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...citát Dr. Roberta Mooga – není nutné překládat
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ - PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ BÝT VŽDY TYTO ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ
NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny.
2. Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody - například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém stavu
suterénu nebo v blízkosti bazénu nebo podobně.
3. Tento produkt v kombinaci se zesilovačem a sluchátky nebo reproduktory může být schopen
produkující hladiny zvuku, které by mohly způsobit trvalou ztrátu sluchu. Nepracujte dlouhou dobu
času při vysoké hlasitosti nebo na úrovni, která je nepříjemná.
4. Výrobek by měl být umístěn tak, aby jeho umístění nenarušovalo jeho správné větrání.
5. Výrobek by měl být umístěn mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry nebo jiné
výrobky, které produkují teplo. Neměly by být přítomny zdroje otevřeného ohně (například svíčky, zapalovače atd.)
umístěné v blízkosti tohoto produktu. Nepracujte na přímém slunečním světle.
6. Produkt by měl být připojen k napájení pouze takového typu, který je popsán v návodu k obsluze
podle pokynů na výrobku.
7. Napájecí kabel produktu by měl být odpojen ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte dlouhou dobu nebo během bouřky.
8. Je třeba dbát na to, aby předměty nespadly a aby nedošlo k úniku tekutin do krytu skrz otvory.
Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. Veškerý servis odevzdejte pouze kvalifikovanému personálu.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální třídu B
zařízení podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu
proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může
vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může
způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Toto rušení však není zaručeno
nenastane v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia
nebo televizní příjem, který lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, je uživatel
doporučuje se pokusit se napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu to, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.
UPOZORNĚNÍ: Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto produktu nejsou výslovně schváleny
by Moog Music Inc. by mohla zrušit oprávnění uživatele udělené FCC k provozování zařízení.
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NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ
Zkontrolujte obsah přepravní krabice. Při vybalení nového Moog Matriarch® buďte opatrní
že nic není ztraceno nebo poškozeno. Společnost Moog doporučuje uložit krabici a veškerý obalový materiál pro případ
kdykoli budete potřebovat nástroj z jakéhokoli důvodu.
Matriarch se dodává s následujícími položkami:
1. Polomodulární analogový syntetizátor Matriarch
2. Zdroj napájení
3. Uživatelský manuál
4. Patch kabely
5. Registrační karta
Co budete potřebovat:
1. Stůl nebo povrch, kde můžete nastavit svůj Matriarch. (13,61 kg)
2. Kabel nástroje 1/4 ”a zesílený reproduktor nebo sluchátka s konektorem 1/4”.
3. Řádně zapojená síťová zásuvka. (100 V až 240 V AC; 50/60 Hz)

NAPÁJENÍ
Připojte dodaný napájecí adaptér do 12V DC napájecího konektoru na zadní straně Matriarch. Připojte
druhý konec dodávaného napájecího adaptéru do síťové zásuvky. Matriarch používá univerzální zdroj energie
který pracuje se zdroji energie od 100 V do 240 V AC; 50/60 Hz.
POZNÁMKA: Váš Matriarch je analogový přístroj a před použitím by se měl nechat zahřát 10 až 15 minut.
V případech, kdy bylo ponechán v chladném autě přes noc, může trvat např. 25 minut, než se
ladění oscilátoru stabilizuje. Nepoužívejte Matriarch na přímém slunečním světle.

AUDIO VÝSTUPY
S otočným em Matriarch MAIN VOLUME úplně zasuňte jeden konec 1/4 ”(TS)
kabel nástroje do konektoru MAIN OUT LEFT (MONO) na zadním panelu pro monitorování přístroje
v mono. Chcete-li nástroj sledovat stereofonně, připojte druhý kabel nástroje 1/4 ”(TS) k přístroji
Konektor MAIN OUT RIGHT na zadním panelu.
POZNÁMKA: Konektory MAIN OUT budou fungovat s kabely TS i TRS 1/4 ”.

Připojte druhý konec (konce) do reproduktoru nebo na linkový vstup mixážní konzole. Nastavte MAIN
VOLUME nad pozicí 12 hodin a podle toho upravte úroveň zesilovače nebo směšovače.

SLUCHÁTKA OUT
Na zadním panelu je také stereofonní konektor pro sluchátka, doplněný vlastním HEADPHONE VOLUME
pro individuální poslech.
POZNÁMKA: Tento konektor sluchátek není ovlivněn ovládáním MAIN VOLUME ve výstupním modulu na předním panelu.

Matriarch:
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Matriarch je vrcholem semi-modulárních syntezátorů rodiny Moog. Architektura
a klasické obvody Moog mají s nekonečné zvukové možnosti a bezkonkurenční analogový
zvuk. Čyři analogové VCO lze rozdělit do čtyř not parafonie, které lze sekvenovat,
a uložit se pomocí intuitivního 256 krokového sekvenceru nebo se skládat v souzvuku a vytvořitmasivní čtyřoscilátorový mono zvuk.
S velkým sortimentem syntetických modulů založených na původním designu obvodů Boba Mooga, Matriarch
poskytuje 100% analogovou signálovou cestu překlenující zvukovou dynamiku - od mono basů k jemně se vyvíjejícím parafonickým nuancím,
které cyklují vlnovými tvary do nekonečného zpoždění. Spojuje sílu původních stereofonních žebříkových filtrů, duálních generátorů obálek,
stereo analogových dealey a stereo VCAs. Matriarch poskytuje vícerozměrný zvuk, který posiluje zvuk v prostoru i času.
Přestože Matriarch používá semi-modulární design, který nevyžaduje absolutně žádné propojování, 90 modulárních patchů
bodů jsou snadno přístupné po celém panelu pomocí přiložených propojovacích kabelů 3,5 mm. Tento elektronický nástroj je vysoce všestranný
doplněk k jakékoli scéně nebo studiu, které lze bez námahy transformovat z výkonné klávesnice do plně modulárního analogového syntetizátoru
v nejkratším čase.
Kromě samostatné funkce je Matriarch také ideálním procesorem externích zdrojů zvuku a
výkonná front-end klávesnice pro rozšíření DFAM, Mother-32, Grandmother nebo Eurorack.

PRECIZNÍ OVLÁDÁNÍ

FLEXIBILNÍ FILTROVÁNÍ

ANALOGOVÉ EFEKTY

49 dynamickách kláves,
aftertouch, glide, ladění & mod kolečka.

Konfigurace duálních žebříkových filtrů
v sériovém, paralelním nebo stereofonním režimu.

Stereo analogové zpoždění s MIDI
synchronizace, ping pong a TAP tempo.

PŘEHLEDNÉ OVLÁDÁNÍ

RYTMIZACE

UŽITEČNÉ VYBAVENÍ

Barevně značená polomodulární čelní část
Nahrávání a přehrávání 12 jedinečných
Tři bipolární napětím řízené
s jednofunkčními y, spínači a tlačítky.
sekvence s až 256 notami nebo arpeggiate donekonečna atenuátory a dvě 4-jackové multy.

MODULÁRNÍ PROPOJOVÁNÍ

MULTI MODULÁTORY

VERSATILNÍ VÍCEHLAS

90 modulárních patch bodů a
možnost připojení pedálu,
externí zvukový vstup plus 5-pin
DIN a USB MIDI.

Duální, analogově řízený napěťový analogové
LFO s volitelnými průběhy a směrováním.

Mono (1 nota), 2 noty,
a 4-notové parafonické režimy.

OSCILLATORY
4 analogové oscilátory s hard
synchronizací a FM (frekvenční modulace).
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SIGNÁLOVÉ CESTY
REFERENCE: Úplný vývojový diagram signálu, viz strana 70-71.

VLASTNOSTI A OVLÁDÁNÍ
Matriarch panel se skládá převážně z jednofunkčních ů, přepínačů a tlačítek, které jsou seskupeny
pro konkrétní modul. Každý modul je vybaven sadou 3,5 mm patch (propojovacích) bodů, kterými lze
vytvořit nové zvukové a řídící cesty v Matriarchu. Tyto patch body lze také použít
k synchronizaci a propojení s dalšími syntetizátory Moog, jako je Mother-32, DFAM
a Grandmother nebo vytvořit zcela nový nástroj prostřednictvím integrace s
modulárním systémem Eurorack.
POZNÁMKA: Další patch body a konektory jsou na zadním panelu Matriarch.

KLÁVESNICE
Matriarch nabízí 49-notovou Fatar klávesnici s dynamikou a aftertouch. Nejsou žádné kabely
pro tyto signály; ty jsou snadno přístupné prostřednictvím patch bodů zadního panelu a MIDI.

POZNÁMKA: Použitím modulů Mults and Atenuators v Utilities lze ovlivnit více parametrů v různých množstvích - pomocí ovládacích signálů Pitch, Velocity a Aftertouch.
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OVLADAČE VLEVO
Levý ruční ovladač (LHC) je základem řady
ovládacích možností obohacující výkon. PITCH (Pitch Bend) a
kolečka MOD (Modulation) poskytují expresivní změny v reálném čase.
GLIDE poskytuje artikulaci mezi notami.
Naleznete zde také tlačítka „Transport“ Arpeggiator a Sequencer, umožňující
okamžité přístupy k těmto funkcím.

TLAČÍTKA TRANSPORT
PLAY
Zelené tlačítko PLAY funguje jako přepínač, buď zapnuto nebo zapnuto
pro Arpeggiator nebo Sequencer. Když toto tlačítko svítí, začne přehrávání při
stisknutí noty, které mají být arpeggiována nebo při startu
sekvence. Toto tlačítko svíti, když je Sekvencer nebo Arpeggiator aktivován.

HOLD
Modré tlačítko HOLD slouží jako západka pro Arpeggiator a
Sekvencer, kde se přehrávají noty, zůstává v držení
dokud se nezahrají nové noty. Toto tlačítko bude svítit tak dlouho
pokud je aktivována funkce Hold.

TAP
Tempo přehrávání Arpeggiatoru nebo Sequenceru může být
nastaveno pomocí řady po sobě následujících klepnutí na žluté tlačítko TAP .
Jakmile je Tempo zadáno pomocí tlačítka TAP, zůstane svítit žlutě.
Chcete-li ukončit Tap Tempo, jednoduše stiskněte a přidržte
Tlačítko TAP, dokud nezhasne.
TIP: Dokud tlačítko TAP svítí žlutě (označuje tempo,
které je zadáno pomocí této metody), otočením u RATE
modul ARP / SEQ vyberete rozdělení tohoto tempa.
POZNÁMKA: Konkrétnější informace týkající se těchto tlačítek
najdete v kapitole ARP / SEQ v této příručce na stránce 49.
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TRANSPOZICE
Transportní tlačítka lze také použít k posunutí výšky tónu
klávesnice nahoru nebo dolů v krocích po oktávě. To dovoluje posouvat
rozsah klávesnice, kterou je třeba rozšířit beze změny
nastavení jednotlivých oscilátorů. Chcete-li transponovat klávesnici
pomocí oktávových tlačítek jednoduše stiskněte a podržte tlačítko [SHIFT] ,
a poté stiskněte tlačítko [<KB] (o jednu oktávu dolů) nebo [KB>]
tlačítko (nahoru o jednu oktávu). Rozsah transpozice je dvě oktávy nahoru nebo dolů.
POZNÁMKA: Stiskněte HOLD, PLAY, a TAP současně pro obnovení na výchozí oktávu. Stiskněte a přidržte je
tři tlačítka na jednu sekundu pro využití funkce MIDI Panic a tím ztišit všechny „uvíznuté“ noty.

PITCH
PITCH kolečko (Pitch Bend) nabízí intuitivní metodu pro rychlé ohýbání
tónů oscilátorů nahoru nebo dolů během živého vystoupení.
Poznámka: PITCH kolečko je odpružené a vrátí se do středové polohy, jakmile se uvolní.

MOD
MOD kolečko (Modulation) poskytuje expresivní způsob, jak zavést a kontrolu
modulace při provádění. V minimální poloze není použita žádná modulace. Jako
Pozice MOD kola je zvednutá, je zavedena další modulace. Nahoře
poloha modulace se rovná maximální hodnotě nastavené pomocí
PITCH AMT (ladění oscilátoru), CUTOFF AMT (filtrovaná mezní frekvence) a PULSE
Ovladače WIDTH AMT (PWM]) v modulačním modulu.
POZNÁMKA: Na rozdíl od kolečka PITCH nemá kolečko MOD pružinu a zůstane vdané
poloze, dokud se znovu ručně neposune.
TIP: Můžete propojit konektor MOD WHL OUT na zadním panelu Matriarch s libovolným dostupným
cílem pro výraznější a expanzivnější výkon.

LEVÝ RUČNÍ OVLADAČ (pokračování)
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GLIDE
Při přechodu Glide vytváří plynulou a plynulou změnu výšky tónu od jedné noty k další. GLIDE nastavuje dobu
potřebnou pro tento přechod. Když je GLIDE nastaven na minimum, není žádný klouzavý efekt. Zvýšením
hodnoty GLIDE se zvýší čas mezi tóny od nuly do maximální hodnoty zhruba deset sekund.
TIP: Legato Glide vytváří efekt Glide pouze tehdy, když je při hraní nové noty přehrávána nová nota
předchozí nota je stále přidržována na klávesnici. Chcete-li zapnout Legato Glide, pokračujte
stiskem tlačítka [SHIFT] a otočením u GLIDE doprava. Otočit Legato
Glide Off, pokračujte v stisknutí tlačítka [SHIFT] a otáčejte em GLIDE na
vlevo, odjet. Výchozí nastavení pro Legato Glide je vypnuto.

OSCILÁTORY
Matriarch analogový zvuk má základ ve čtyřech
napěťově řízených oscilátorech (VCO). Každý oscilátor má
individuální ovládání Octave a Waveform, zatímco oscilátory 2, 3 a 4 jsou
vybaveny potenciometrem Frekvence a slouží k rozladění od Oscilátoru 1.
Oscilátory mohou být naladěny jednotně nebo nastaveny na
různé intervaly, oktávy a průběhy a vytvořit obrovské rozpětí monofonních a
parafonických zvuků.
Oscilátory 2, 3 a 4 mohou být také synchronní (Hard Sync)
pomocí vyhrazeného SYNC tlačítka - oscilátor 2 lze synchronizovat
s oscilátorem 1, Oscilátorem 3 a Oscilátorem 2 a Oscilátor 4 až Oscilátorem 3.
POZNÁMKA: Na zadním panelu je umístěn FINE TUNE
pro nastavení celkového ladění nástroje.
MODULOVÁ PROVENACE: Matriarchovy oscilátory jsou založeny na oscilátorech z
Minimoog Voyageru a jsou založeny na klasickém designu oscilátoru Moog 921.

