
moogerfooger® MF-102 Ring Modulator 

CZ manuál bez jazykové korekce
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MF-102 má tři kompletní modulární funkce - Ring modulátor, napěťově řízený oscilátor a napěťově řízený 

nízkofrekvenční oscilátor (LFO). Všechny výkonové parametry jsou napěťově regulovatelné, což znamená, že 

můžete použít expression pedály, převodník MIDI-to-CV nebo jakýkoli jiný zdroj k ovládání napětí pro MF-102.
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ZAČÍNÁME

        Jak  připojit a vyzkoušet  MF-102.

•  MF-102 můžete umístit na stůl nebo na podlahu. Doporučujeme umístit na stůl pro seznámení s 

jeho funkcemi.

• Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér +9 voltů zapojen do MF-102 a pak teprve do 220V zásuvky.

Obrázek 1. Základní připojení: Instrument do AUDIO IN, zesilovač do AUDIO OUT, a napájecí adaptér do + 9V.

• Když je BYPASS „on“, tak LED svítí červeně nebo zeleně. Červená znamená, že MF-102 je kruhový 

modulátor je off-line, zatímco zelená znamená, že kruhový modulátor je on-line. Stisknutím tlačítka se 

přepíná mezi on-line a off-line, tzn. mezi červeným a zeleným světlem. Pro tuto chvíli nechme světlo na 

červené. Viz obrázek 1 kroky 4. a 5.

• Připojte kabel přístroje z MF-102 AUDIO OUT do vstupu zesilovače nebo mixážního pultu. Otočte 

ovladač hlasitosti na zesilovači dolů, ale ne na off.

• Můžete upravovat prakticky jakýkoli linkový signál prostřednictvím MF-102. Jako příklady lze uvést 

kytaru, basu, klávesy, theremin, bicí automat. Kabel ze zdroje signálu zapojte do MF-102 AUDIO IN. 

Otočte ovladač DRIVE ve směru hodinových ručiček, dokud ukazatel svítí žlutě.
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• BYPASS světlo by mělo být stále červené. Hrajte na svůj nástroj a nastavte ovládání hlasitosti 

vašeho monitoru na optimální hlasitost. Váš nástroj by měl znít čistě a nezkresleně.

7. Nyní nastavte MF-102 následujícím způsobem (viz obrázek 2):

AMOUNT - (MNOŽSTVÍ) 2

RATE 6.4

MIX 10

FREKVENCE 250

levý spínač "Sinusoida"

pravý spínač HI

Obrázek 2 - Základní nastavení pro seznámení s MF-102.

Stiskněte tlačítko Stomp. BYPASS - světlo nyní zezelená. Signál při hraní nyní prochází kruhovým modulátorem. 

Poslechněte si, jak MF-102 má vliv na kvalitu tónu vašeho přístroje. Uslyšíte zřetelné vibrato. Všimněte si, že  

AMOUNT ovlivňuje intenzitu vibrata a  RATE ovlivňuje rychlost vibrata.

• V další části  budeme vysvětlovat, jak kruhový modulátor funguje, co oscilátor a LFO dělá a jak 

ovládací prvky fungují. Získejte cit a experimentujte s různými nastaveními.

JAK FUNGUJE KRUHOVÝ MODULÁTOR 4



Začněme s několika definicemi. Pečlivě si přečtěte tuto část, protože to vám pomůže pochopit základy 

kruhové modulace.

Zvuk je chvění vzduchu. Rychlost kmitání se nazývá frekvence. Měří se v Hertz (Hz). Jeden Hz je jeden 

vibrací za sekundu. Slyšíme vibrace od 20 Hz až 20000 Hz.

Hudební zvuky obvykle mají mnoho frekvenčních složek. Říká se jim harmonické nebo alikvoty. Jsou tím, co 

charakterizuje zvukové zabarvení. Můžeme reprezentovat hudební zvuk buď jako křivky nebo jako spektra. Průběh 

je časový graf skutečného tvaru vibrace, zatímco spektrum ukazuje, jak je silný každý harmonický zvuk. Viz Obrázek 

3.

Obrázek 3 - Hudební zvuk může být reprezentován jako křivka (horní graf), nebo jako spektrum (spodní graf).

