
 



 

 



 

 



ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá kytarovými efekty a  kytarovým zvukem celkově. Jsou zde 

popsány nejpoužívanější kytarové efekty a nasimulovány jejich výstupní  průběhy. Dále 

jsou zde porovnány analogové a digitální efekty, vysvětlen princip  hudebních 

multiefektů, popsány všechny části kytarového řetězce a zjištěny parametry, které mají 

vliv na kvalitu výsledného zvuku. Je popsán použitý postup měření multiefektů a jsou 

zpracovány výsledky tohoto měření. Poslední část se zabývá psychoakustickým 

měřením. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

hudba, zpracování signálu, modulace, zkreslení, kytara, efekt, multiefekt, zvuk 

ABSTRACT 

This work deals with guitar effect and guitar sound in general. Most widely used 

effects are described as well as their output time courses are simulated. There is a 

comparison of analog and digital effects. There is also explained the principal of guitar 

multiefects, described all parts of guitar efect chain and determined key parameters, 

which has the main impact on quality of final sound. It is used to describe a 

methodology for measuring multi-effects and the results obtained by this measurement. 

The last part deals with psychoacoustic measurements. 
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ÚVOD 

Hudební efekty, dříve nazývané zvukové operátory, se v současné hudbě 

používají takřka u všech nástrojů i zpěvů. Obohacují zvuk, činí jej zajímavějším. 

Jedním z nástrojů, kde se nejvíce uplatňují je elektrofonická kytara (dále elektrická 

kytara). U tohoto nástroje se velmi často používají speciální efekty zkreslující signál 

z kytary, což  je u jiných hudebních nástrojů nežádoucí. Používají se jak analogové, tak 

digitální efekty. V současné době se rychle vyvíjejí digitální. Více efektů umístěných do 

jednoho zařízení se nazývá multiefekt. Výsledný zvuk ovšem ovlivňuje celý kytarový 

řetězec, dokonce i pořadí zapojených více efektů mezi sebou. [1] 

Cílem této práce je v první části objasnit princip kytarových efektů, zhodnotit 

zda-li jsou lepší analogové či digitální. Dále popsat multiefekty, jak se liší od 

jednoúčelových efektů. Poté popsat a určit, které části kytarového řetězce rozhodují o 

kvalitě výsledného zvuku, který slyší posluchač. 

V druhé části je rozebrána metoda změření multiefektů, dále jsou zpracovány 

naměřené průběhy obou multiefektů a porovnány jejich vlastnosti. V poslední části je 

popsáno psychoakustické měření, které bylo provedeno a jsou diskutovány výsledky 

tohoto měření.  
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1 POPIS A PRINCIP EFEKTŮ 

V této kapitole jsou popsány nejpoužívanější kytarové efekty. Dle principu jejich 

činnosti je lze rozdělit na zkreslující a modulační, viz tabulka 1.1.  

Tab. 1.1: Rozdělení efektů. 

efekt typ 

overdrive zkreslující 

distortion zkreslující 

chorus modulační 

flanger modulační 

phaser modulační 

tremolo modulační 

 

 „Delay“ a „reverb“ obohacují zvuk o dozvuk, „wah-wah“ se chová jako 

přeladitelný filtr. Dále se používá „noise gate“, který propouští signály až od určité 

nastavené amplitudové úrovně, kompresor, který snižuje dynamiku daného nástroje. 

Samozřejmě se používají i další efekty jako například různé „harmonizéry“, „octavery“, 

„vibrata“ apod. Výrobci mohou používat i své vlastní názvy efektů, avšak jejich princip 

bývá ve většině případů stejný jako zmiňované efekty, případně jejich kombinace.  

K jednotlivým efektům je nasimulován jejich časový průběh a frekvenční 

spektrum v nahrávacím a masteringovém programu CubaseSX3. Pokud není uvedeno 

jinak, je jako vstupní signál použit sinusový signál o frekvenci 440 Hz, což odpovídá 

tónu A. Výstupního zefektovaného signálu je dosaženo pomocí VST pluginů 

jednotlivých efektů. Dále jsou zpracovány v programu MATLAB. 