OCTAVE
Tento čtyřpolohový přepínač se používá k výběru základního nastavení oktávy
pro každý oscilátor. Na výběr jsou 16 ', 8', 4 'a 2'.
POZNÁMKA: Tato oktávová čísla vznikla podle délky píšťal chrámových varhan.

OSCILLÁTORY (pokračování)
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FREQUENCY (oscilátory 2, 3 a 4)
FREQUENCY rozlaďují každý oscilátor od oscilátoru 1 v
rozsahu +/- 7 půltónů (nebo hudební 5.). Střední poloha (12 hodin)
vyladí oscilátor společně s oscilátorem 1. Zvyšování hodnoty (+) zvyšuje
výška tónu, zatímco snížení hodnoty (-) snižuje výšku tónu.
POZNÁMKA: Rozsah ů FREQUENCY lze určit v globálním nastavení.

Pochopení OSCILLATOR SYNC
Když jsou synchronizovány dva oscilátory, chová se první oscilátor
normálně, zatímco fáze druhého, neboli synchronizovaného oscilátoru, je
nucena resetovat svůj cyklus tak, aby odpovídal každému novému cyklu prvního
oscilátoru. Tato synchronizace způsobuje, že průběh
synchronizovaného oscilátoru přijme složitější tvar vlny
protože pracuje tak, aby zůstal v souladu s prvním oscilátorem. Synchronizace je užitečná
pro vytváření ostrých, metalických a přírubových zvuků a zajistí, aby ladení synchronizovaného
oscilátoru zůstalo podle ladění prvního oscilátoru.
TIP: Použití modulace na hřiště synchronizovaného oscilátoru je skvělé
způsob, jak vylepšit zvuk Sync efektu.

SYNC ENABLE (Hlavní)
Stisknutím hlavního červeného tlačítka SYNC ENABLE se aktivují funkce Sync pro
Oscilátor 2, Oscilátor 3 a Oscilátor 4. Tlačítko zůstane svítit tak dlouho, dokud
funkce Sync je zapnutá. Stiskněte červené tlačítko SYNC ENABLE podruhé na
vypněte funkci synchronizace.
POZNÁMKA: Když je frekvence synchronizovaného oscilátoru nastavena pod frekvenci oscilátoru
to je synchronizováno, synchronizovaný oscilátor nebude schopen dokončit celý cyklus před tím
je nucen resetovat, což má za následek malý nebo žádný zvuk.

INDIVIDUÁLNÍ OSCILLATOR SYNC (oscilátory 2, 3 a 4)
Oscilátory 2, 3 a 4 jsou vybaveny vyhrazeným tlačítkem, které to umožňuje
bude to synchronizováno s předchozím oscilátorem.

1 2 SYNC
Stisknutím tohoto tlačítka (zapnuto - svítí červeně) dojde k synchronizaci oscilátoru 2 na
Oscilátor 1. V tomto případě se změna frekvence oscilátoru 2 změní
stupeň Sync efektu a jeho přidruženého harmonického obsahu. Rozsah FREQUENCY je také
výrazně zvýšena, zatímco oscilátor je synchronizován.

OSCILÁTORY (pokračování)
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2 3 SYNC
Stisknutím tohoto tlačítka (Zapnuto / svítí červeně) dojde k synchronizaci Oscilátoru 3 k
Oscilátoru 2. V tomto případě se změna frekvence oscilátoru 3 změní stupeň Sync efektu a jeho přidruženého
harmonického obsahu. Rozsah FREQUENCY je také výrazně zvýšen, zatímco oscilátor je synchronizován.

3 4 SYNC
Stisknutím tohoto tlačítka (zapnuto / svítí červeně) dojde k synchronizaci oscilátoru 4 k Oscilátoru 3. V tomto případě
se změnou Frekvence oscilátoru 4 změní stupeň Sync efektu a jeho přidruženého harmonického obsahu. Rozsah
FREQUENCY je také výrazně zvýšen, zatímco oscilátor je synchronizován.
POZNÁMKA: Pamatujte, že hlavní červené tlačítko SYNC musí být pro jednotlivce zapnuto (svítí), aby
funkce synchronizace oscilátoru fungovala.

WAVEFORM (trojúhelník, pila, čtverec, puls)
Každý tvar vlny má jedinečný harmonický obsah založený na počtu a
síle harmonických alikvot, které obsahuje. Tyto alikvoty
udělují konkrétní zabarvení nebo zvuk každého oscilátoru. Tento
čtyřpolohový se používá k výběru tvaru vlny oscilátoru. Možnosti jsou
Trojúhelník, pila, čtverec a úzký puls.

TROJÚHELNÍK
Vlna trojúhelníku má extrémně silný fundament a obsahuje pouze
liché harmonické na velmi nízkých úrovních. Díky tomu je vlna trojúhelníku
ideální volba pro vytváření jemných, flétnových zvuků, které mají relativně čistý tón
s malou alikvotovou aktivitou.
TIP: Zkuste smíchat vlnu trojúhelníku z jednoho oscilátoru se složitější vlnou z
další zdůraznit jednu konkrétní harmonickou bez přidání nežádoucích alikvot.

SAWTOOTH
Sawtooth vlna je nejvíce harmonicky hustá ze čtyř průběhů
možnosti, obsahující všechny přirozené harmonické v relativně silných úrovních.
Kromě vytváření hustých, brass zvuků vlna Sawtooth používá pro silné sólové zvuky a basy.

PULSE WAVES (čtverec a úzký puls)
Pulzní vlna obsahuje pouze liché harmonické. Představte si to jako vypínač a stokrát nebo tisíckrát za sekundu. Šířka pulsu nebo pracovní cyklus
je procentem času, kdy je vlna „zapnutá“. Každá šířka pulsu má svou vlastní jedinečnou harmonickou strukturu, což vytváří zvukovou
rozmanitost.

OSCILATORY (pokračování)
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SQUARE
Čtvercová vlna je jednoduchá pulsní vlna s 50% pracovním cyklem, což znamená, že
jeden cyklus má polovinu času na 100% a druhou na polovinu času na „0“. Pokud je frekvence
je 440 Hz, zapíná a vypíná se 440krát každou sekundu. Čtvercové vlny mají
dutý zvuk a poskytují bohatý výchozí bod pro klarinetové a basové zvuky.

NARROW PULSE
Jak se pulzní vlna stále zužuje, tak výsledné zabarvení bude více ostré (nebo nosové) a je používáno hobojový zvuk
a dokonce klasický „clav“ zvuk.
TIP: Změna pracovního cyklu pulzní vlny může mít za následek širokou škálu svěžích
nebo chorusových zvuků. S alespoň jedním oscilátorem nastaveným na generování pulsní vlny, zkuste
experimentování s PULSE WIDTH AMT v modulačním modulu a poslouchejte,
jak modulace tohoto průběhu ovlivňuje zvuk.

PATCH BODY OSCILATORU
Každý Matriarch oscilátor je vybaven patch body (propojovací konektorové zdířky), které umožňují
různé možnosti modulace, včetně lineární FM (Frequency Modulation)
a PWM (pulzní šířková modulace).
POZNÁMKA: Patch body pro každý oscilátor jsou identické.

PITCH IN (Exponenciální frekvenční modulace)
Řídicí signál připojený k tomuto vstupu bude modulovat ladění (Frequency)
oscilátoru a všech následných oscilátorů, pokud následný
oscilátor také přijímá modulační signál prostřednictvím svého vlastního konektoru PITCH IN .
Toto vstupní napětí se přičítá k napětí noty přehrávané na klávesnici.
POZNÁMKA: Připojení zdroje modulace ke vstupu PITCH na oscilátoru 1 ovlivní ladění oscilátorů 1, 2, 3 a 4.
Připojení dalšího zdroje modulace na vstup PITCH oscilátoru 2 ovlivní ladění oscilátorů 2, 3 a 4 a
zabrání příchodu modulačního signálu na vstupní zdířku oscilátoru 1 PITCH modulace těchto oscilátorů.
TIP: Připojením zdroje modulace ke konektoru oscilátoru 1 PITCH IN a „dead patch” oscilátoru 2 PITCH IN, modulaci obdrží pouze oscilátor 1. Dead
patch znamená, že je kabel připojený k bodu patch bez připojení na opačném konci, používaný k přerušení normalizovaných signálních drah.
CV INPUT: -5V až + 5V řídicí napětí (1V / oktáva)
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OSCILLATORS (pokračování)
LIN FM IN (lineární frekvenční modulace)
Připojení zvukového signálu nebo vysokofrekvenčního řídicího signálu k tomuto vstupu
vytváří lineární frekvenční modulaci (FM) do oscilátoru, který
mohou vytvářet drsné, kovové nebo zvonové tóny.
CV INPUT: -5V až +V 5V řídicí napětí (AC připojeno)

PWM IN
Řídicí signál připojený k tomuto vstupu bude modulovat impulz se šířkou
čtvercové nebo úzký pulzní vlny pomocí patch oscilátoru. Šířka pulzu
Modulace (PWM) mění pracovní cyklus nebo šířku impulsu vlny a tím i
mění svůj harmonický obsah. PWM se mimo jiné často používá k napodobování
zvuk kompletních strun a zesílení basových zvuků.
CV INPUT: -5V až + 5V

WAVE OUT
Zvukový signál na tomto výstupu je určen nastavením
OCTAVE, FREQUENCY, SYNC a WAVEFORM y oscilátoru.
CV / AUDIO VÝSTUP: 10 V špičkový

MIXER
Mixer je místem, kde se mísí všechny zdroje zvuku v Matriarch
společně před tím, než jsou předány do filtru. Body v mixéru
umožňují propojení každého zdroje kabelem (oscilátory 1 - 4 a Noise)
s externím zvukovým signálem. K dispozici je také lineární nástrojový vstup
na zadním panelu, který se přivádí přímo do mixu.
PROVEDENÍ MODULU: Mixer je založen na klasickém modulu Moog CP3.
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MIXER (pokračování)
NOISE
Matriarch má vestavěný generátor bílého šumu (White Noise). Noise je nepřipojený
zdroj zvuku, který může být užitečným nástrojem pro vytváření silných perkusních zvuků,
nebo pro jemné dechové zvuky k syntetizovaným dechovým nástrojům, jako jsou flétny.
NOISE nastavuje úroveň bílého generátoru šumu a vstupuje do
Mixeru. Nastavení nad 11 hodin způsobí jemné zkreslení, zatímco vyšší
nastavení bude mít za následek více overdriven (zkreslených) zvuků.
POZNÁMKA: Vysokofrekvenční filtr (HPF) lze použít na šumový signál pomocí nastavení globálního signálu
na straně 63, umožňující upravit barvu (nebo harmonické na frekvenčním pásmu).

OSCILLATOR 1
OSCILLATOR 1 nastavuje úroveň oscilátoru 1, když vstupuje do Mixeru.
Nastavení nad 11 hodin způsobí jemné zkreslení, zatímco vyšší nastavení
bude mít za následek více overdriven (zkreslené) tóny.

OSCILLATOR 2
Ovladač OSCILLATOR 2 nastavuje úroveň oscilátoru 2 při vstupu do směšovače.
Nastavení nad 11 hodin způsobí jemné zkreslení, zatímco vyšší nastavení
bude mít za následek více overdriven tóny.

OSCILLATOR 3
Ovladač OSCILLATOR 3 nastavuje úroveň oscilátoru 3 při vstupu do směšovače.
Nastavení nad 11 hodin způsobí jemné zkreslení, zatímco vyšší nastavení
bude mít za následek více overdriven tóny.

OSCILLATOR 4
Ovladač OSCILLATOR 4 nastavuje úroveň oscilátoru 4 při vstupu do směšovače.
Nastavení nad 11 hodin způsobí jemné zkreslení, zatímco vyšší nastavení
bude mít za následek více overdriven tóny.
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MIXER (pokračování)
PROPOJOVACÍ BODY MIXERU
Tyto propojovací body modulu Mixer mohou
nahradit některý nebo všechny interní zdroje zvuku
vstupem do mixu pomocí externího zdroje zvuku, například
oscilátor Eurorack nebo jiná elektronická hudební zařízení.
TIP: Mixer je DC spojený, což znamená, že to
lze také použít k součtu více řídicích napětí. Kombinování
zvukových signálů s řídícími signály poskytnou výsledky, které mohou
být jedinečné, bizarní nebo zcela nežádoucí.

POZNÁMKA: Mix Gate jsou na oscilátorových kanálech 1-4. V režimu 2-notové nebo 4-notové Paraphonic
budou externí zdroje dynamicky ztlumeny stejně jako u oscilátorů.