Průběh jediné harmonické se nazývá sinusoida. Spektrum sinusové vlny je jen jeden řádek. Obrázek 4 

znázorňuje tvar vlny a spektrum 500 Hz sinusové vlny, zatímco obrázek 5 znázorňuje tvar vlny a spektrum 100 Hz 

sinusové vlny. Máte-li poslouchat 500 Hz sinusového průběhu uslyšíte ladění téměř oktávu nad středem C, 

tlumené kvality, jako je flétna. 100 Hz sinusová vlna má také zní měkce a tlumené, ale jeho stoupání je větší než 

oktáva pod středem C.
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Obrázek 4 - Průběh a spektrum 500 Hz. sinusoida. Obrázek 5 - Průběh a spektrum 100 Hz.

.

Co je kruhový modulátor. V elektronice, modulace je jakýkoliv proces, ve kterém se je jedna křivka mění v 

závislosti na obrysu jiné křivky. Například, amplitudová modulace je tvarování amplitudy jedné vlny podle 

obrysu jiné křivky. Dále jen „AM“ in „AM rádio“ je zkratka pro amplitudové modulace. AM rádio signál 

přicházející z vysílací věže se skládá z velmi vysoké frekvence, která se nazývá nosič. Amplitudově modulovaný 

zvukové signál se nazývá program.

Každý analogový signál muže modulovat jiný analogový signál. Běžným příkladem amplitudové 

modulace v elektronické hudby je tremolo. Tremolo je amplituda modulace signálu sinusovou vlnou 

několika Hz.

Ring modulace je zvláštním typem amplitudové modulace. Ring modulátor má dva vstupy a jeden výstup. 

Pokud je sinusová vlna z jedné frekvence aplikována na první vstup, tak sinusoida s jinou frekvencí se aplikuje na 

druhý vstup a ani jedna z těchto vstupních frekvencí se neobjeví na výstupu. Místo toho se objeví dvě nové 

frekvence. Jedna z nich je součet dvou vstupních frekvencí a druhá je rovna rozdílu mezi těmito dvěma kmitočty. 

Například, v případě, že sinusová vlna na prvním vstupu je 500 Hz a sinusová vlna na druhém vstupu je 100 Hz, pak 

výstup obsahuje 600 Hz a 400 Hz sinusoidy. Výsledný výstup vlny je komplexní. Vypadá to jako 500 Hz sinusové 

vlny, která je amplitudově modulovaná kolem své středové osy 100 Hz sinusovou vlnou (viz obrázek 6). Při 

poslechu uslyšíte dvě ladění: 400 Hz a 600 Hz. Neuslyšíte 500 Hz nebo 100 Hz vstupní signály.
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Obrázek 6 - Průběh a spektrum  kruhové modulace 500 Hz sinus  pomocí 100 Hz sinusové vlny.

Co když první vstupní signál má mnoho harmonických (alikvot) ? V tomto případě výstupní kruhový modulátor 

obsahuje součet frekvencí mezi všemi harmonickými prvního vstupu a na jediném kmitočtu druhého vstupu. 

Obrázky 7 a 8 ukazují, co se stane, když má první vstup 500 Hz obdélníkovou vlnu a druhý vstup je 100 Hz 

sinusová vlna. Obrázek 7 znázorňuje tvar vlny a spektrum 500 Hz obdélníkové vlny. Tato křivka má jen liché 

harmonické. První harmonická (obvykle se nazývá základní),  je 500 Hz, třetí harmonická je 1500 Hz, pátá 

harmonická je 2500 Hz,a tak dále. Tato sada harmonických produkuje tóny, které zní jasné a duté. Když tento 

průběh je kruhově-modulovaný 100 Hz sinusovou vlnou, výsledné spektrum obsahuje složky, jejichž frekvence 

jsou 400 Hz, 600 Hz, 1400 Hz, 1600 Hz, 2400 Hz, 2600 Hz, a tak dále.
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Obrázek 7 - Průběh a spektrum 500 Hz. square wave Obrázek 8: Průběh a spektrum 500 
Hz čtvercové vlny modulované 100 Hz 
sinusovou vlnou.

Co je CARRIER (nosič) OSCILLATOR?

MF-102 obsahuje napětím řízený oscilátor s širokým rozsahem, který produkuje sinusový průběh. Říkáme tomu 

carrier oscilátor, protože stejně jako nosič signálu AM, je připravený být upravován zvukem, který budete hrát. 