1.1 Overdrive 

V překladu znamená přebuzený. Používá se k dosažení obdobného zvuku jako při 

přebuzení elektronkového zesilovače.  Pokud přivedeme na vstup harmonický signál, na 

výstupu bude obdélníkový signál, avšak hrany nejsou příliš strmé. Výstupní signál tedy 

bude obsahovat více harmonických frekvencí, především sudých a má širší spektrum. 

Dosáhneme jej nastavením aktivního zesilovacího prvku do nelineární části 

charakteristiky. Jako aktivní prvek se nejčastěji používá germaniový tranzistor, nebo 

FET tranzistor, křemíkový lze použít také, avšak toto zkreslení pro lidské ucho není 

příliš příjemné. Nejlepších výsledků se dosáhne při použití elektronky. Nejčastěji se volí 

12AX7 neboli její ekvivalent ECC83, která byla původně určená pro vf aplikace avšak 

pro její vhodné parametry, například vysoké zesílení, je hojně využívaná v těchto 

obvodech.  Příklad zapojení zapojení efektu „overdrive“ je na obr.1.1. 
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Obr. 1.1: Schéma zapojení efektu „overdrive“, ( převzato z [4]). 

Obdobný efekt pracující na stejném principu je „distortion“. Ten má ale větší 

limitaci, dochází tedy k většímu zkreslení. Výstupní signál má větší zkreslení, blíží se 

více obdélníku a ve spektru je více harmonických složek, dominantně jsou zastoupeny 

liché harmonické. 

Lze jej také zhotovit využitím digitálním obvodů a to například pomocí časově 

variantního lineárního číslicového systému, kde výstupní vzorek signálu bude dán: 

          11  nxnxnmnyny ,      (1) 

kde x[n] označuje vstupní vzorek signálu a m[n] je časově proměnný parametr zesílení. 

Pokud bude dostatečně velká vzorkovací frekvence, m bude rovno: 

x

y
m




 .         (2) 

Podrobně je tento algoritmus popsán v [3].  

Výstupní časové a frekvenční průběhy jsou na obr.1.2 a 1.3.  

 

Obr. 1.2: Výstupní časový průběh signálu efektu „overdrive“. 
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Obr. 1.3: Frekvenční spektrum výstupního signálu efektu „overdrive“. 

Jak je ze spektra patrné, efekt skutečně vytváří vyšší harmonické, které mají 

směrem k vyšším frekvencím menší amplitudu. Avšak tyto harmonické jsou oproti 

základní frekvenci s poměrně malou amplitudou, proto je časový průběh velmi podobný 

sinusovému signálu. 

1.2 Delay 

Přidává ke vstupnímu signálu jeho opožděnou kopii. Tento efekt, stejně jako 

„reverb“, „chorus“, „flanger“ a „phaser“ využívají digitální zpožďovací linku. Princip je 

znázorněn na obrázku 1.4. 

vstupní filtr DP +výstupní filtr DP

generátor hodin

posuvný registr

vstup výstup

 

Obr. 1.4: Blokové schéma efektu „delay“. 

Kytarový signál prochází nejprve dolní propustí, která odstraní vyšší frekvence. 

Mezní kmitočet této propusti by měl být 3x menší než je kmitočet generátoru hodin aby 

se zabránilo intermodulačnímu zkreslení. Vzorky signálu se čtou na vstup posuvného 

registru s frekvencí danou generátorem hodin, stejně tak se jednotlivé vzorky posouvají 

na jeho výstup. Zpoždění na výstupu je dáno: 

vz

sp
f

n

2
 ,         (3)    

kde n je počet bitů posuvného registru a fvz je vzorkovací frekvence. Ze vztahu je 
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patrné, že čím vyšší počet paměťových buněk posuvný registr obsahuje, tím delší bude 

zpoždění na výstupu a čím vyšší vzorkovací frekvence, tím se doba zmenší. Dále 

následuje dolní propust, která odstraní periodicky se opakující se kopie frekvenčního 

spektra a zanechá pouze to nejblíže nule, což způsobí, že v signále nebudou patrné 

skokové změny vlivem vzorkování.[2] 

Výstupní časové a frekvenční průběhy jsou na obr. 1.5. a 1.6. 