NOISE IN
Když je na tento vstup připojen externí zvukový zdroj, generátor šumu
bude odstraněna ze signální dráhy a NOISE bude ovládat
úroveň nového zdroje.
AUDIO INPUT: -5V až + 5V (10V max-max)

OSC 1 IN
Když je na tento vstup připojen externí zvukový zdroj, oscilátor 1 bude
odstraněn ze signální dráhy a ovladač OSCILLATOR 1 bude ovládat
úroveň nového zdroje.
AUDIO INPUT: -5V až + 5V (10V max)

OSC 2 IN
Když je na tento vstup připojen externí zvukový zdroj, oscilátor 2 bude
odstraněn ze signální dráhy a ovladač OSCILLATOR 2 bude ovládat
úroveň nového zdroje.
AUDIO INPUT: -5V až + 5V (10V max-max)

OSC 3 IN
Pokud je na tento vstup připojen externí zvukový zdroj, oscilátor 3 bude
odstraněn ze signální dráhy a ovladač OSCILLATOR 3 bude ovládat
úroveň nového zdroje.
AUDIO INPUT: -5V až + 5V (10V max-max)
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MIXER (pokračování)
OSC 4 IN
Když je na tento vstup připojen externí zvukový zdroj, oscilátor 4 bude
odstraněn ze signální dráhy a OSCILLATOR 4 bude ovládat
úroveň nového zdroje.
AUDIO INPUT: -5V až + 5V (10V vrchol-vrchol)

OUTPUT
K dispozici je kombinovaný signál všech zvukových zdrojů připojených k mixu
na tomto výstupu.
VÝSTUP ZVUKU: 10 V max

FILTRY
Filtry jsou rozhodující při utváření tónu vašeho
zvuk. Zatímco tvar oscilátoru vlny určuje
harmonický obsah surové vlny, filtr ji
umožňuje tvarovat, vyřezávat harmonický obsah,
a časem modulovat, aby se skutečně vytvořilo něco
unikátního.
Filtry v Matriarchu pracují v jednom ze tří volitelných
režimů; v sérii, paralelně nebo stereo. Záleží na
aktuálním nastavení přepínače FILTER MODE, VCF 1 má
schopnost pracovat v High Pass nebo Low Pass
režimu, zatímco VCF 2 udržuje Low Pass filtrování
po celou dobu.
POZNÁMKA: za filtry je k dispozici stereo signál.
PROVÁDĚNÍ MODULŮ: filtry jsou založeny na
klasickýém modulu Moog 904A.
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FILTRY (pokračování)
CUTOFF
CUTOFF omezuje frekvenci filtru pro oba
VCF 1 a VCF 2 propojeným způsobem. SPACING se používá k vyrovnání
frekvence VCF 1, nad nebo pod mezní frekvencí VCF 2.

REŽIM FILTRU
Tento třípolohový přepínač definuje, jak jsou konfigurovány VCF 1 a VCF 2,
a jak budou vzájemně spolupracovat.

HP / LP SERIES
V tomto režimu je VCF 1 nakonfigurován jako horní propust a VCF 2 je
nakonfigurován jako dolní propust. Signál přechází z modulu Mixer do
VCF 1 (High Pass) a potom je směrován do VCF 2 (Low Pass). Mono
výstupní signál z VCF 2 napájí VCA 1 i VCA 2.
POZNÁMKA: Toto je základ pro vytvoření filtru Band Pass.

LP / LP STEREO
V tomto režimu fungují VCF 1 a VCF 2 nezávisle jako filtry Low Pass.
Oba přijímají stejný signál z modulu Mixer. VCF 1 je směrován na
VCA 1 a VCF 2 jsou směrovány do VCA 2. Tím se vytvoří skutečná stereofonní signální cesta
na výstupy.

HP / LP PARALLEL
V tomto režimu je VCF 1 nakonfigurován jako horní propust a VCF 2 je
nakonfigurován jako dolní propust. Oba přijímají stejný signál od
Mixer modulu a jejich výstupy jsou sloučeny do monofonního signálu,
který napájí VCA 1 i VCA 2.
POZNÁMKA: Toto je základ pro vytvoření filtru Notch.
REFERENCE: Chcete-li zobrazit diagramy toku signálu v režimu filtru, viz strana 72-73.

SPACING
Oba VCF 1 a VCF 2 sdílejí stejnou mezní hodnotu frekvence jak
určuje potenciometr CUTOFF. SPACING posunuje (offset)
hodnoty mezní frekvence CUTOFF VCF 1 ve vztahu k mezní hodnotě
frekvence VCF 2. Potenciometr je bipolární; otočení potenciometru ve směru hodinových ručiček
od středu (+) se zvyšuje mezní kmitočet VCF 1 na hodnotu nad
VCF 2. Otáčením proti směru hodinových ručiček (-) se sníží mezní hodnota
frekvence VCF 1 pod hodnotu VCF 2. Ve střední poloze
mezní frekvence VCF 1 je stejná jako mezní frekvence VCF 2.
POZNÁMKA: Ovladač SPACING ovlivňuje pouze mezní frekvenci VCF 1.
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FILTRY (pokračování)
RESONANCE 1 a 2
Rezonanční kanály posílají část výstupu filtru zpět
na vstup do filtru, čímž se vytvoří zvýraznění na CUTOFF
filtru. To je užitečné pro přidání exprese
nebo „sci-fi laser“ do zvuku.
RESONANCE 1 nastavuje množství rezonance pro VCF 1, zatímco RESONANCE 2
nastavuje tuto úroveň pro VCF 2.

POZNÁMKA: při nastavení RESONANCE na 3 hodiny nebo více, bude filtr sám oscilovat.

ENVELOPE AMT (Envelope Amount)
ENVELOPE AMT určuje, kolik z řídicího signálu vytvořeného
pomocí obálky filtru bude použito na CUTOFF mezní frekvenci filtru.
Potenciometr je bipolární, takže otočením ENVELOPE AMT ve směru hodinových ručiček
se zvýší Cutoff frekvence filtru z aktuálního nastavení CUTOFF. Otočením proti směru hodinových ručiček ze
středu se sníží mezní hodnota filtru frekvence z aktuálního nastavení u CUTOFF .
POZNÁMKA: Negativní (nebo inverzní) modulace jednoduše převrátí tvar generátoru filtrační obálky.
Místo parametru Attack zvyšující Cutoff frekvenci v čase,
parametr Attack sníží Cutoff frekvenci obdobně ve stejné časové úseku.

KB TRACKING (Sledování klávesnice)
Sledování klávesnice umožňuje, aby nota přehrávaná na samotné klávesnici byla
použita se jako zdroj modulace pro mezní frekvenci filtru CUTOFF. Vyšší noty na
klávesnici, budou vnímány jako jasnější než nižší noty - zejména
když je filtr v režimu Low Pass.
Když je KB TRACKING nastaven na maximální hodnotu (zcela ve směru hodinových ručiček),
Filtr bude sledovat klávesnici pomocí stejného schématu 1 V / oktáva jako
oscilátory. Na své minimální hodnotě (zcela proti směru hodinových ručiček) KB TRACKING nebude mít žádný účinek.
TIP: Nastavení ů RESONANCE a KB TRACKING na maximum umožňuje
klávesnice pro přehrávání filtrů podobně jako u oscilátoru.
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FILTRY (pokračování)
PROPOJOVACÍ BODY PRO FILTRY
Tyto body modulu filtru poskytují pohodlný způsob
nezávisle modulovat Cutoff frekvence VCF 1 a / nebo VCF 2,
a modulovat hodnotu ENVELOPE AMT.
Kromě toho zvukové vstupy a výstupy umožňují každý
filtr použít jako samostatný procesor pro filtrování jakýchkoli
interních nebo externích zdrojů zvuku.

VCF 1 IN
Vstup do VCF 1 je připojen k výstupu modulu Mixer. Propojení
zvukového signálu na tomto vstupu přepíše signál Mixeru a umožní jakémukoli zvukovému
zdroji být zpracován pomocí VCF 1.
POZNÁMKA: signální cesta a režim VCF 1 jsou určeny přepínačem FILTER MODE .
VSTUP ZVUKU: -5 V až + 5 V

VCF 2 IN
Vstup do VCF 2 je připojen k výstupu modulu Mixer nebo VCF 1 podle
pozice přepínače FILTER MODE. Připojení zvukového signálu na tento
vstup potlačí tento signál a umožní zpracování jakéhokoli zdroje zvuku
pomocí VCF 2 a aktuálního nastavení filtru.
VSTUP ZVUKU: -5 V až + 5 V

VCF 1 OUT
Zvukový signál z výstupu VCF 1 v tomto konektoru lze odeslat do libovolného
vstupu na Matriarchu nebo na externí elektronické hudební zařízení.
VÝSTUP ZVUKU: 10 V max
POZNÁMKA: VCF 1 lze použít jako samostatný zvukový procesor.

VCF 2 OUT
Zvukový signál z výstupu VCF 2 v tomto konektoru lze odeslat do libovolného
vstupu na Matriarchu nebo na externí elektronické hudební zařízení.
VÝSTUP ZVUKU: 10 V max
POZNÁMKA: VCF 2 lze použít jako samostatný zvukový procesor.
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FILTRY (pokračování)
CUTOFF 1 IN
Řídicí signál připojený zde bude modulovat mezní frekvenci CUTOFF
VCF 1. Toto je založeno na aktuálním nastavení CUTOFF, SPACING, ENVELOPE AMT,
a KB TRACKING.
CV INPUT: -5V až + 5V

CUTOFF 2 IN
Zde připojený řídicí signál bude modulovat mezní kmitočet VCF 2.
Toto je založeno na nastavení CUTOFF, ENVELOPE AMT a KB TRACKING.
CV INPUT: -5V až + 5V
POZNÁMKA: řídicí signál přicházející do konektoru CUTOFF 1 IN se normálně mění na CUTOFF 2 IN
a ovlivní mezní frekvenci obou VCF 1 a VCF 2. Řídicí signál
připojený ke konektoru CUTOFF 2 IN ovlivní pouze mezní frekvenci VCF 2.
TIP: Připojení zdroje modulace ke konektoru CUTOFF 1 IN a „mrtvá záplata“ na
konektor CUTOFF 2 IN zabrání modulačnímu signálu dosáhnout VCF 2. A napůl zapojený
patch je kabel připojený k patch pointu bez připojení na opačném konci,
používá se k přerušení normalizovaných signálních drah.

ENV AMT IN
Zde připojený řídicí signál bude modulovat hodnotu ENVELOPE
AMT, čož mění vliv na filtrační obálku CUTOFF.
CV INPUT: -5V až + 5V
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GENERÁTORY ENVELOPE (ADSR)
Zvuky se postupem času mění. Jak se mění
v průběhu času je součástí toho, co je dělá jedinečné.
Některé zvuky začínají náhle, jako úder na
buben. Některé zvuky končí stejně rychle a jiné
přetrvávají jako držený akord na klavíru. Říkáme tomu
obálka zvuku. Matriarch používá dva
identické generátory obálek pro vytvoření řídícího
napětí, které se také časem mění. Tento typ
řídicího napětí může být použito na amplitudu
zvuku nebo mění jeho hlasitost v průběhu času. Také
lze použít stejný typ řídicího napětí a
ovlivnit mezní frekvenci filtru v čase a
vytvářet změny v zabarvení nebo tónu.
POZNÁMKA: V polomodulárním syntetizátoru, jako je Matriarch,
generátor obálek může být nastaven, aby moduloval jakýkoliv
kontrolovatelný parametr.
PROVEDENÍ MODULU: ADSR je založeno na klasickém modulu Moog 911.

Používají se čtyři hlavní
fáze: ATACK, DECAY,
SUSTAIN a RELEASE.
Tyto prvky jsou pro
oba generátory obálek stejné.
Z těchto čtyř fází se tři týkají
času a jsou ovládány
potenciometry. Pouze Sustain
fáze se vztahuje k úrovni; to je
ovládané pomocí jezdce (slider).

ATTACK
ATTACK určuje čas po stisku klávesy, kdy se signál zvýší z nuly na maximální úroveň.
ATTACK má rozsah od 2 milisekund do 10 sekund. Rychlý ATTACK je vhodný
vytváření trhaných zvuků, zatímco pomalé jsou užitečnější pro vytváření např.
Smyčcových zvuků. Zvuky dechových nástrojů mají často rychlejší amplitudový ATACK
a pomalejší ATACK filtru.
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GENERÁTORY ENVELOPE (ADSR) (pokračování)
DECAY
DECAY určuje čas potřebný pro řídicí signál pro
pokles z maximální úrovně dosažené ve fázi Attack na Sustain
úroveň, když je držena klávesa. DECAY má rozsah od 2 do 10 milisekund
sekundy. Rychlé časy jsou užitečné při vytváření zajímavých sólových zvuků,
delší doby vytvářejí „klidnější“ zvuky.

SUSTAIN
Zatímco Attack, Decay a Release jsou časové parametry, Sustain je úrovňový
parametr. Jakmile jsou fáze Attack a Decay kompletní,
řídicí signál zůstane na nastavené SUSTAIN úrovni a současně
amplituda a / nebo filtr je na stabilní úrovni, dokud se drží klávesa.

RELEASE
RELEASE určuje množství času
po uvolnění klávesy, kdy klesne signál ze současné úrovně na nulu. RELEASE
má rozsah od 2 milisekund do 10 sekund. Kratší nastavení jsou vhodná např.
pro klasické funk basy, které náhle končí, zatímco delší nastavení
vytváří dlouhé plynulé hudební tóny.
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GENERÁTORY OBÁLKY - ENVELOPE (ADSR) (pokračování)
GENERÁTOR ENVELOPE
ZÍSKEJTE BODY
Tyto propojovací PATCH body umožňují spouštění
generátoru obálek z jiného zdroje
než je klávesnice a lze to použít k modulaci libovolného
patch parametru interně do nebo externě.

FILTER ENVELOPE GENERATOR

ENV OUT (Filtr EG)
Tento výstup poskytuje signál řídicího napětí vytvořený generátorem obálek.
VÝSTUP: 0 V až + 8 V
POZNÁMKA: pokud je přepínač VCA MODE nastaven na SPLIT, signál generátoru obálky
také řídí úroveň VCA 1 (levý výstup).
TIP: invertovaný signál EG (-ENV) lze vytvořit propojením z + ENV OUT konektoru
do konektoru INPUT na jednom ze tří invertujících atenuátorů umístěných v modulu Utilities.
Poté nastavte ATTENUATOR do minimální polohy a propojte jack VÝSTUP do požadovaného cíle.