Nosič oscilátor je připojen na druhý vstup modulátoru prostřednictvím CARRIER IN na zadním panelu. Pokud 

nechcete nic zapojit do tohoto konektoru, pak je CARRIER oscilátor je automaticky připojen ke druhému vstupu 

kruhového modulátoru. Frekvence je CARRIER oscilátoru je určena nastavením frekvence a přepínače LO-HI. 

Rozsah nosné frekvence oscilátoru je od 0,6 Hz do 80 Hz při LO nastavení přepínače a od 30 Hz do 4 kHz při  HI 

nastavení.

Chcete-li slyšet vliv změny frekvence carrier oscilátoru, nejprve nastavte MF-102 následujícím způsobem:

AMOUNT - MNOŽSTVÍ 0

RATE (nezáleží)

MIX 10

FREKVENCE 30 / 0,6

levý spínač (nezáleží)

pravý spínač LO

Připojte svůj přístroj a monitor amp do MF-102, nastavte přepínač Stomp aby BYPASS svítil zeleně,  hrajte 

několik jednoduchých not. Uslyšíte zvuk nástroje jako pomalé, hladké Tremolo. 

Nyní otáčejte ovladač FREQUENCY a znovu hrajte. Uslyšíte tremolo rychlejší, technicky vzato, i při této nízké 

nosné frekvenci, váš hudební signál je rozdělen do dvou skupin harmonických. Nicméně rozdíl frekvence mezi 

oběma skupinami je tak malý, že nebude slyšet rozdíl ladění.

Pokračujte v otáčení FREQUENCY a znovu hrajte. Uslyšíte tremolo rychleji a rychleji. Když je nosná frekvence 

vyšší než 20 Hz, bude výstup MF-102 znít jako Tremolo. Zvuk začne znít „hrubě“ a „rozladěně“, protože tyto dvě 

sady harmonických jsou dost daleko od sebe, takže začnete slyšet dva odlišné zvuky.

Když řídicí frekvence je ve směru hodinových ručiček maximálně, otočte ji celou cestu zpět a nastavte 

přepínač na HI. I nadále hrajte jednoduché, trvalé tóny, zatímco otáčejte FREQUENCY ve směru hodinových 

ručiček. Poslouchej pozorně. Uslyšíte několik vzrůstajících ladění (součet frekvence) a některé klesající 
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(rozdílová frekvence).

Co se stane, když se rozdíl frekvence dostane až na nulu a vy budete pokračovat otáčení carrier frequency ? 

Technicky vzato rozdíl frekvence se pak stává negativní. Ale pokud jde o naše uši, negativní frekvence zní skoro 

stejně jako pozitivní frekvence. Uslyšíte že první rozdílová frekvence jde dolů,a pak jdou nahoru jedna po druhé. 

Když je nosná frekvence až kolem 4 kHz, výstupu zvuku bude velmi vysoký i když hrajete nízké noty.

Co je LFO a co dělá?

LFO je zkratka pro nízko frekvenční oscilátor. LFO se obvykle používá k vytvoření pomalé modulace, 

jako je vibrato a tremolo. LFO v MF-102 má široký rozsah,

duální vlnovový průběh, napěťově řízený oscilátor, který kmitočtově moduluje nosný oscilátor. To vám 

umožní ovlivňovat součet a rozdíl frekvencí směrem k sobě a od sebe navzájem při rychlostech od 

jednoho cyklu každých deset sekund až 25 krát za sekundu, buď s obdélníkovou vlnou nebo sinusovkou.

Chcete-li slyšet vliv změny frekvence oscilátoru carrier, nejprve nastavte  MF-102 následujícím způsobem:

AMOUNT 4

RATE 0,1

MIX 10

FREKVENCE 120 / 2,5

levý spínač sine vlny

pravý spínač HI

Připojte svůj nástroj a monitor do MF-102, nastavte přepínač Stomp – BYPASS bay svítil zeleně a hrajte 

jednoduché noty. Uslyšíte součet a rozdíl frekvence pomalu se vzdalující a pak společný přibližně jednou za deset 

sekund. To je výsledek modulování 0,1 Hz LFO trojúhelníkové vlny nosného kmitočtu oscilátoru. Nastavení 

determinuje, jak je carrier oscilátor frekvenčně modulovaný, zatímco nastavením RATE se mění frekvence LFO. 