 

Obr. 1.5: Výstupní časový průběh signálu efektu „delay“. 

 

 

Obr. 1.6: Frekvenční spektrum výstupního signálu efektu „delay“. 

Jako vstupní signál byl použit jednotkový impuls. V časovém průběhu lze vidět, 

jak klesá amplituda dalším kopiím s téměř exponenciálním průběhem.  
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1.3 Reverb 

Znamená dozvuk. Vytváří dojem prostoru. Vznikne zavedením zpětné vazby u 

efektu delay. Má simulovat odrazy zvuku od překážek (např. stěny místnosti). Blokové 

schéma bude tedy vypadat viz obr. 1.7. 

vstupní filtr DP +výstupní filtr DP

generátor hodin

posuvný registr

vstup výstup

+

 

Obr. 1.7: Blokové schéma efektu „reverb“. 

Z výstupu se zpožděná kopie přivádí znovu na vstup, kde vstupuje do posuvného 

registru a na výstupu se objeví další opožděná kopie. Na výstupu bude tedy vstupní 

signál několikanásobně. Zpětná vazba  musí být menší než 100%, protože poté by již 

obvod nebyl stabilní a na výstupu by byl signál nepřetržitě i při žádném vstupním 

signálu.[2] 

Další možností je tzv. „konvoluční reverb“. Je to založeno na konvoluci 

vstupního signálu s impulzní charakteristikou daného prostoru (např. koncertní sál, 

nahrávací studio apod.) neboli ve frekvenční oblasti násobení jejich spekter. 

Výstupní časové a frekvenční průběhy jsou na obr.1.8 a 1.9. 

 

Obr. 1.8: Výstupní časový průběh signálu efektu „reverb“. 
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Obr. 1.9: Frekvenční spektrum výstupního signálu efektu „reverb“. 

Jako vstupní signál byl použit jednotkový impuls. V časovém průběhu je 

v podstatě zobrazena impulzní charakteristika „reverbu“.  

1.4 Chorus 

Tento efekt vytváří dojem, že hrané tóny hraje více nástrojů současně. Frekvence 

generátoru hodin je zde rozmítána pomaloběžným oscilátorem LFO. Rozmítání bývá 

zhruba do 5Hz, protože při vyšší frekvenci by nástroj nezněl čistě a čitelně. Princip je 

obrázku 1.10: 

vstupní filtr DP +výstupní filtr DP

generátor hodin

posuvný registr

vstup výstup

LFO

 

Obr. 1.10: Blokové schéma efektu „chorus“. 

Vstupní signál tedy prochází dolní propusti, poté do posuvného registru. 

Frekvence LFO určuje, jaká bude vzorkovací frekvence generátoru hodin. Protože se 

vzorkovací frekvence v čase mění, vzniká efekt podobný jako při přehrávání 

magnetofonové pásky při různých rychlostech. Mění se tedy výška jednotlivých tónů. 

LFO má obvykle sinusový nebo pilovitý průběh.[2] 

Pokud by na výstupu nebyl přimíchán nezměněný původní signál, vznikl by 

efekt „vibrato“, vzorkovací frekvence by se musela zvolit vyšší, aby nebyl signál na 
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výstupu příliš opožděný. Tento efekt se však moc často nepoužívá, protože nástroje jsou 

většinou uzpůsobené k mechanickému provedení vibráta, např. u kytary pohybem 

struny na hmatníku do stran. 

Výstupní časové a frekvenční průběhy jsou na obr. 1.11 a obr. 1.12. 

 

Obr.1. 11: Výstupní časový průběh signálu efektu „chorus“. 