ENV END OUT (Filtr EG)
Jakmile byl generátor filtrových obálek spuštěn a vrácen na nejnižší úroveň
úroveň, signál Gate je nepřetržitě na tomto výstupu (jack), dokud není iniciován nový
cyklus obálky pomocí klávesnice nebo spouštěcího vstupu. Tento signál Gate může
být použit k iniciaci další události, jako je posunutí sekvence do dalšího kroku.
TIP: patch z konektoru ENV END OUT do konektoru TRIGGER IN na jedné obálce
vytvoří smyčku obálky. Nastavení kratších Attack a Release přinese více rytmických zvuků.
VÝSTUP CV: 0V až 5V

TRIGGER IN (Filtr EG)
Normálně je Generátor filtrových obálek spuštěn stisknutím klávesy na
klávesnici. K tomuto vstupu může být připojen signál Gate nebo řídicí napětí> 2,3 V, což se
používá také k iniciaci generátoru filtrových obálek.
POZNÁMKA: zapojení do konektoru TRIGGER IN nahradí Keyboard Gate připojení k EG klávesnici.
CV / GATE INPUT: 0V až + 8V
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GENERÁTORY ENVELOPE (ADSR) (pokračování)
GENERÁTOR AMPLITUDE ENVELOPE
ENV OUT (Amplitude EG)
Tento výstup poskytuje signál řídicího napětí vytvořený aktuální amplitudou
nastavením na panelu generátoru obálek.
VÝSTUP CV: 0 V až + 8 V
POZNÁMKA: pokud je přepínač VCA MODE nastaven na AMP ENV, tento signál řídí úroveň
obou VCA 1 a VCA 2. Pokud je přepínač VCA MODE výstupního modulu nastaven na SPLIT ,
signál generátoru filtračních obálek řídí úroveň VCA 1 (levý výstup) a
signál generátoru amplitudové obálky řídí úroveň VCA 2 (pravý výstup).
TIP: invertovaný EG signál (-ENV) může být vytvořen propojením z tohoto + ENV OUT
jack do vstupu INPUT na jednom ze tří invertujících atenuátorů umístěných v modulu Utilities.
Poté nastavte ATTENUATOR na pozici minimum (zcela proti směru hodinových ručiček)
a propojte konektor OUTPUT do požadovaného cíle.

ENV END OUT (Amplitude EG)
Jakmile byl generátor filtrových obálek spuštěn a vrácen na nejnižší úroveň
úroveň, signál Gate je nepřetržitě na tomto výstupu (jack), dokud není iniciován nový
cyklus obálky pomocí klávesnice nebo spouštěcího vstupu. Tento signál Gate může
být použit k iniciaci další události, jako je posunutí sekvence do dalšího kroku.
TIP: propojení z konektoru ENV END OUT do konektoru TRIGGER IN na jedné obálce
vytvoří smyčku z obálky. Použití kratších nastavení Attack a Release přinese rytmičtější výsledky.

VÝSTUP GATE: 0V až + 8V

TRIGGER IN (Amplitude EG)
Normálně je Generátor filtrových obálek spuštěn stisknutím klávesy na
klávesnici. K tomuto vstupu může být připojen signál Gate nebo řídicí napětí> 2,3 V, což se
používá také k iniciaci generátoru filtrových obálek.
POZNÁMKA: zapojení do konektoru TRIGGER IN nahradí Keyboard Gate připojení k EG klávesnici.
CV / GATE INPUT: 0V až + 8V

Strana 28
29

VÝSTUP
Matriarch je vybaven dvěma zesilovači řízenými napětím - VCA 1 a VCA 2.
Před zvukem vytvořeným Matriarchem muže být výstup a poslech přes
reproduktory nebo nahrávku, protože to prochází párem VCA a jsou přivedeny na
odpovídající úroveň. Ovládací prvky výstupního modulu určí, jak bude znít finální zvuk
Ve výchozím nastavení VCA 1 řídí výstupní úroveň levého kanálu a VCA 2
řídí výstupní úroveň pravého kanálu.
PROVEDENÍ MODULU: VCA výstupy Matriarch jsou založeny na klasickém modulu Moog 902.

MAIN VOLUME
Ovladač MAIN VOLUME nastavuje úroveň pro výstupní konektor LEFT (MONO) OUT a
RIGHT OUT (umístěný na zadním panelu Matriarch).
Poznámka: výstupy Eurorack a HEADPHONE OUTPUT na zadním panelu nejsou ovlivněny
nastavením MAIN VOLUME na předním panelu .

VCA MODE (Envelope, Split, Drone)
Přepínač VCA MODE určuje, jaké řídicí signály - pokud existují, mění výstupní úroveň každého VCA.

AMP ENV
V poloze AMP ENV bude výstupní úroveň VCA 1 i VCA 2 řízena generátorem obálek zesilovače.

SPLIT (ROZDĚLIT)
V poloze SPLIT je výstupní úroveň VCA 1 řízena filtrem generátoru obálek a výstupní úroveň VCA 2 je řízena generátorem zesilovače obálky.

DRONE
V poloze DRONE nejsou ovlivněny výstupní úrovně VCA jejím EG. Místo toho je výstupní úroveň nastavena standardním napětím na
VCA 1 CV IN a VCA 2 CV IN .
POZNÁMKA: Matriarch bude i nadále fungovat na této úrovni, ať už je klávesa držena nebo ne.
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VÝSTUP (pokračování)
BODY VCA PATCH
Všechny patch body VCA jsou vstupy. Horní ( VCA 1 IN a VCA 2 IN )
jsou zvukové vstupy, zatímco spodní (VCA 1 CV IN a VCA 2 CV IN ) jsou
vstupy řídicího signálu. Zde připojené zvukové a řídicí signály přepíší nebo nahradí
všechna normální připojení.

VCA 1 IN
Zvukový signál připojený ke vstupu VCA 1 přichází z
modulu Filter. Přesná povaha zvukového zdroje je určena pomocí
přepínače FILTER MODE umístěného v modulu Filter. Propojením zvukového signálu
na tento vstup se přepíše signál filtru, což umožní zpracování jakýkoli zdroje zvuku
pomocí VCA 1 s použitím aktuálního nastavení.
VSTUP ZVUKU: -5 V až + 5 V

VCA 2 IN
Zvukový signál připojený ke vstupu VCA 2 přichází z
modulu Filter. Přesná povaha zvukového zdroje je určena pomocí
přepínače FILTER MODE umístěného v modulu Filter. Propojením zvukového signálu
na tento vstup se přepíše signál filtru, což umožní zpracování jakýkoli zdroje zvuku
pomocí VCA 2 s použitím aktuálního nastavení.
VSTUP ZVUKU: -5 V až + 5 V
POZNÁMKA: vstupní zdroj VCA 1 a VCA 2 je určen přepínačem FILTER MODE.
S tímto přepínačem v poloze HP / LP SERIES vstupuje výstup VCF 1
VCF 2 a složený výstup VCF 2 je odeslán na vstup VCA 1 i VCA 2.
V poloze LP / LP STEREO je výstup VCF 1 odeslán na vstup VCA 1 a
výstup VCF 2 je odeslán na vstup VCA 2. V poloze HP / LP PARALLEL ,
oby výstupy VCF 1 a VCF 2 jsou společně odeslány na vstup VCA 1 i VCA 2.

VCA 1 CV IN
Zde připojený řídicí signál určuje výstupní úroveň VCA 1.
Normálně tento řídicí signál přichází od jednoho z generátorů obálek, což určuje nastavení přepínače VCA MODE.
Je-li přepínač VCA MODE nastaven na ENV nebo SPLIT, může tento konektor akceptovat signál od -8V do
+ 8V, který bude ovládat úroveň zvuku před jeho příchodem na VCA 1. V obou nastaveních, použití LFO na tento
vstup vytváří tremolo efekt.
Je-li přepínač VCA MODE nastaven na DRONE, je použit řídicí signál (0V až + 8V) zde nastavíte úroveň VCA 1 z
minimální (0V) na maximální (+ 8V) úroveň.
CV INPUT: -8V až + 8V ( přepínač VCA MODE nastaven na ENV nebo SPLIT ); 0 V až + 8 V ( VCA Přepínač MODE je nastaven na DRONE )
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VÝSTUP (pokračování)
VCA 2 CV IN
Zde připojený řídicí signál určuje výstupní úroveň VCA 2.
Normálně tento řídicí signál pochází z generátoru amplitudové obálky.
Je-li přepínač VCA MODE nastaven na ENV nebo SPLIT, může tento konektor akceptovat signál s
napětím -8V až + 8V, který bude řídit úroveň signálu na vstupu VCA 2. V obou
nastaveních, použití LFO na tomto vstup u lze použít k vytvoření tremolo efektu.
Je-li přepínač VCA MODE nastaven na DRONE a použit řídicí signál (0V až + 8V),
zde nastavíte úroveň VCA 2 z minimální (0V) na maximální (+ 8V) úroveň.

CV INPUT: -8V až + 8V (přepínač VCA MODE nastaven na ENV nebo SPLIT); 0 V až + 8 V (VCA přepínač MODE je nastaven na DRONE)
POZNÁMKA: informace týkající se parafonikya vícenásobného spouštění najdete na straně 50-51.
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STEREO DELAY
Stereo Delay jsou ve skutečnosti dva individuální analogový delay, založené na BBD
sdílení určitých parametrů. V signální cestě Matriarch je Stereo Delay
umístěn za VCA 1 a VCA 2 a před výstupy MAIN AUDIO .
MODULOVÁ PROVENACE: Stereo Delay je založen na analogovém modulu Moog 500 Series.

TIME
Tento parametr nastavuje počáteční zpoždění pro DELAY 1 i DELAY 2.
Rozsah je od 35 milisekund s TIME plně otočeným proti směru hodinových ručiček, až 780 milisekund s
TIME plně otočeným ve směru hodinových ručiček. LED indikátor pod potenciometrem TIME bude blikat
podle aktuálního stavu nastavení času.
TIP: S využitím Tap Tempa nebo pomocí propojení muže být dosaženo mnohem delší doby zpoždění. Výsledkem budou
např. Sci-fi nebo „lo-fi“ zpožděné zvuky, které mohou nebo nemusí být žádoucí.
POZNÁMKA: Když je Matriarch synchronizován s interními nebo externími hodinami, otáčením TIME se
upraví doba zpoždění v dělení nebo násobení hodinové frekvence (BPM).

SPACING
SPACING nastavuje časový posun mezi Delay 1 a Delay 2. Tento je bipolární, takže ve střední poloze
Delay 1 a Delay 2 zůstává stejné. Otáčením ve směru hodinových ručiček od středu se zvyšuje (+)
doba zpoždění Delay 1 vzhledem k Delay 2. Otočením proti směru hodinových ručiček
od středu snižuje (-) dobu zpoždění Delay 1 vzhledem k Delay 2.
POZNÁMKA: Je-li Matriarch synchronizován s externími hodinani, otáčením SAPCING se
upravuje doba zpoždění Delay 1 v poměrech k hodinové frekvenci (BPM).
POZNÁMKA: Pokud je ovladač TIME již na nejvyšší úrovni, zvyšování hodnoty SPACING
může mít malý účinek.
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STEREO DELAY (pokračování)
FEEDBACK - ZPĚTNÁ VAZBA
Zpětná vazba směruje část výstupu Stereo Delay zpět na jeho vstup, a tím
vytváří více opakování a kaskádu zpoždění. Zpětná vazba je proměnná
od jednoho k nekonečnému opakování a vše mezi tím.
POZNÁMKA: Nastavení u FEEDBACK přibližně nad 2 hodiny způsobí Stereo
Delay samoscilaci, což může nebo nemusí být žádoucí.
TIP: nastavení FEEDBACK na pokraji sebeoscilace vytváří hudebně expanzivní zvuky.

MIX
Rovnováha mezi výstupem VCA a výstupem Stereo
Delay je ovládáno pomocí MIX, který funguje jako crossfader (přechod) mezi
signály před odesláním kombinovaného signálu do zvukových výstupů Matriarchu.
V poloze zcela proti směru hodinových ručiček není přítomen žádný signál Stereo Delay
v hlavních výstupech - MAIN OUTPUTS. V poloze zcela ve směru hodinových ručiček je slyšet pouze výstup
modulu Stereo Delay.

SYNC / TAP
Toto tlačítko má dvě funkce nebo provozní režimy: SYNC a TAP.

SYNC
Stisknutím a uvolněním žlutého tlačítka SYNC / TAP přejděte do režimu SYNC. Když
svítí žlutě, synchronizuje se doba zpoždění modulu Stereo Delay na externí nebo interní (ARP / SEQ) hodinový
signál. V režimu SYNC žluté tlačítko SYNC / TAP zůstane svítit a LED indikátor pod ikonou
TIME se přepne z červené na zelenou, pokud je synchronizován s masterem Arp / Sequencer
hodinani nebo žlutě, pokud jsou synchronizovány s externím analogovým signálem. Chcete-li ukončit SYNC režim,
stiskněte a podruhé uvolněte tlačítko SYNC / TAP. Tlačítko SYNC / TAP zhasne a indikátor LED TIME se vrátí na
červenou.

TAP
Režim TAP (nebo režim Tap Tempo) umožňuje nastavit dobu zpoždění pomocí několika klepnutí požadovanou
rychlostí. Pro vstup do režimu TAP stiskněte a přidržte tlačítko SYNC / TAP, dokud se nerozsvítí, a uvolněte jej.
Poté klepněte na SYNC / TAP tlačítko třikrát nebo vícekrát za sebou při relativně stálém poměru pro vytvoření
nového tempa. Tlačítko SYNC / TAP bude blikat stejným tempem, zatímco červené
Indikátor LED TIME bude blikat při aktuální frekvenci dělení hodin.
Tempo lze kdykoli změnit klepnutím na tlačítko SYNC / TAP a minimálně třikrát při novém tempu. Chcete-li ukončit
TAP režim, stiskněte a podržte tlačítko SYNC / TAP.

PING PONG
Stisknutím modrého tlačítka PING PONG nastavíte Stereo Delay na režim Ping Pong, který způsobuje střídání
zpožděného signálu mezi levými a pravými výstupními kanály, pokud se používá zpětná vazba. Ping pong
tlačítko zůstane svítit (modré), když je modul zpoždění v režimu Ping Pong.
POZNÁMKA: Technicky je výstup Delay 1 přiváděn na vstup Delay 2 a výstup
Delay 2 je přiváděn zpět na vstup Delay 1 atd.
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STEREO DELAY (pokračování)
STEREO DELAY - PATCH BODY
Modul Stereo Delay obsahuje zvuk i
vstupy řídicího signálu. Zvukové vstupy
nahrazují normální kabelové připojení zvuku.
Řídicí vstupy se sčítají s proudem
hodnota jejich odpovídajících ů panelu.
POZNÁMKA: další patch body Stereo Delay jsou na zadním panelu.