Experiment má vliv na LFO v celém jeho rozsahu. Potom nastavte levý přepínač na čtvercový tvar vlny a uslyšíte 

rozdíl mezi těmito dvěma LFO křivkami.

Funkce ovládacího panelu

LFO 

Podívejme se na sekci LFO jako první. Ovládací knoflíky jsou AMOUNT a RATE. Kromě toho je zde i 

„square-sine“ přepínač. LFO světlo ukazuje rychlost, při které LFO osciluje.

AMOUNT určuje množství LFO průběhu, který frekvenčně moduluje nosný oscilátor. Pokud je proti směru 9



hodinových ručiček, není frekvenční modulace LFO. Pokud je ve směru hodinových ručiček, oscilátor je 

frekvenčně modulován v rozsahu tří oktáv.

RATE určuje, jak rychle LFO osciluje. Pokrývá frekvenční rozsah 0,1 Hz (jeden cyklus každých deset sekund) až 

25 Hz.

„square-sine “ vybere buď čtvercový tvar vlny nebo sinusový růběh.

Obdélníkový tvar vlny produkuje trilky, zatímco sinusová křivka vytváří vibrato a sirénové efekty.

LFO světlo je aktivováno při  sinus LFO křivce. Můžete ji využít k vizuální indikaci LFO rychlosti.

Modulátor 

MIX, FREQUENCY a přepínač LO-HI jsou součástí sekce Modulátoru.

MIX míchá přímý (nemodulovaný) signál a signál z výstupu modulátoru. Slyšíte pouze přímý signál, když  je 

MIX plně proti směru hodinových ručiček a pouze modulovaný když je MIX plně ve směru hodinových ručiček. 

Plynulý přechod z jednoho signálu do druhého, je přesně podle otočení ovladače. FREQUENCY a přepínač LO-HI 

určí frekvenci carrier oscilátoru. Frekvence mají dva kalibrační rozsahy: 0,6 Hz až 80 Hz a 30 Hz až 4 kHz. 

Nastavení přepínače LO-HI určuje rozsah.

Audio Input Level

DRIVE a LEVEL jsou součástí vstupní úrovně obvodů zvuku. DRIVE upravuje vstupní úroveň. Díky tomuto 

ovladači můžete nastavit správnou vstupní úroveň pro prakticky jakýkoliv nástroj nebo linkový zdroj signálu. 

Otočte tento ovládací prvek proti směru hodinových ručiček pro silné vstupní signály a ve směru hodinových 

ručiček pro slabší zdroje zvuku. Ovládání je vždy aktivní i když je MF-102 v režimu bypass. LEVEL světlo ukazuje, 

jak silný je vstupní signál. Jak se zvyšuje úroveň signálu, světlo přechází na zelenou, žlutou a nakonec na 

červenou. Velmi slabé signály nerozsvítí toto světlo vůbec. Pokud svítí zelená, signál je pod úrovní, která vede do 

slyšitelného zkreslení. Pokud svítí žlutá, některé zkreslení může být slyšitelné, takže je zvuk je jemný teplý 

kvalitní, analogový. Když je signál dostatečně silný (do červených čísel), zkreslení na výstupu se stává silnější a 

zřetelně slyšitelné. Podívejte se na toto světlo, při  nastavení DRIVE k požadovanému efektu.
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Obrázek 9 - Blokové schéma MF-102 ukazuje ovládací panel, přepínače a Jacky. (Pedál / Jacky nejsou znázorněny, ale mají stejnou funkci jako ovládací 

tlačítka)

Expression pedály a řízení napětí

       Nyní víte, jak  každý z otočných ovládacích knoflíků ovlivňuje zvuk MF-102.

S výjimkou DRIVE, každý ovladač má  řídicí vstup, který duplikuje jeho účinek. To vám umožní 

připojit až čtyři pedály do MF-102 . Moogerfooger EP-1 expression pedál je ideální pro tento účel. 

Nebo můžete použít expresní pedály ekvivalentních specifikací. Naleznete další technické 

informace v bodu 13 o specifikacích pedálu.

Když se připojíte Expression pedál do jednoho ze vstupů na vašem MF-102, pedál přidává 

účinek efektu. Například, když jste zapojili pedál do MIX vstupu na MF-102. 