 

Obr. 1.12: Frekvenční spektrum výstupního signálu efektu „chorus“. 

Jako vstupní signál byl použit bílý šum. Z průběhů je patrné, že efekt pozměnil 

tvar vstupního signálu. 

1.5 Flanger 

Schéma je modifikovaná verze efektu „chorus“, má přidánu zpětnou vazbu viz obr.1.13.  
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vstupní filtr DP +výstupní filtr DP

generátor hodin

posuvný registr

vstup výstup

+

LFO

 

Obr. 1.13: Blokové schéma efektu „flanger“. 

Zpětná vazba by měla být menší jak 100% aby se obvod nerozkmital.  

Výstupní časové a frekvenční průběhy jsou na obr.1.14 a 1.15. 

 

Obr. 1.14: Výstupní časový průběh signálu efektu „flanger“. 
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Obr. 1.15: Frekvenční spektrum výstupního signálu efektu „flanger“. 

Jako vstupní signál byl použit opět bílý šum. Z průběhů je patrné, že efekt mění 

tvar signálu.  

1.6 Phaser 

Pracuje na principu hřebenového filtru, který se pravidelně frekvenčně točí 

dokola. Efekt vznikne pokud by několika pásmovým propustem, které v podstatě tvoří 

hřebenový filtr, byla měněna synchronně střední frekvence do maximální přenášené 

frekvence a poté od nulové hodnoty-stejnosměrné složky [11].  

Příklad zapojení je na obr. 1.16.  

 

Obr 1.16: Příklad zapojení efektu „phaser“, (převzato z [8]). 

 

Výstupní časové a frekvenční průběhy jsou na obr.1.17 a 1.18.  
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Obr. 1.17: Výstupní časový průběh signálu efektu „phaser“. 

 

Obr. 1.18: Frekvenční spektrum výstupního signálu efektu „phaser“. 

Jako vstupní signál byl použit bílý šum. Lze vidět, že signál je kmitočtově 

omezen. 

 

1.7 Tremolo 

Jedná se o pravidelné amplitudové kolísání úrovně signálu. K tomu účelu se 

používá napěťově řízený zesilovač, který se řídí pomocí LFO. Zesilovač přímo zesiluje 

vstupní procházející vstupní signál. Stejně jako u předešlých efektů má LFO nejčastěji 

sinusový nebo pilovitý průběh. Efektu se dá docílit i pravidelnou změnou biasu (změna 

pracovního bodu) u elektronkového zesilovače. Příklad zapojení je na obr.1.19.  
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Obr. 1.19: Schéma efektu „tremolo“, (převzato z [10]). 

Výstupní časové a frekvenční průběhy jsou na obr.1.20 a 1.21. 

 

Obr. 1.20: Výstupní časový průběh signálu efektu „tremolo“. 
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Obr. 1.21: Frekvenční spektrum výstupního signálu efektu „tremolo“. 

Obálka se periodicky mění. Tvar signálu je stejný jako vstupní, jak je patrné ze 

spektra. 

1.8 Wah-wah 

Jedná se o široce přeladitelnou pásmovou propust. Na obr.1.22 je schéma 

jednoho z nejpoužívanějších „wahů“. Jedná se o Dunlop Cry Baby.  

 

Obr. 1.22: Schéma efektu „wah-wah“, (převzato z [6]). 

V podstatě jde o napěťový zesilovač, který má ve zpětné vazbě zapojen obvod 

LC. Změnou parametrů tohoto LC obvodu se mění frekvenční charakteristika 

zesilovače, ten se chová jako aktivní filtr. Změna se provádí pomocí nožního pedálu, 

přičemž v mechanické konstrukci bývá největší problém, aby se vlivem opotřebení 

neměnil výstupní signál. 
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Výstupní časové a frekvenční průběhy jsou na obr. 1.23 a 1.24. 

 

Obr. 1.23: Výstupní časový průběh signálu efektu „wah-wah“. 