VSTUP 1
Standardně VCA 1 posílá signál do Delay 1. Připojený zvukový signál na
konektoru INPUT 1 nahrazuje signál VCA 1 a bude zpracován jako první
modul zpoždění (Delay 1). Výstup Delay 1 se objeví na levém kanálu
všech souvisejících výstupů.
AUDIO INPUT: 10V max-max (-5V až + 5V)
POZNÁMKA: Potenciometr MIX řídí rovnováhu mezi výstupem VCA a výstupem modulu Stereo Delay.

VSTUP 2
VCA 2 posílá signál do Delay 2. Připojený zvukový signál na
konektor INPUT 2 nahrazuje signál VCA 2 a bude zpracován pomocí
druhého modulu zpoždění (Delay 2). Výstup Delay 1 se objeví na pravém kanálu
všech souvisejících výstupů.
AUDIO INPUT: 10V max-max (-5V až + 5V)
POZNÁMKA: Potenciometr MIX řídí rovnováhu mezi výstupem VCA a výstupem modulu Stereo Delay.

FB CV IN (Feedback Control Voltage Input)
Hodnota řídicího signálu připojeného k tomuto vstupu bude sečtena s
aktuální polohou potenciometru FEEDBACK pro určení zpětné vazby Delay 1 a Delay 2.
CV INPUT: -5V až + 5V
POZNÁMKA: Ovládací signál připojený ke konektoru FB 2 CV IN na zadním panelu bude ovládat
zpětnou vazbu Delay 2 nezávisle na Delay 1. V tomto případě řídící signál připojený ke konektoru FB CV IN na předním panelu
ovlivní pouze zpětnou vazbu Delay 1.
TIP: Připojení zdroje modulace ke konektoru FB CV IN a nezapojeného kabelu na druhé straně (tzv.„mrtvá záplata“) do konektoru FB CV 2 IN na zadním
panelu zabrání dosažení modulačního signálu od Delay 2. Výraz “dead patch” neboli „Mrtvá záplata“ je kabel připojený k patch bodu bez připojení
opačném konci. To se použije k přerušení normalizovaných signálních drah.

Strana 34
35

STEREO DELAY (pokračování)
MIX IN
Hodnota řídicího signálu připojeného k tomuto vstupu bude sečtena pomocí
aktuální polohy potenciometru MIX k určení rovnováhy mezi suchým
(nezpracovaným) zvukovým signálem a procesovaným zvukovým signálem.
CV INPUT: -5V až + 5V

TIME 1 IN
Řídicí signál připojený k tomuto vstupu bude modulovat dobu zpoždění
Delay 1, odděleně od načasování Delay 2.
CV INPUT: -5V až + 5V
POZNÁMKA: S zapnutým DELAY CV SYNC BEND a aktivovaným Tap Tempo nebo Sync v Delay
modulu, napětí přivedené na konektory TIME 1 IN a TIME 2 IN ovlivní čas „Delay“
vzhledem k nominálnímu synchronizovanému tempu. To umožňuje hladkou časovou modulaci, což vytváří některé velmi
zajímavé efekty. S vypnutým DELAY CV SYNC BEND ,
a aktivním TAP Tempo nebo Sync v modulu Stereo Delay, řídicí napětí
na tomto vstupu bude ovlivněno hodinovým dělením aktuálního tempa.

TIME 2 IN
Řídicí signál připojený k tomuto vstupu bude modulovat dobu zpoždění Delay 2.
CV INPUT: -5V až + 5V
POZNÁMKA: S zapnutým DELAY CV SYNC BEND a aktivovaným Tap Tempo nebo Sync v Delay
modulu, napětí přivedené na konektory TIME 1 IN a TIME 2 IN ovlivní čas „Delay“
vzhledem k nominálnímu synchronizovanému tempu. To umožňuje hladkou časovou modulaci, což vytváří některé velmi
zajímavé efekty. S vypnutým DELAY CV SYNC BEND a aktivním TAP Tempo nebo Sync v modulu Stereo Delay, řídicí napětí
na tomto vstupu bude ovlivněno hodinovým dělením aktuálního tempa.
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MODULACE
Modulace je důležitým aspektem syntezátoru a zvukového designu.
Stručně řečeno, kdykoli je jeden signál použit ke změně hodnoty jiného je nazýváno modulaíe. Modulace může pocházet z několika zdrojů generátory obálek, z klávesnice, zvukového oscilátoru (FM),
nebo vyhrazeného modulačního oscilátoru, jako je ten, který najdete zde. Na základě
na analogovém oscilátoru, který pracuje v nízkofrekvenčním rozsahu
(Nízkofrekvenční oscilátor nebo LFO), lze použít modulační modul
pro modulaci do více cílů najednou a v různých množstvích.
Kromě pevně zapojených modulačních postupů, které lze řešit
pomocí ovládacích prvků panelu jsou k dispozici Noise a S / H (Sample and Hold)
jako propojitelné zdroje modulace, stejně jako signál specifikovaný
nastavením ovladače WAVEFORM a RATE.
POZNÁMKA: druhý LFO lze nalézt v modulu Utilities 2.
POZNÁMKA: PITCH AMT, CUTOFF AMT a PULSE WIDTH AMT se
používají k určení maximálního množství modulace, které se použije na konkrétní
parametry. Abychom skutečně mohli modulaci použít a slyšet efekt,
MOD kolečko musí být pootočeno ze svého minima.

RATE
Rozsah nebo rychlost modulačního oscilátoru lze nastavit od 0,07 Hz do
1,3 kHz pomocí potenciometru RATE. LED indikátor pod tímto potenciometrem bude blikat
podle aktuálního nastavení.
TIP: podržte tlačítko SHIFT a nastavte potenciometr Modulation RATE tak, aby jemně doladˇoval
rychlost modulace.

WAVEFORM
Tento se šesti polohami se používá k výběru tvaru vlny oscilátoru pro modulaci. Na výběr jsou Sine,
Sawtooth, Rampa, Square, Schodiště a náhodný.
POZNÁMKA: Tvar schodiště je stupňovitá vlna trojúhelníku. Zatímco vlna trojúhelníku
je určena potenciometrem Modulation RATE, postupné hodnoty jsou vzorkovány
a s každým rostoucím pulzem hodin ARP / SEQ, jak je určeno pomocí
potenciometru ARP / SEQ RATE.

PITCH AMT
Použití modulace na ladění oscilátoru může vytvořit cokoli, od
jemného vibrata do obrovské kaskády not. Potenciometr PITCH AMT určuje
maximální množství modulace, které bude použito na ladění
vybraného oscilátoru, když je kolečko MOD v maximální poloze.
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MODULACE (pokračování)
PITCH MOD ASSIGN (1 & 3, All, 2 & 4)
Pomocí PITCH AMT třípolohového přepínače se nastaví množství modulace.
To lze přiřadit všem oscilátorům Matriarch, buď
pouze pro oscilátory 1 a 3 nebo pouze pro oscilátory 2 a 4. Poslední dvě možnosti
mohou být velmi užitečné v režimu 2-Note Paraphonic.

1a3
V tomto režimu bude modulace použita pouze na ladění oscilátoru 1 a oscilátor 3.
TIP: použití modulace na oscilátory 1 a 3 umožňuje dalším dvěma oscilátorům
(2 a 4) zachování tonality a melodie.

ALL
V tomto režimu bude modulace aplikována stejně u všech oscilátorů.

2a4
V tomto režimu bude modulace použita u oscilátoru 2 a oscilátoru 4.
TIP: Volba 2a4 umožňuje dvoum párům synchronizovaných oscilátorů tzv.
2-hlasový parafonický režim. Oscilátor 2 lze synchronizovat s oscilátorem 1 a oscilátorem 4
lze synchronizovat s oscilátorem 3. Použití modulace zvýší hloubku
synchronizačních efektů, aniž by se měnilo ladění oscilátoru 1 a oscilátoru 3.

CUTOFF AMT
CUTOFF AMT určuje maximum modulace, která
bude použita na mezní frekvenci filtru, když je MOD kolečko v maximální poloze.

PULSE WIDTH AMT
Pulse Width AMT určuje množství maximální modulace, které
bude aplikováno na vlnu Square a úzký puls
v modulu oscilátorů, když je kolečko MOD v maximální poloze.
POZNÁMKA: Modulace šířky pulsu (PWM) lze použít na oscilátor pouze tehdy, když
je zvolena čtvercová nebo úzká pulzní vlna. Modulace šířky pulsu
nepřetržitě mění pracovní cyklus nebo šířku pulzu těchto vln,
což způsobuje, že se harmonický obsah také neustále mění.
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MODULACE (pokračování)
PATCH BODY MODULACE
Řídicí signály připojené do RATE IN a SYNC IN
mohou nastavit rychlost a resetovat
výchozí bod modulačního oscilátoru. Navíc tři
výstupní konektory patch poskytují NOISE, S / H (SAMPLE a
Hold) a vybraná vlna jako řídící zdroje, které
lze použít k modulaci libovolného regulovatelného parametru.

RATE IN
Frekvence bude určovat řídicí signál připojený ke konektoru RATE IN modulačního oscilátoru.
CV VSTUP: -5V až + 5V (1V / oktáva)
TIP: propojte konektor KB OUT na zadním panelu a konektor RATE IN a upravte
RATE, tak aby mohl modulační oscilátor „hrát“ jako oscilátor.

SYNC IN
Gate nebo spouštěcí signál přijatý na konektoru SYNC IN resetuje modulaci
oscilátorové vlny do svého počátečního bodu, což umožňuje více předvídatelné,
synchronizované nebo kreativní použití modulačního oscilátoru.
CV INPUT: signal> 2.5 Volts vytvoří resetovací spouště. (0 V až + 10 V)

NOISE OUT
Výstup interního generátoru bílého šumu je k dispozici na konektoru
NOISE OUT, jako zdroj modulace i jako zvukový signál.
CV / AUDIO VÝSTUP: -8V až + 8V
POZNÁMKA: Vysokofrekvenční filtr (HPF) lze použít pro signál bílého šumu pomocí
Globální nastavení. To umožňuje úpravy nízkofrekvenčního harmonického obsahu šumového signálu.

S / H OUT
Sample and Hold (S / H) je stupňový modulační efekt, který se často používá k „pulzování“
mezní frekvence dolní propusti náhodnými hodnotami. Na začátku
z každého modulačního vlnového cyklu je vzorkován generátor hluku, aby získal a
náhodnou hodnotu, kterou lze použít k modulaci jiného parametru.

VÝSTUP CV: -8V až + 8V
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MODULACE (pokračování)
S / H OUT (pokračování)
TIP: Řídící nebo gate signál přijímaný na konektoru SYNC IN resetuje modulaci
oscilátoru na začátek vlnového cyklu. To znamená, že funkce Sample and Hold může
být zapínána z externím spouštěním nebo pomocí gate. Zkuste propojení z konektoru GATE OUT v
ARP / SEQ modulu do konektoru SYNC IN a nastavte RATE na minimální hodnotu.
To vám umožní používat klávesnici a procházet hodnoty Sample a Hold při
každém stisknutí klávesy nebo každém novém kroku Arpeggiatoru nebo Sequenceru.
POZNÁMKA: Neexistuje interní směrování pro použití generátoru Sample a Hold, takže to
Aby bylo možné modulovat, musí být z tohoto jacku na konkrétní cíl další parametr.

WAVE OUT
Zde dostupný signál, buď jako zdroj modulace nebo jako zvuk.
Ten je určen aktuální hodnotou modulace potenciometru WAVEFORM,
a RATE a dalšími řídicími signály připojené ke generátoru modulace.
VÝSTUP CV: 10V max-max (-5V až + 5V)
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UTILITIES (1)
Matriarch je vybaven dvěma moduly Utilities s množstvím různých
nástrojů, které jsou důležité v objevování tajů modulární syntézy. Signál lze rozdělit a
posílat na různá místa, lze více signálů spojit dohromady a jednotlivé
signály mohou být zeslabeny a invertovány.
Tento první Utilities modul (1) obsahuje čtyřcestný konektor MULT a dva stejné
invertující atenuátory.
TIP: každý atenuátor může být také použit jako Ring modulátor, generující výstupní signál
vztahující se matematicky ke dvěma vstupním signálům. Ring modulace se často používá k vytváření kovových a
neharmonických zvuků. Zkuste propojit konektor WAVE OUT oscilátoru 1 s CV IN vstupem
a z WAVE OUT oscilátoru 2 do stejného konektoru CV IN.
Výstupní konektor OUTPUT bude poskytovat modulovaný RING signál. Otáčením potenciometru ATTENUÁTOR
„vyladíte“ Ring modulaci. Tím se změní hodnota posunu (offsetu) aplikovaná na konektor CV IN,
změnou symetrie modulovaného Ring signálu. Nastavte ATTENUATOR na 12 hodin pro čistý, Ring modulovaný zvuk.

MULT (bez vyrovnávací paměti)
Mult se skládá ze čtyř zapojených paralelně konektorů. Připojování
zvukovvého nebo ovládacího signálu do jednoho z konektorů MULT umožňuje, aby byl poté odeslán
na tři různá umístění. Matriarch byl navíc navržen tak, aby všechny zvukové a řídicí signály dostupné
prostřednictvím výstupních patch bodů, mohly být pasivně smíchány pomocí těchto MULT konektorů. Tímto
způsobem vícenásobná modulace zdroje může být použita například na jeden cíl modulace.
MULT: Čtyři konektory zapojené paralelně (bez vyrovnávací paměti)

ATTENUATOR (Invertování)
Atenuátor může snížit úroveň řídicího signálu a poskytnout tak více přesnosti při modulaci hodnoty konkrétního
parametru. Každý Attenuator muže dodávat i obě hodnoty - normální a obrácené. Je vybaven konektory INPUT
jack a OUTPUT. Ve střední poloze ATTENUATOR má plný účinek a signál přicházející do konektoru
Attenuator INPUT je plně utlumený. Zvýšení hodnoty ve směru hodinových ručiček od středu poskytne
menší útlum, dokud nebude obnoven a dasažen plný rozsah vstupního signálu.
Snížení hodnoty proti směru hodinových ručiček ze středu
poskytne menší útlum invertovaného signálu až do plné hodnoty
převráceného signálu až do obnovení výchozí polohy proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: negativní (nebo inverzní) modulace jednoduše převrátí řídicí signál, takže řídicí signál se zvyšující se hodnotou parametru se bude nyní
snižovat.
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UTILITIES (1) (Pokračování)
VSTUP
Zvukový nebo řídicí signál připojený k tomuto konektoru bude přiváděn do atenuátoru.
CV / AUDIO INPUT: -8V až + 8V
POZNÁMKA: 8-voltový stejnosměrný zdroj je normálně připojen ke vstupu každého atenuátoru. Když není nic připojeno
ke konektoru INPUT, je na výstupu OUTPUT napětí, které je závislé na poloze ATTENUATORU a na řídicím signálu v
konektoru CV IN.