TECHNICKÉ INFORMACE

Poznámka: Následující informace jsou určeny pro použití pro ty, kteří rozumí analogovým elektronickým obvodům a mají 

dostatek praktických zkušeností, jak správně propojit sofistikované elektronické zařízení.

NAPÁJENÍ: MF-102 funguje v rozmezí 9 až 15 voltů stejnosměrného proudu při 100 mA. Pokud váš napájecí 

adaptér je nefunkční, můžete napájet MF-102 jiným adaptérem 9 voltů nebo 12 voltů se stejným napájecím 

konektorem.
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Obrázek 10 - ‚+‘  musí být ve středu napájecího konektoru.

Používáte-li napájecí zdroj, který nebyl dodán s MF-102, ujistěte se, že napětí nikdy nepřesáhne +15 voltů. 

Při napájecím napětí přesahující +15 voltů, může dojít k vážnému poškození MF-102.

PEDAL vstupy: všechny vstupní konektory jsou 1/4" Jack. Jsou uzemněny a prstencové svorky mají +5,7 V a proud 

je v současné době omezen asi na 0,5 miliampérů.

Obrázek 11 – Zapojení konektoru expression pedálu pro MF-102.

Expression pedál s   MF-102 by měl mít 50 kW nebo 100 kW potenciometr, který je z pouzdra do kruhu 

terminály. Potenciometr stěrače je připojen ke hrotu terminálu. Kabel pedál by měly být chráněny, se 

štítem připojen k rukávu terminálu.

Při připojování jednoho nebo více vstupních konektorů kontrolní pedál ke zdroji externího řídícího napětí, 

jako je analogový synth nebo převodník MIDI-to-CV, používejte propojovací kabely s tip-ring-sleeve. Kroužek 

terminál na zástrčce nesmí být připojen k ničemu, takže MF-102 je zdrojem 5,7 voltů není zkrat.
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Obrázek 12 - Správné zapojení konektoru hrot-kroužek-pouzdro pro připojení ovládacího pedálu ke zdroji vnějšího ovládacího napětí.

Pokud nemáte v úmyslu používat Expression pedály se svým MF-102, ale chcete použít řídící

napětí na jeden nebo více pedálových vstupů, můžete použít propojovací kabely s běžnými 

dvěma vodiči (tip-sleeve) a konektory. Ty budou zkratovány při přívodu +5,7 V na ring 

kontaktu. Toto napětí je proudově omezeno, takže nic nezhoří,  ale žádný pedál nebude 

pracovat v žádném z konektorů, je-li tip sleeve konektor zapojen do jedné ze zdířek pedálu. 

Použití proměnlivého napětí na hrotu vstupního konektoru řídicího pedálu má stejný účinek 

jako otáčení odpovídající knoflíku. Změna napětí 5 V na hrotu je ekvivalentní jako otáčení 

příslušného ovladače v celém jeho rozsahu. Můžete ‚ovládat‘ váš MF-102 kompletně pomocí 

externího ovládacího napětí otáčením čtyř řídících ovladačů (kromě DRIVE) proti směru 

hodinových ručiček a napětím 0 až +5V na hrotech čtyřech vstupních Jack konektorech.

AUDIO PATH: Oba signály (bypass a filtrovaný) procházejí zkrz obvody zesilovače uvnitř 

MF-102. V důsledku toho neprojde zvukový signál, pokud MF102 není napájený. Dalším 

důsledkem tohoto uspořádání je, že úroveň výstupního signálu audio závisí na nastavení 

DRIVE i když je MF-102 přepnut do bypassu. Nominální audio výstupní úroveň s úrovní 

světla při žluté barvě je asi 0,5 voltů RMS.

OMEZENÁ ZÁRUKA v USA

Moog Music zaručuje, že výrobky jsou bez vady materiálu nebo provedení a odpovídají 

specifikacím v době přepravy, po dobu jednoho roku od data nákupu. Během období 

jednoho roku budou všechny vadné výrobky opraveny nebo vyměněny, dle uvážení Moog 

Music, na základě RMA. Tato záruka se vztahuje na vady, které Moog Music stanoví a 

není to chyba uživatele.