 

Obr. 1.24: Frekvenční spektrum výstupního signálu efektu „wah-wah“. 

2 POROVNÁNÍ ANALOGOVÝCH A 

DIGITÁLNÍCH EFEKTŮ 

Obecně nelze uvést, který druh efektů je lepší. Z pohledu zvuku může být lepší 

efekt, který bude mít horší elektrické vlastnosti např. zkreslení, i když se nejedná o 

zkreslující efekt.  

Z technického pohledu mají analogové efekty tyto výhody: 

- nemají zkreslení způsobené A/D a D/A převodem, např. kvantizační šum 

- odezva výstupního signálu na vstupní signál je téměř okamžitá 

Digitální efekty mají tyto výhody: 

 - menší počet součástek 

- neovlivňování jednotlivých bloků uvnitř efektu navzájem 

- možnost vytvořit více druhů efektů, které vyžadují paměť atd. 
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- časová stálost (analogové součástky časem mohou měnit své parametry a tím 

ovlivňovat zvuk) 

3 MULTIEFEKTY 

Jedná o zařízení, které v sobě obsahuje určité množství efektů, nejčastěji to jsou 

efekty popsané v kapitole 1, z nichž lze zvolit, které mají být použity v reálném čase. 

Lze je rozdělit na rackové, které se umísťují do speciální konstrukce a podlahové, které 

se umisťují na podlahu před hráče. U rackových je tedy potřeba vyvést nožní přepínače 

pro změnu efektů během hry. Podlahové tyto přepínače mají v sobě integrovány. 

Příklad rackové verze je na obr.3.1 a příklad podlahové verze na obr. 3.2. 

 

Obr. 3.1: Příklad rackového multiefektu POD X3 PRO. 

 

Obr. 3.2: Příklad podlahového multiefektu POD X3 Live. 

Multiefekty mohou být stejně jako efekty jak analogové tak digitální, možná je i 

jejich  kombinace. V posledních letech se rozvíjejí tzv. kytarové procesory, jedná se o 

multiefekt, který obsahuje DSP.  

Oproti efektům mají multiefekty výhodu, že se nemusí řešit napájení a vzájemné 

propojení více efektů, dále jednoduché přepínaní mezi efekty, kde je možné si navolit 

vlastní nastavení a to poté uložit do vnitřní paměti. Jedinou nevýhodou je jejich nižší 

zvuková kvalita oproti samostatným efektům. Rozdíl kvality mezi efekty a multiefekty 

však v poslední době velmi klesá. Mezi nejznámější značky multiefektů patří např. 
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Digitech, Zoom a Line6. 

V této práci byl změřen digitální multiefekt POD X3 Live, který je na obr.3.2. 

Toto zařízení simuluje nejznámější kytarové efekty a kytarové zesilovače včetně 

reproboxu. Jako druhý byl použit Digitech RP7 Valve na obr.3.3, obsahující 

v předzesilovači elektronku 12AX7, s pomocí které je v tomto zařízení realizován efekt 

„overdrive“, případně „crunch“.  

 

Obr. 3.3 Multiefekt Digitech RP7 Valve. 

4 KYTAROVÝ ŘETĚZEC 

Na výsledném zvuku mají vliv všechny části kytarového řetězce, nejen samotný 

efekt. Důležité je impedanční přizpůsobení jednotlivých bloků. Většinou se používá 

schéma viz obr. 4.1. 

kytara
Propojovací 

kabely
efekty zesilovač reprobox

Snímací mikrofon
Zvuková režie a 

PA

Akustické 

prostředí

 

Obr. 4.1: Blokové schéma kytarového řetězce. 