VÝSTUP
Tento konektor OUTPUT poskytuje zeslabenou verzi signálu, ke kterému je připojen
konektor INPUT.
VÝSTUP CV: -8V až + 8V
POZNÁMKA: Modul Utilities (1) obsahuje dva atenuátory, které mohou fungovat nezávisle,
nebo společně kaskádovým způsobem. Ve většině případů budete chtít propojit dovnitř a ven
každý atenuátor samostatně. Pokud se však nepřipojí ke konektoru OUTPUT
Atenuátoru 1, výstup Atenuátoru 1 bude sečten s výstupem Atenuátoru 2,
a smíšený signál obou výstupů bude k dispozici prostřednictvím konektoru Attenuator 2 OUTPUT.
V tomto případě mohou být oba atenuátory použity společně jako bipolárního typ, napětím řízený
mixer. Připojením řídicího signálu do konektoru CV IN atenuátor bude řídit úrovně signálu mezi
atenuátorem 1 a 2, který je k dispozici na jack VÝSTUPU atenuátoru 2.
TIP: Každý vstup atenuátoru je normalizován na 8 V stejnosměrného proudu. Bez připojení
ke konektoru INPUT a OUTPUT na atenuátoru 1, nastavením potenciometru ATTENUATOR
atenuátoru 1 bude ovlivnen konečný výstupní signál atenuátoru 2. Připojení propojovacího kabelu ke konektoru OUTPUT
Attenuatoru 1 zabrání dosažení výstupu atenuator 1 od atenuátoru 2.

CV IN
K hodnotě potenciometru ATTENUATOR je přidán řídicí signál, který určuje finální útlum.
CV INPUT: -8V až + 8V
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UTILITIES (2)
Matriarch je vybaven dvěma moduly Utilities s množstvím různých
nástrojů, které jsou důležité v objevování tajů modulární syntézy. Signál lze rozdělit a
posílat na různá místa, lze více signálů spojit dohromady a jednotlivé
signály mohou být zeslabeny a invertovány.
Tento první Utilities modul (2) obsahuje čtyřcestný konektor MULT a dva stejné
invertující atenuátory.
TIP: každý atenuátor může být také použit jako Ring modulátor, generující výstupní signál
vztahující se matematicky ke dvěma vstupním signálům. Ring modulace se často používá k vytváření kovových a
neharmonických zvuků. Zkuste propojit konektor WAVE OUT oscilátoru 1 s CV IN vstupem
a z WAVE OUT oscilátoru 2 do stejného konektoru CV IN.
Výstupní konektor OUTPUT bude poskytovat modulovaný RING signál. Otáčením potenciometru ATTENUÁTOR
„vyladíte“ Ring modulaci. Tím se změní hodnota posunu (offsetu) aplikovaná na konektor CV IN,
změnou symetrie modulovaného Ring signálu. Nastavte ATTENUATOR na 12 hodin pro čistý, Ring modulovaný zvuk.

MULT (bez vyrovnávací paměti)
Mult se skládá ze čtyř zapojených paralelně konektorů. Připojování
zvukovvého nebo ovládacího signálu do jednoho z konektorů MULT umožňuje, aby byl poté odeslán
na tři různá umístění. Matriarch byl navíc navržen tak, aby všechny zvukové a řídicí signály dostupné
prostřednictvím výstupních patch bodů, mohly být pasivně smíchány pomocí těchto MULT konektorů. Tímto
způsobem vícenásobná modulace zdroje může být použita například na jeden cíl modulace.
MULT: Čtyři konektory zapojené paralelně (bez vyrovnávací paměti)

ATTENUATOR (Invertování)
Atenuátor může snížit úroveň řídicího signálu a poskytnout tak více přesnosti při modulaci hodnoty konkrétního
parametru. Každý Attenuator muže dodávat i obě hodnoty - normální a obrácené. Je vybaven konektory INPUT
jack a OUTPUT. Ve střední poloze ATTENUATOR má plný účinek a signál přicházející do konektoru
Attenuator INPUT je plně utlumený. Zvýšení hodnoty ve směru hodinových ručiček od středu poskytne
menší útlum, dokud nebude obnoven a dasažen plný rozsah vstupního signálu.
Snížení hodnoty proti směru hodinových ručiček ze středu
poskytne menší útlum invertovaného signálu až do plné hodnoty
převráceného signálu až do obnovení výchozí polohy proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: negativní (nebo inverzní) modulace jednoduše převrátí řídicí signál, takže řídicí signál se zvyšující se hodnotou parametru se bude nyní
snižovat.
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UTILITIES (2) (Pokračování)
VSTUP
Zvukový nebo řídicí signál připojený k tomuto konektoru bude přiváděn do atenuátoru.
CV / AUDIO INPUT: -8V až + 8V
POZNÁMKA: 8-voltový stejnosměrný zdroj je normálně připojen ke vstupu každého atenuátoru. Když není nic připojeno
ke konektoru INPUT, je na výstupu OUTPUT napětí, které je závislé na poloze ATTENUATORU a na řídicím signálu v
konektoru CV IN.

VÝSTUP
Tento konektor OUTPUT poskytuje zeslabenou verzi signálu, ke kterému je připojen
konektor INPUT.
VÝSTUP CV: -8V až + 8V
POZNÁMKA: Modul Utilities (2) obsahuje jeden atenuátor., Dva atenuátory jsou k dispozici v Utillities modulu (1).

CV IN
K hodnotě potenciometru ATTENUATOR je přidán řídicí signál, který určuje finální útlum.
CV INPUT: -8V až + 8V

PATCHABLE LFO
Tento LFO (nízkofrekvenční oscilátor) poskytuje Matriarchovi propojovací
zdroj modulace oddělený od modulačního oscilátoru. Dva průběhy,
Trojúhelník a Square, jsou k dispozici současně. Rozsah LFO lze modulovat pomocí řídicího napětí.

RATE
Rychlost LFO lze pomocí RATE nastavit od 0,07 Hz do 520 Hz .
Indikátor LED pod tímto em bude blikat aktuálním nastavení rychlosti.

RATE IN
Řídící signál připojený ke konektoru RATE IN bude přidán k hodnotě
RATE LFO a určí finální LFO Rate.
CV INPUT: -8V až + 8V

POZNÁMKA: Použití řídicího napětí na konektoru RATE IN umožní LFO překročit hodnotu maximálně 520 Hz je k dispozici prostřednictvím otočného
potenciometru LFO RATE a dosáhne frekvence až do přibližně 620 Hz.
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UTILITIES (2) (Pokračování)
TRI OUT
Frekvence vlny trojúhelníku je k dispozici zde, buď jako zdroj modulace nebo zvuk. Je určen aktuální
hodnotou LFO RATE, plus nebo mínus hodnota jakéhokoli signálu připojeného ke konektoru RATE IN.
VÝSTUP CV: 10V max-max

SQUARE OUT
K dispozici je zde frekvence čtvercové vlny, buď jako zdroj modulace nebo zvuk.
Je určen aktuální hodnotou LFO RATE, plus nebo mínus hodnota jakéhokoli signálu připojeného ke
konektoru RATE IN.
VÝSTUP CV: 10V max-max

Arpeggiator a multi-bank sekvencer jsou výkonné nástroje pro tvorbu
a živé vystoupení. Kromě ovládacích prvků nalezených v tomto modulu,
Arpeggiator a sekvencer jsou zde také tlačítka PLAY, HOLD a TAP
umístěné na levém panelu ovladače. Tento modul také obsahuje
CV OUT, VELOCITY OUT, GATE OUT a ARP RATE / DIV IN .

ARPEGGIÁTOR
Arpeggiator používá noty zahrané z klávesnice a přehrává je
jednu po druhém v opakujícím se rytmickém vzorci. To je užitečné při vytváření
kaskád not, budování rytmické základny nebo vytváření nových
a zábavných hudebních nápadů. Matriarch umožňuje zvolit pořadí, ve kterém
jsou přehrávány noty a také poskytuje možnost opakování vzoru v různých oktách.

Sekvencer
Krokový sekvencer může nahrávat, ukládat a přehrávat 12 jedinečných sekvencí
obsahující až 256 kroků na sekvenci. Jeden krok se skládá až ze čtyř
not a může také obsahovat jiné hudební doplňky, jako je Tie nebo Ratchets.
POZNÁMKA: Paměť sekvence je zachována, i když je Matriarch vypnutý.
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ARP / SEQ (pokračování)
RATE
Potenciometr RATE nastavuje rychlost přehrávání Arpeggiatoru a sekvenceru,
s tempem 20 - 280 BPM (Beats per Minute).
Podle aktuálního nastavení frekvence bliká LED. Pokud je Matriarch synchronizován s MIDI, externími
hodinami nebo Tap Tempem, tímto potenciometrem RATE vyberete hodnoty časování, které jsou v souladu s
tempem externích zdrojů.
TIP: Hodnotu Sekvenceru nebo Arpeggiatoru lze také nastavit stisknutím TAP
tlačítka několikrát v požadovaném tempu. Žluté tlačítko TAP bude svítit,
což znamená, že Matriarch pracuje v režimu Tap Tempo. Chcete-li ukončit režim Tap Tempo,
stiskněte a podržte tlačítko TAP po dobu asi jedné sekundy dokud nezhasne.
POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka SHIFT při otáčení potenciometrem RATE zvolíte trioly.

MODE
Přepínač MODE vybere, zda je Arpeggiator nebo Sequencer
aktivní. Třetí pozice přepne sekvencer do režimu záznamu.

ARP (Arpeggiator)
Když je přepínač MODE v poloze ARP, Arpeggiator je aktivní. Stisknutím tlačítka
PLAY vlevo se zapne arpeggiator a za současného stisknutí
jedné nebo více not Arpeggiator začne hrát.

SEKV (sekvencer)
Se spínačem MODE v poloze SEQ je sekvencer aktivní. Stisknutí tlačítko PLAY vlevo zapne sekvencer a
„stisknutí noty“ způsobí, že Sequencer začne hrát. Klávesa, která notu generuje, určí také pozici sekvence (laděni).

REC (záznam)
Je-li přepínač MODE v poloze REC , je sekvencer aktivován pro nahrávání. Do aktuální sekvence lze zadat poznámky, zbytky, vazby a ráčny.
VAROVÁNÍ: Sekvence jsou automaticky ukládány do aktuálně vybraného umístění. Posunutí přepínačem MODE do REC, zastavení sekvence a zadáním nové,
se trvale přepíše sekvence již dříve uložené na dané místo.
TIP: Pokud je přepínač MODE je poloze REC, při spuštění sekvenceru, stisknutím nové noty (pomlky atd.) nahradíte předchozí data pro tento krok, což
umožňuje aktualizaci sekvence v reálném čase.

Strana 45

46

ARP / SEQ (pokračování)
DIRECTION
Přepínač DIRECTION vybere pořadí, ve kterém jsou noty arpeggiovány nebo sekvenovány.
Stejné nastavení může mít různý výsledek, podle toho zda je aktivní Arpeggiator nebo Sequencer.

ORD (Order)
ARPEGGIÁTOR
Arpeggiované noty budou hrát ve stejném pořadí, v jakém byly původně hrány z klávesnice.
Sekvencer
Noty budou hrát ve stejném pořadí, v jakém byly původně zaznamenány.

FW / BW (vpřed / vzad)
Režim ARPEGGIATOR
Arpeggiované noty budou nejprve hrát ve stejném pořadí, v jakém byly původně zahrány
na klávesnici od začátku do konce. Tyto stejné noty se pak přehrají v opačném pořadí od konce do začátku.
Režim SEQUENCER
Sekvenční noty se nejprve přehrají ve stejném pořadí, v jakém byly původně zaznamenány
od začátku do konce. Tyto stejné noty se pak přehrají v opačném pořadí od konce do začátku.
POZNÁMKA: V pozici FW / BW se přehraje poslední nota prvního patternu znovu jako první nota obráceného patternu;
poslední nota obráceného patternu se bude hrát znovu jako první nota prvního patternu.

RND (náhodně)
Režim ARPEGGIATOR
Arpeggiované noty budou přehrávány v náhodném pořadí.
Režim SEQUENCER
Sekvenční noty budou přehrávány v náhodném pořadí.
POZNÁMKA: V pozici RND je každý krok sekvence přehráván jako náhodná událost. To muže způsobit, že se sekvence přehraje
v neočekávaně rytmickém vzorci.

OCT / BANK (rozsah oktáva / výběr Sequence Bank)
Nastavení přepínače OCT / BANK poskytuje různé výsledky v závislosti na
o tom, zda byl vybrán Arpeggiator nebo Sequencer. Když je MODE nastaven do polohy ARP, přepínač OCT /
BANK určuje počet oktáv, které budou použity k přehrání arpeggiovaného patternu.
Když je MODE nastaven do polohy SEQ nebo REC, tento přepínač určuje, která sekvence ze tří bank je zvolena..
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OCT / BANK (pokračování)
1
Režim ARPEGGIATOR (1 Octave)
Arpeggiovány budou pouze původní hrané noty.
Režim SEQUENCER (BANK 1)
BANK 1 je vybrán jako zdroj sekvence.

2
Režim ARPEGGIATOR (2 Octave)
Přehraje se arpeggiovaný vzor a potom se opakuje o jednu oktávu výše než originál.
Režim SEQUENCER (řada 2)
Jako zdroj sekvence je vybrán BANK 2.

3
Režim ARPEGGIATOR (3 oktávy)
Přehraje se arpeggiovaný vzor, pak se opakuje o jednu oktávu vyšší než originál,
a pak o dvě oktávy vyšší než originál.
Režim SEQUENCER (řada 3)
Jako zdroj sekvence je vybrán BANK 3.