NÁVRAT MF-101 pro výměnu / opravy v USA
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Je nutné získat souhlas a číslo RMA od Moog Music před vrácením jakéhokoli výrobku 

na reklamaci. Pošlete MF-101 s napájecím adaptérem v původním obalu. Záruka se 

nebude akceptována, pokud výrobek není správně zabalen. Odešlete jej do Moog Music 

(UPS je doporučeno) s pojištěním zaplacenými poplatky. Přiměřené náklady na servis a 

materiál a zpáteční dopravu vám budou účtovány, když se zjistí poškození vinou uživatele 

nebo že záruční lhůta již vypršela.

Přeprava a pojistné od Moog Music na adresu ve Spojených státech, produkty opravené 

nebo vyměněné v rámci záruky hradí Moog Music. V České republice se obraťte na prodejce 

zařízení, v místě kdy jste ho koupili. Pozáruční servis také, případně se obraťte přímo na 

distributor Mediaport Pro, s.r.o., Hradešínská 67, Praha. Tel. 271735610, info@mediaport.cz

,

Moog Music Inc. 554C

Riverside Drive Asheville,

NC 28801

Telefon: (828) 251-0090 FAX:

(828) 254-6233

EMAIL: info@moogmusic.com

Internetová adresa: http://www.moogmusic.com

MF-102 specifikace

POPIS:

Analogový efektový modul má tři základní funkce: kruhový modulátor, CARRIER oscilátor, nízkofrekvenční 

modulační oscilátor (LFO).

Funkce ovládacího panelu:

FREQUENCY -  mění nosnou frekvenci přes rozsah sedm oktáv.
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RATE otočný ovladač, který mění LFO frekvenci od 0,1 Hz do 25 Hz. LFO AMOUNT je otočný ovladač, který 

upravuje množství výstupu LFO pro CARRIER oscilátor.

MIX míchá nemodulovaný a modulovaný zvuk.

DRIVE upravuje zesílení audio vstupu. 

SQUARE-SINE kolébkový spínač,  volí mezi čtvercovým a sine průběhem LFO.

LO-HI kolébkový spínač, který přepíná mezi nízkými frekvencemií (0,6 Hz až 80 Hz) a vysokými (30 Hz až 4000 Hz). 

LEVEL, tři barevné LED, se používají pro DRIVE. 

LFO - LED dioda indikuje rychlost LFO.

Bypass - dvoubarevná dioda, která říká, zda je filtr zapojen nebo nezapojen. 

ON / BYPASS, drsný, hladký zvuk 'stomp switch'. 

JACK PANEL

AUDIO 1/4" JACK - pro nástrojové úrovni nebo linkový audio signál z 16 dBm až +4 dBm. Vstupní impedance je 1 

megohm.

AUDIO OUT 1/4" jack -. -4 dBm nominální výstupní úroveň. Výstupní impedance je 600 ohmů.

FREQUENCY, RATE, LTO AMOUNT, MIX - všechny jsou stereo 1/4" zdířkami, které přijímají pedál 

moogerfooger EP1 (nebo ekvivalent) expression pedály nebo řídicí napětí přes 1/4" Jacky.

CARRIER IN - poskytuje prostředky pro aplikování vnějšího -4 dBm signálu (0,5 voltů RMS) pro RING 

modulátor. Vstupní impedance je 1 megohm. 

LFO OUT - dodává napětí LFO (± 1,5 V) pro použití jiných napěťově řízených zařízení. Výstupní impedance je 

600 ohmů.

CARRIER OUT - dodává nosný signál (± 1,25 voltu) pro použití u jiných zařízení. Výstupní impedance 

je 600 ohmů. 

OBECNÉ SPECIFIKACE

Provedení: černý panel se stranami z tvrdého dřeva - klasický analogový vzhled. 
ROZMĚRY: 9" x 6"x 2-1 / 2"
Hmotnost: 1kg.

Přepravní hmotnost: 2kg, včetně napájecího adaptéru a návodu k obsluze. Napájení: 9 až 

15 voltů stejnosměrného proudu. Jmenovitý proud 100 miliampér.

Moog Music Inc. 554C RIVERSIDE DRIVE Asheville, NC 28801

Telefon: (828) 251 0090 FAX: (828) 254 6233 EMAIL: info@moogmusic.com

WEB: http://www.moogmusic.com celý obsah © 1998,

2003, od Moog Music Inc
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