Struna rozezvučená hráčem se rozkmitá na vlastní rezonanční frekvenci dané 

svou délkou a mechanickém napnutí. Toto mechanické vlnění se pomocí snímačů 

přemění na elektrické vlnění, které dále prochází korekčním obvodem, čímž se 

ovlivňuje barva zvuku a propojovacím kabelem vstupuje do efektu, kde se upraví dle 

typu efektu. Dalším kabelem pokračuje do vstupu výkonového zesilovače, kde bývá 

zapojen i korekční zesilovač pro nastavení basů středů a výšek, poté je signál zesílen 

v koncovém stupni na výkon řádově desítky wattů. Kabel mezi zesilovačem a 

reproboxem již není stíněný a má větší průřez kalibrovaný pro dané výkonové zatížení. 

V reproboxu se signál transformuje na akustické vlnění, které slyší hráč. V blízkosti 

membrány reproduktoru v reprobedně je umístěn snímací mikrofon, který vlnění 
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transformuje opět na elektrické a dále přichází do zvukové režie, kde je smícháno 

s ostatními nástroji a zpěvy, případně se provede frekvenční nebo amplitudová korekce 

a odtud se pošle do výkonového zesilovače a poté přes reprobedny se výsledný zvuk 

dostane k posluchači, který ale slyší i zvuk, který se odráží například od stěn. 

4.1 Kytara 

Každý typ kytary zní jinak, také k různým žánrům se používají různé typy kytar. 

Jako jediná,kromě speciálních efektů, ovlivňuje intonaci. Nejpodstatnější vliv na kvalitu 

zvuku mají v samotné elektrické kytaře snímače. Přeměňují mechanické vlnění na 

elektrický signál. Nejpoužívanější snímače jsou typu humbucker a single coil, dále se 

používají piezo snímače, které se používají na čisté zvuky (ve smyslu vyřazení činnosti 

efektu overdrive).  

Princip snímače single coil je na obrázku 4.2. Pod každou strunou je umístěn 

pólový nástavec na magnetickém jádře. Pokud se struna, která musí být kovová, 

rozechvěje, do snímače se indukuje napětí odpovídající kmitání struny. Tyto snímače 

mají vyšší zisk v oblasti vyšších kmitočtů způsobené relativně malou indukčností. Jejich 

nevýhodou je indukování síťového brumu. 

 

Obr. 4.2: Zapojení snímače typu Single coil. 

Princip snímače humbucker je na obr.4.3. Jedná se v podstatě o dva single coil 

zapojené do série. Protože je zde dvojnásobná indukčnost, mají větší zisk v oblasti 

nízkých kmitočtů. Neprojevuje se u nich brum, protože jednotlivé cívky jsou zapojeny 

začátky vinutí proti sobě, takže  brum indukovaný do každé z nich má opačnou polaritu, 

což se v součtu vyruší. 

 

Obr. 4.3: Zapojení snímače typu Humbucker. 

Obecně platí, že čím má snímač silnější výstupní signál, tím je ve zvuku menší 
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charakter dřeva použitého v kytaře. Na kytarách bývá umístěno zpravidla více snímačů, 

ty které jsou umístěny blízko u sebe, by měly mít u sebe vždy opačné póly magnetů. 

Mezi nejlepší výrobce patří např. Seymour Duncan, Dimarzio a EMG. [2] 

Na obrázku 4.4 je ukázka obou typů snímačů umístěných v kytaře. 

 

Obr. 4.4: Kytara typu Stratocaster s oběma druhy snímačů. 

 

4.2 Propojovací kabely 

Pro dobrý přenos mezi jednotlivými bloky je třeba kvalitní propojení. Kritické je 

propojení mezi nástrojem a prvním aktivním prvkem, což je podle obr. 4.1. vstup 

efektu. V dalších částech řetězce pro větší přehlednost nejsou kabely uvedeny. Hlavní 

kritéria jsou, aby se v nich neindukovalo rušivé napětí - především síťový brum, to se dá 

docílit kvalitním stíněním. Je vhodné mít kabel umístěn co nejdál od napájecích přívodů 

spotřebičů a transformátorů. Dále je důležité, aby zisk respektive útlum byl na všech 

frekvencích ideálně konstantní. Z toho důvodu by kabel neměl mít velkou parazitní 

indukci, ale hlavně by měl mít co nejmenší parazitní kapacitu z důvodu útlumu na 

vysokých frekvencích. Z tohoto důvodu by měl kabel být co nejkratší. 