SEKVENCE
Matriarch poskytuje celkem 12 sekvenčních umístění ve třech uživatelsky volitelných
bankách. Tento přepínač SEQUENCE se čtyřmi polohami se používá k výběru aktivní sekvence – jedné ze čtyř
dostupných sekvencí v aktuálně vybrané bance.

REST, TIE, RATCHET
Pokud je přepínač MODE nastaven do polohy REC, mohou být data
zadávána do aktuálně vybrané sekvence. Každý sekvenční
krok může obsahovat až čtyři noty přehrávané na klávesnici, a
pomlku (REST), TIE nebo RATCHET, zadané pomocí těchto tří tlačítek.
POZNÁMKA: Počet not, které lze zadat do sekvenceru
současně na jeden krok, je určeno přepínačem VOICE MODE .

REST (pomlka)
Stisknutím modrého tlačítka REST zadáváte pomlku pro aktuální sekvenční krok. REST se používá k vytvoření hudebního ticha
místo noty pro jeden nebo více kroků v řadě. Modré tlačítko REST zůstane svítit, dokud není vložen další krok sekvence.
Během přehrávání se rozsvítí tlačítko REST pro označení klidového kroku v sekvenci.
(Pokračování na straně 48)
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REST, TIE, RATCHET (Pokračování)
TIE (legáto)
Stisknutím zeleného tlačítka TIE zadejte legíto pro aktuální krok sekvence. TIE se používá k svázání dvou
nebo více jednotlivých sekvenčních kroků společně, jako by se hrálo v legato stylu. Zelené tlačítko TIE
zůstane svítit, dokud nebude do sekvence vložen další krok. Během přehrávání se rozsvítí tlačítko TIE
k označení svázaného kroku v sekvenci.
POZNÁMKA: Pokud je stejná nota svázána několikrát za sebou, bude během přehrávání slyšet, jako by tato nota byla
držena nepřetržitě. Pokud jsou spojeny různé noty, bude uslyšet přechod mezi notami jako hraní legato.
To může být zvláště užitečné při používání Legato Glide.
TIP: Je- li přepínač VOICE MODE nastaven na 1 (mono režim), je také možné zadat přímou vazbu mezi tóny přímo
z klávesnice. Během nahrávání jednoduše zahrajte druhou notu a zároveň přidržte první notu; zelené tlačítko TIE se rozsvítí,
což znamená, že byla zadáno TIE.

RATCHET
Jednou nebo vícekrát za sebou stiskněte žluté tlačítko RATCHET a tím přidáte funkci „Ratchets“ do aktuální krokové sekvence.
Ratchets (někdy označovaná jako opakování not) umožňuje, aby se nota přehrávala vícekrát uvnitř kroku jedné sekvence.
Na jeden sekvenční krok lze zadat až osm těchto opakování. To je zajímavý způsob, jak přidat do sekvence rytmické variace a komplexní
načasování. Během přehrávání se tlačítko RATCHET rozsvítí, což znamená, že v sekvenci je tato funkce aktivní.

BODY ARP / SEQ PATCH
Propojovací body umístěné v ARP / SEQ modulu
se vztahují k tónům, který hraje Arpeggiator
a sekvencer.
POZNÁMKA: Další patch body ARP / SEQ jsou na
zadní panelu.
POZNÁMKA: na zadním panelu jsou další konektory pro řídicí napětí Gate, Velocity a Aftertouch generované z klávesnice.

ARP RATE / DIV IN
Řídicí signál zde moduluje hodnotu ARP / SEQ Rate
na základě aktuální polohy potenciometru RATE.
POZNÁMKA: Při synchronizaci vyberete stisknutím tlačítka SHIFT a otáčení potenciometru RATE
hodnoty triolových not.
CV INPUT: -5V až + 5V
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VELOCITY OUT
Řídicí signál dostupný na tomto výstupu je založen na rychlosti not
vsupujících do Arpeggiatoru nebo Sequenceru pomocí klávesnice.
VÝSTUP CV: 0V až + 5V (0V až +10V volitelný prostřednictvím globálního nastavení)

CV OUT
Řídicí napětí, které je k dispozici na tomto výstupním konektoru, je stejné jako použité pro určení
ladění oscilátorů při přehrávání Arpeggiatoru nebo Sequenceru.
VÝSTUP CV: -5 V až + 5 V (0 V až 10 V lze zvolit prostřednictvím globálního nastavení)
POZNÁMKA: Arpeggiator a Sequencer lze odpojit od oscilátorů
v globálním nastavení, aby bylo možné propojení nezávisle na klávesnici.

GATE OUT
Během přehrávání Arpeggiatoru nebo sekvenceru bude generován signál Gate
po dobu trvání každé noty a dostupné prostřednictvím tohoto jacku.
VÝSTUP GATE: + 5 V (+ 10 V volitelný prostřednictvím globálního nastavení)

ARP / SEQ LHC CONTROLS
Levý ovladač je místo, kde najdete další
ovládání související s Arpeggiatorem a sekvencerem.

PLAY
Zelené tlačítko PLAY funguje jako přepínač zapnutí a vypnutí přehrávání arpeggiatoru nebo
sekvenceru. Toto tlačítko bude svítit, když je Sekvencer nebo Arpeggiator aktivován.
Stiskněte noty, které chcete arpeggiovat nebo počáteční notu sekvence pro zahájení
přehrávání.

HOLD
Modré tlačítko HOLD slouží jako západka pro arpeggiator nebo sekvencer. Toto tlačítko bude svítit, dokud je přidrženo
funkce je aktivní. Když je tlačítko HOLD stisknuté (svítí), bude arpeggiovaný nebo sekvenční vzorek pokračovat a
hrát, i když je vaše ruka zvednuta z klávesnice. Při přehrávání not v režimu Arpeggiator, budou přidány do arpeggiovaného vzoru další noty
z klávesnice. Když zvednete všechy prsty z klávesnice, začne nový patern. V režimu sekvenceru, nota na klávesnici stále určí základní notu nebo
sekvenční pattern.
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TAP
Pomocí žlutého tlačítka TAP lze zadat tempo přehrávání Arpeggiatoru nebo Sequenceru pomocí řady postupných klepnutí na toto tlačítko.
Jakmile je Tempo zadáno pomocí tlačítka TAP, toto tlačítko zůstane svítit.
Dokud svítí žluté tlačítko TAP (označující tempo, které bylo zadáno touto metodou), otáčením potenciometru RATE v modulu ARP / SEQ volíte
dělení hodin tohoto tempa. Stisknutím tlačítka SHIFT při otáčení potenciometrem RATE vyberete hodnoty Triplet a Dotted Note.
POZNÁMKA: Pokud jsou detekovány a používány externí hodiny, operace tap-tempo nebude mít žádný účinek.

PARAPHONY
Přepínač VOICE MODE a tlačítko MULTI TRIG (Multiple Trigger) určuje chování zvukového systému
syntezátoru, pokud se hraje současně než jedna klávesa na klávesnici. Matriarch lze použít jako
monofonní, 2-notový parafonický nebo 4-notový parafonický analogový nástroj.
Každý režim má své vlastní výhody.

O PARAPHONII
Monofonní syntetizátor muže hrát jednu notu; když mluvíme o polyfonii, nástroj je schopný hrát více not
zároveň. Parafonické syntezátory spadají někde mezi a dovolují pracovat každému oscilátoru nezávisle, ale
všechny oscilátory poté sdílí společnou signálovou cestu ze sekce Mixer a dále (VCF, VCA atd.), stejně jako na
monofonním syntetizátoru.

POZNÁMKA: Každý oscilátor obsahuje pre-mixer Gate, se kterým se spouští každý nový tón, což umožňuje ztlumení výstupu oscilátoru, když se nepoužívá.

PARAPHONIC SIGNAL FLOW
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VOICE MODE
Přepínač VOICE MODE vybere, zda bude Matriarch hrát jako 1-hlas monofonní syntezátor, jako 2-notový
parafonický syntezátor nebo jako 4-notový parafonický syntetizátor.
1 (One-Note Monophonic)
V tomto režimu se všechny čtyři oscilátory použijí na úhoz jediné klávesy na klávesnici.
2 (dvou notová parafonie)
V tomto režimu lze hrát současně na dvě klávesy. První stisknutá klávesa spustí oscilátor 1 a oscilátor 2;
druhá obdobně oscilátor 3 a oscilátor 4.
TIP: Přepínač PITCH MODULATION ASSIGN v modulu Modulation může být v tomto režimu velmi užitečný.
Oscilátor 2 lze synchronizovat s oscilátorem 1 a oscilátorem 4 lze synchronizovat s oscilátorem 3.
Použití modulace zvýší hloubku synchronizace efektů beze změny výšky (ladění) oscilátoru 1 a oscilátoru 3.

4 (čtyři noty parafonický)
V tomto režimu bodou znít současně až čtyři klávesy. Každá klávesa využije pouze jeden oscilátor.
POZNÁMKA: Po uvolnění všech kláves zazní první stisknutá nota Oscilátoru 1; další bude znít Oscilátor 2 atd.
TIP: Zkuste experimentovat s přepínačem VOICE MODE během sekvenceru a přehrávání arpeggiatoru.

MULTI TRIG (vícenásobné spuštění)
Toto tlačítko určuje, jak budou generátory obálek reagovat na každý nový
stisk klávesy na klávesnici. Pokud je červené tlačítko MULTI TRIG vypnuto (nesvítí),
generátory Envelope nebudou načteny, dokud nebudou všechny klávesy na klávesnici
uvolněny a stiskne se nová klávesa. Pokud je červené tlačítko MULTI TRIG zapnuto (svítí)
generátory Envelope se znovu načtou pokaždé, když se stiskne nová klávesa na klávesnici.
TIP: V monofonním režimu One-Note zapněte funkci MULTI TRIG a tím eliminujte
legato triggering. Zajistíte, že každá hraná nota spustí Envelope Generators.
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Matriarchův zadní panel rozšiřuje nástroj jako výkonný nástroj pro
propojovací výraz. Zpracovávejte externí zdroje zvuku, rozšiřujte své
Polomodulová rodina Moog nebo snadno ovládat modulární systém Eurorack.
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ZADNÍ PANEL
Zadní panel Matriarch je vybaven různými audio, ovládacími, MIDI a USB konektory globální jemný otočný , hlavní vypínač, konektor pro
připojení stejnosměrného napájení a bezpečnostní slot Kensington.

FINE TUNE
Globální ladění ( ± 1 půltón) pro všechny Matriarchov oscilátory je řízeno pomocí potenciometru FINE TUNE.

KENSINGTON SECURITY SLOT
Váš Matriarch může být bezpečně připevněn ke stolu, stojanu nebo jinému příslušenství
připojením zabezpečovacího zařízení Kensington na zadním panelu.

DC POWER CONNECTION JACK
Konektor přiloženého napájecího adaptéru se zapojte do tohoto 12V DC napájecí konektoru
a vlastní napájecí adaptér do zásuvky 220V.

VYPÍNAČ POWER
Tento přepínač funguje jako přepínač a zapíná nebo vypíná napájení Matriarchu.

AUDIO JACKS
Sekce AUDIO na zadním panelu obsahuje všechny hlavní zvukové výstupy - linkové, sluchátkové,
a formáty Eurorack a také vstup nástroje, který vstupuje do signální dráhy modulu Mixer.
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HLAVNÍ VÝSTUPY
Připojte Matriarch k zesilovači, monitorům nebo
audio kartě pomocí 1/4 ” MAIN OUT LEFT (MONO)
a MAIN OUT RIGHT pro poslech zvuku ve stereu.
Při zapojení jen do MAIN OUT LEFT (MONO), uslyšíte monofonní zvuk,
jako kombinaci levého a pravého kanálu.
(pokud není nic připojeno do MAIN OUT RIGHT)
VÝSTUPY ZVUKU: + 4dBu
POZNÁMKA: Konektory MAIN OUT budou fungovat s TS i TRS
1/4 ”kabely.

HLASITOST A SLUCHÁTKOVÝ VÝSTUP
Připojení stereofonních sluchátek k 1/4 ” ke konektoru
HEADPHONE OUT umožňuje poslouchání a
zvuků v živém prostředí. Úroveň hlasitosti lze ovládat pouze pomocí
potenciometru HEADPHONE VOLUME a není ovlivněn

HEADPHONE VOLUME na čelním panelu přístroje.
VÝSTUP ZVUKU: Výstup TRS; 1,1 V do zátěže 16 Ohmů

INSTRUMENT IN
Monofonní zvukový signál z jiného nástroje (kytara, bicí automat, syntezátor atd.) lze připojit k Matriarchu
prostřednictvím tohoto 1/4 ”vstupu. Zvukový signál aplikovaný na tento vstup je pak veden přímo do modulu
Mixer, který bude zpracováván společně s ostatními zdroji zvuku.
AUDIO INPUT: Vstup TS na přístrojové úrovni s + 20 dB

EURO OUT
Tyto výstupy poskytují duplikát zvukového signálu
vycházející z MAIN OUT LEFT (MONO) a
MAIN OUT RIGHT, ale na úrovni Euroracku, takže
Matriarch může být zpracován nebo integrován do
Modulární systému Eurorack.
VÝSTUPY ZVUKU: 10V max

POZNÁMKA: Výstupy EURO OUT (L) a EURO OUT (R) nejsou ovlivněny potenciometrem MAIN VOLUME ve výstupním modulu.
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STEREO DELAY JACKS
Sekce STEREO DELAY zadního panelu se slouží
k ovládání a ovládání Stereo Delay.
Další zdířky a ovládací prvky pro Stereo Delay se
nacházejí se na předním panelu.

DELAY VÝSTUPY
Audio signály dostupné na těchto výstupech mají 100%
efektu ve výstupech jednotlivých zpožďovacích modulů - Delay 1 a
Delay 2. Ve výchozím nastavení je výstup Delay 1 k dispozici na
DELAY OUT (L) ; výstup Delay 2 je na konektoru DELAY OUT (R).
VÝSTUPY ZVUKU: 10V max

SYNC IN
Při zapnutém žlutém tlačítku SYNC (svítí) nastane synchronizace Stereo Delay Time s
stoupající hranou hodinového signálu nebo s přijímaným řídicím signálem. V tomto případě potenciometr na
předním panelu Stereo Delay TIME vybere rozdělení nebo násobky synchronizovaná hodinové frekvence.
CV INPUT: Rostoucí signál > 3,6 V vytvoří synchronizační puls.