Jedny z nejkvalitnějších kabelů na trhu jsou od firmy Planet Waves.[9] Ukázka 

takového kabelu je na obr.4.5. 

 

Obr. 4.5: Příklad nástrojového kabelu firmy Planet Waves, (převzato z [5]). 

Snímače single coil 

Snímač humbucker 
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4.3 Efekty 

Důležitý je jejich vstupní odpor, měl by být větší jak 1 MΩ z důvodu 

impedančního přizpůsobení ke snímačům v kytaře. Pokud zrovna nejsou aktivovány, 

prochází nimi i přesto signál, který ovlivňují, některé efekty mají proto funkci „true 

bypass“, což znamená, že efekt nijak neovlivňuje procházející signál. Fyzicky se to řeší 

použitím mechanické spínače, který propojí vstupní a výstupní svorku efektu. 

Multiefekty zpravidla tuto funkci nemají. U nich je však běžné mít aktivované 

v každém okamžiku nějaký efekt. 

Zapojují se zpravidla do série. Příklad zapojení je v tabulce 4.1: 

Tab. 4.1: Příklad zapojení efektů. 

kytara wah-wah overdrive chorus delay zesilovač 

 

Obecně lze zaměnit jednotlivé efekty za efekty, které pracují na podobném 

principu. Zapojení v jiném pořadí by změnilo charakter zvuku [1]. 

4.4 Zesilovač 

Měl by mít co nejmenší vliv na frekvenční a časový průběh signálu, ovšem za 

určitých okolností, hlavně při použití elektronek jako zesilovacích prvků, je někdy 

žádoucí zkreslení obdobné jako u efektu „overdrive“. Většinou u takovýchto zesilovačů 

bývá nožní spínač, kterým se aktivuje tento zkreslený mód. Zapojení má stejný princip 

jako „overdrive“. Dále je u některých zesilovačů efektová smyčka, což znamená, že se 

do této smyčky zapojí efekty, potom je tedy kytara zapojená přímo na vstup zesilovače. 

4.5 Reprobox 

Má velký vliv na výslednou barvu zvuku, často bývá jeho simulace i v multiefektech. 

Kytarové reproduktory jsou středobasové. Obvykle jsou deseti nebo dvanácti palcové. 

Větší reproduktory přenášejí oproti menším lépe nízké frekvence. Frekvenční pásmo 

bývá cca od 100 Hz do 5 kHz. Příklad modulové frekvenční charakteristiky je na 

obr.4.6. [5] 
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Obr. 4.6: Frekvenční charakteristika reproduktoru CelestionV30, (převzato z [5]). 

          Zvuk ovlivňuje také materiál a tvar použitého boxu. Někdy bývá reproduktor 

umístěn přímo ve stejné skříni jako zesilovač, v takovém případě se jedná o kombo, ty 

zpravidla mívají nižší výkon. Pokud je ve skříni použito více reproduktorů, výsledný 

zvuk bude odlišný. Je to způsobeno větším objemem skříně a také efektem hřebenového 

filtru, kdy spolu akustické vlnění z jednotlivých reproduktorů interferuje.[7] 

4.6 Snímací mikrofon 

Protože akustický tlak z reprobedny je poměrně velký, je možné použít i 

poměrně málo citlivé mikrofony. Nejčastěji se užívá dynamický mikrofon. Mikrofon by 

neměl být umístěn příliš blízko membrány reproduktoru, je třeba zvolit vhodnou 

vzdálenost poslechem výsledného zvuku. Ideální by bylo umístit jej do stejné 

vzdálenosti jak kytarista, aby zvuk byl stejný, který slyší on. To však většinou není 

možné kvůli přeslechům jiných nástrojů [7].  

Příklad hojně užívaného mikrofonu Shure SM57 je na obrázku 4.7.  

 

Obr. 4.7: Snímací mikrofon, (převzato z [12]). 