DELAY FB 2 CV IN
Hodnota CV signálu se zde sčítá s hodnotou proudu FEEDBACK v modulu Stereo Delay na předním panelu, a
dále se používá k modulaci zpětné vazby pouze pro Delay 2.
CV VSTUP: 0V až + 8V
POZNÁMKA: Konektor FB CV IN na předním panelu bude normálně modulovat zpětnou vazbu
Delay 1 a Delay 2 ve stejné výši. Připojením řídicího signálu k FB 2 CV IN Jack, Feedback modulace Delay 1 a Delay 2 lze
ovládat jednotlivě. Konektor FB CV IN na předním panelu bude mít vliv na hodnotu zpětné vazby Delay 1 a
FB 2 CV IN konektoru na zadním panelu bude mít vliv na množství zpětné vazby Delay 2.

KEYBOARD JACKS
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KEYBOARD JACKS (pokračování)
Matriarch přijímá a vytváří z klávesnice řadu řídicích signálů, které mohou výrazně zlepšit výkon. Kromě pedálů Sustain a Expression, tato část
zadního panelu poskytuje výstupy CV (Control Voltage) pro prvky klávesnice včetně velocity, aftertouch, Gate, polohy modulačních koleček atd.

SUS PEDAL IN (Sustain Pedal Input)
Při stačení pedálu s konektorem 1/4 ”TS (Tip /Sleeve), budou i nadále znít tóny i když jste již uvolnili prsty z klávesnice
(obdoba pravého pedálu na akustických klavírech). VCA EG a VCF EG dokončí své fáze Attack a Decay a podrží se
Sustain úroveň až do uvolnění pedálu, což způsobí zahájení fáze uvolnění (Release).
SUSTAIN INPUT: Stisknutí pedálu Sustain se zkratuje napětí k zemi.

EXP PEDAL IN (vstup pro expression pedál)
Tento 1/4 ”konektor TRS (Tip / Ring / Sleeve) má +5 V signál na kroužku konektoru.
Kompatibilní Expression pedál - například Moog EP-3 připojený k tomuto konektoru toto napětí zeslabí, takže jej lze
použít k různým změnám jakýkoliv regulovatelného parametru.
EXPRESSION INPUT: expresní pedál posílá signál na vyrovnávací paměť a upravený pak z EXP CV OUT .

EXP CV OUT (Expression Pedal CV Out)
Signál z expresního pedálu je ve vyrovnávací paměti a
poté poslán konektoru EXP CV OUT, kde může řídit hodnoty libovolného parametru,
buď interně v Matriarchu nebo do jakémkoli jiného syntetizátoru nebo modulu Eurorack.
VÝSTUP CV: 0 V až + 8 V

KB VEL OUT (CV Velocity CV Out)
Matriarch generuje signál řídicího napětí založený na rychlosti přehrávaných not na klávesnici.
Zde dostupný signál může být směrován na jakýkoli regulovatelný parametr, buď interně do Matriarchu nebo na
jakýkoli jiný syntetizátor.
VÝSTUP CV: 0V až + 5V (0V až +10V volitelný prostřednictvím globálního nastavení)

KB AT OUT (CV Aftertouch CV Out)
Klávesnice Matriarch generuje signál řídicího napětí Aftertouch na základě tlaku aplikovaného na jakékoliv stlačené
klávesy.
Signál, který je zde k dispozici, může být směrován na jakýkoli regulovatelný parametr
interně pro Matriarch nebo na jakémkoli jiném syntetizátoru.
VÝSTUP CV: 0V až + 5V (0V až +10V volitelný prostřednictvím globálního nastavení)
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ZADNÍ PANEL (pokračování)
MOD WHL OUT (CV Modulation Wheel CV Out)
Poloha kolečka MOD generuje signál řídicího napětí.
Signál, který je zde k dispozici, může být směrován na řízení jakéhokoli regulovatelného
parametru, interně pro Matriarch nebo do jakémkoliv jiného syntetizátoru.
VÝSTUP CV: 0V až + 5V (0V až +10V volitelný prostřednictvím globálního nastavení)

KB CV OUT (CV CV OUT)
Klávesnice generuje signál řídícího napětí na základě noty, která se
zahraje na klávesnici. Signál, který je zde k dispozici, může být směrován na řízení jakéhokoli regulovatelného
parametru, interně pro Matriarch nebo do jakémkoliv jiného syntetizátoru.
VÝSTUP CV: -5 V až + 5 V (0 V až 10 V lze zvolit prostřednictvím globálního nastavení)

KB GATE OUT (Keyboard Gate Out)
Klávesnice generuje signál řídícího napětí na základě noty, která se
zahraje na klávesnici. Signál, který je zde k dispozici, může být směrován na řízení jakéhokoli regulovatelného
parametru, interně pro Matriarch nebo do jakémkoliv jiného syntetizátoru.
VÝSTUP GATE: + 5 V (+ 10 V volitelný prostřednictvím globálního nastavení)

ARP / SEQ JACKS
Tato skupina konektorů je určena pro synchronizaci
Arpeggiatoru nebo Sequenceru s jinými analogovými nástroji.

HODINY
Tento vstup umožňuje synchronizovat Matriarch s externím zdrojem hodin, například
jako DFAM, Mother-32 nebo jakýkoli jiným nástrojem, který má synchronizaci hodin. Když
je detekován vstup náběžné hrany hodin, Sekvencer nebo Arpeggiator pattern je posunut o jeden krok.
V tomto režimu RATE vybere časováníhodnoty, které jsou hodinovým dělením externího tempa.
CV INPUT: Rostoucí signál > 3.6V vytvoří synchronizační puls.
POZNÁMKA: Matriarch může také přijímat hodinové data prostřednictvím MIDI.
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ZADNÍ PANEL (pokračování)
ON / OFF IN
Ve výchozím nastavení zde přijatý signál zapne a vypne přehrávání Arpeggiatoru nebo Sequenceru. Stiskem klávesy
(přehrání noty) zahájíte přehrávání arpeggiatoru nebo sekvenceru.
CV INPUT: < 1V = Stop; > 3,6 V = Start

RESET IN
Signál přijatý zde okamžitě resetuje Arpeggiator nebo Sequencer
na první krok bez zastavení přehrávání.
CV INPUT: Rostoucí signál > 2.5V vytvoří resetovací puls
POZNÁMKA: První krok v sekvenci nebo Arpeggiatoru se bude opakovaně přehrávat
pokud je na tento vstup přivedeno napětí.

CLOCK OUT
Tento výstup umožňuje vysílat synchronizaci hodin pro jiné nástroje, když běží Arpeggiator nebo Sequencer.
Nastaví se frekvence hodin podle hlavního tempa ARP / SEQ a globálního nastavení PPQN Clock Out.
Globální nastavení může umožnit vyslání hodinového signálu za všech okolností.
CV INPUT: 0V až 10V
TIP: Matriarch může také posílat Hodinové informace prostřednictvím MIDI.

MIDI PORTS
Matriarch může sdílet MIDI signály s dalšími MIDI zařízeními prostřednictvím těchto 5 kolíkových DIN konektorů.
Matriarch může také sdílet MIDI informace s počítačem přes USB.
POZNÁMKA: Aktualizace firmwaru
je také přes USB.

MIDI IN
MIDI IN port může přijímat MIDI zprávy odeslané z externího zdroje.
POZNÁMKA: LED MIDI bude blikat, když je na tomto vstupu signál MIDI.
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ZADNÍ PANEL (pokračování)
MIDI PORTS (pokračování)
MIDI THRU
Signál MIDI přijatý na portu MIDI IN prochází beze změny přes port MIDI THRU.

MIDI OUT
Ve výchozím nastavení mohou být MIDI signály vytvořené a pocházející z Matriarchu
sdíleny s dalšími MIDI kompatibilními zařízeními přes tento MIDI OUT port.

MIDI (LED)
Tato kontrolka MIDI bude blikat při přijímání MIDI dat na portu MIDI IN.

USB
Matriarch může také odesílat a přijímat MIDI signály přes USB, což umožňuje propojení se počítačovými systémy
DAW atd.
Aktualizace firmwaru Matriarch je také přes USB.
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GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ
Většina ovládacích prvků na předním panelu Matriarch se týká vytváření zvuku. Pod povrchem je další úroveň
parametrů známých jako Globální nastavení, která určují, jak přístroj pracuje a jak se Matriarch
může připojit a interagovat s jinými elektronickými nástroji a zvukovými zařízeními.
Pro přístup k globálnímu nastavení, současně stiskněte a držte tlačítko HOLD [SHIFT]
umístěné v levém ovladači a tlačítko SYNC ENABLE umístěné v Oscilátoru 1 až do doby, než
tlačítko SYNC ENABLE začne blikat. To znamená, že Matriarch je v režimu úprav globálních nastavení.
Nyní můžete použít níže uvedené příkazy klávesnice k provedení všech potřebných změn globálního
nastavení. Tlačítko SYNC ENABLE bude opakovaně blikat, a tím indikuje, které Global nastavení je aktuálně vybráno.
Po dokončení jakýchkoli změn jednoduše stiskněte tlačítko SYNC ENABLE pro skončení režimu úprav globálních nastavení.
Jakmile jste v režimu úprav globálních nastavení, můžete volně vybrat různé skupiny a parametry
pomocí černých kláves a pomocí bílých kláves můžete přepínat hodnotu vybraných parametrů, dokud
stiskem tlačítka SYNC ENABLE ukončíte program. Dvojitým klepnutím na bílou klávesu dojde k aktualizaci nastavení
a současně opustíte režim úprav globálních nastavení.
POZNÁMKA: Globální nastavení zůstane zachováno i po vypnutí napájení.

Tady JAK JE PRÁCE:
Globální nastavení je uspořádáno do skupin po deseti. Individuální parametr se zvolí ve vybrané skupině
pomocí jedné ze spodních 10 černých kláves, počínaje C # 0. Bílé klávesy, počínaje C0
nastavují hodnoty vybraného parametru. Pro prvních 10 parametrů je ve výchozí skupině není
vyžadován výběr skupiny. Další skupiny jsou vybírány pomocí jedné z horních černých kláves, počínaje
C # 2. Pro přístup k těmto dalším parametrům podržte stisknutou klávesu Group Select a potom stiskněte klávesu
klávesu pro výběr parametrů.
Detaily Globalního nastavení najdete v originálním anglickém manuálu.
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INFORMACE O SERVISU A PODPORĚ
STANDARDNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI MOOG
Společnost Moog zaručuje, že její produkty budou bez závad v materiálu nebo zpracování a budou odpovídat specifikacím uvedeným na webu
čas odeslání. Záruční doba je jeden rok od data zakoupení. Pokud to podle Moog rozhodnutí bylo více než pět let od doby, kdy byl produkt odeslán z naší
továrny, bude na rozhodnutí společnosti Moog, zda dodržujte záruku bez ohledu na datum nákupu. Během záruční doby jsou vadné produkty bude podle
potřeby společnosti Moog opravena nebo nahrazena na základě návratu do továrny. Tato záruka se vztahuje na vady, které společnost Moog určuje, že to není
chyba uživatele.
Omezená záruka Moog se vztahuje pouze na kupce v USA. Mimo USA záruční politika a související
služba je určena zákony země nákupu a podporována místním autorizovaným distributorem (Mediaport Pro, pro Českou republiku a Slovensko).
Seznam našich autorizovaných distributorů je k dispozici na moogmusic.com.
Pokud nakupujete mimo USA, můžete očekávat, že vám budou účtovány jak záruční, tak i mimozáruční služby servisním střediskem ve vaší zemi.

NÁVRAT VAŠEHO PRODUKTU DO MOOG MUSIC
Musíte získat potvrzení ve formě čísla RMA (Return Material Authorization) od společnosti Moog
vrácení jakéhokoli produktu. Pošlete e-mail na adresu techsupport@moogmusic.com pro číslo RMA nebo nám zavolejte na (828) 251-0090.
Všechny výrobky musí být pečlivě zabaleny a dodány s napájecím adaptérem Moog. Matriarch musí být vrácen v původním vnitřním balení včetně
lepenkových vložek. Litujeme, záruka nebude naplněna, pokud produkt není správně zabalen. Jakmile obdržíte číslo RMA a pečlivě zabalíte Moog
Matriarch, zašlete produkt do společnosti Moog Music Inc. s zaplacenými přepravními a pojistnými poplatky a nezapomeňte uvést svou zpáteční dodací adresu.

MOOG MUSIC
160 Broadway St.
Asheville NC, 28801

CO BUDEME DĚLAT
Jakmile obdržíte, zkontrolujeme produkt, zda neobsahuje zjevné známky poškození v důsledku přepravy.
Pokud byl produkt poškozen během přepravy, budeme vás kontaktovat s odhadem opravy.
Budou provedena oprava a společnost Moog doručí a pojistí váš produkt na vaši adresu v USA zdarma.

JAK ZAHÁJIT VAŠI ZÁRUKU
Zahajte záruku online: www.moogmusic.com/register. Pokud nemáte přístup na web, zavolejte (828) 251-0090 pro registraci vašeho produktu.

PÉČE O MATRIARCH
Matriarch čistěte pouze měkkým suchým hadříkem - nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Dbejte na bezpečnost
varování na začátku manuálu. Zabraňte pádu nástroje.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI: V Matriarchu nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravovat. Veškerý servis viz
pouze kvalifikovaný personál.
© 2019 MOOG MUSIC INC. | 160 Broadway St. Asheville, NC 28801
Moog je registrován v USA Patent Office a Trademark Office
Moog je registrován v US Patent a Trademark Office
Ikona Moog je registrována v USA Patent Office and Trademark Office
Matriarch je ochranná známka společnosti Moog Music Inc.
Všechna práva vyhrazena společnosti Moog Music Inc. na veškerý text a grafiku.
Telefon: 828.251.0090 | E-mail: info@moogmusic.com | Web: www.moogmusic.com
Kontakt v ČR: Mediaport Pro, Hradešínská 67, Praha, tel. 271735610
www.mediaport.cz