4.7 Zvuková režie a PA 

Zde se může na kytarovou stopu použít parametrický ekvalizér, aby ve 

výsledném mixu byla kytara čitelná. Je možné použít také například kompresor pro 

potlačení dynamiky. Měl by se nástroji udělat frekvenční prostor, tj. ve spektru, kde je 

kytara dominantní potlačit frekvenčně ostatní nástroje, jinak by docházelo k interferenci 

a degradaci zvuku těchto se frekvenčně překrývajících nástrojů. Výkonový zesilovač a 
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reproduktory by měly být schopné přenést dynamiku kytary. Tato část řetězce je 

nejméně kritická. 

4.8 Akustické prostředí 

Zde závisí především na okolním prostředí. Pokud je produkce v místnosti, mělo 

by být umístěno na stěnách akustické tlumení kvůli odrazům. Tento zpožděný zvuk by 

interferoval s přímým zvukem z reprobeden a tím zhoršoval srozumitelnost produkce. 

Místnost má ve většině případů nerovnoměrný zvukový útlum, tyto nerovnoměrnosti 

zvukové charakteristiky je třeba korigovat vhodnou ekvalizací na mixážním pultu.   

5 MĚŘENÍ MULTIEFEKTŮ 

5.1 Popis metody 

Změřeny byly multiefekty Digitech RP7 Valve a POD X3 live, které jsou 

zobrazeny a popsány v kapitole  3. K měření byl použit osobní počítač s interní 

zvukovou kartou Sound Blaster Live. Blokové schéma měřícího pracoviště je na 

obr.5.1. 

Zvuková karta PCMultiefekt

Line out

Line in

Guitar in

Out R

 

Obr. 5.1: Blokové schéma zapojení při měření. 

Propojovací kabely byly stíněné s 3,5mm konektory typu „Jack“ na obou 

stranách. Na straně multiefektu byly použity na tyto konektrory pozlacené redukce na 

„Jack“ 6,3mm. Tento typ konektoru je standardně používán u vstupů i výstupů 

hudebních zařízení. Signály přiváděné do kytarového vstupu multiefektu byly 

z linkového výstupu zvukové karty. Výstupní odezva efektu získaná z výstupního 

pravého kanálu byla vedena do line in konektoru zvukové karty a to z důvodu 

lineárnější převodní charakteristiky tohoto vstupu oproti mikrofonnímu vstupu. Použité 

efekty měly co nejvíce podobné nastavení. 

V programu Cubase byly vytvořeny testovací signály bílý šum a sinusový signál o 

frekvenci 440Hz, dále byly pomocí tohoto programu nahrány odezvy multiefektů. Pro 

přehrávání testovacích signálu byl použit program Winamp. Pro zpracování signálů a 

vytvoření signálu jednotkový skok byl použit program MATLAB. Všechny signály 

použité i nahrané byly bez komprese, tj. ve formátu wav, vzorkovací frekvence byla 

zvolena 44,1kHz a bitová hloubka 16bitů, tato hodnota byla zvolena, protože to byla 
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maximální hodnota, kterou podporovala zvuková karta pro nahrávání. 

Pro zpracování se nejčastěji používalo zobrazení frekvenčního spektra, protože 

naměřená data byla v diskrétní podobě bylo třeba použít diskrétní Fourierovu 

transformaci DFT, jež je definována: 







n

nTj

nn efFfDFT )(}{ .      (4) 

Přičemž se používají efektivní algoritmy, potom se tato transformace označuje 

FFT, což znamená rychlá Fourierova transformace.  Tato transformace vrátí vektor 

hodnot stejné délky jako je velikost okna transformace. Tyto hodnoty jsou komplexní 

čísla, zajímavá je modulová část, informace o fázi nemá v dané aplikaci význam.[13] 

Pro zobrazení grafů byl v Matlabu napsán tento kód, který byl stejný  pro všechna 

měření, měnil se pouze název souboru, kde byla uložena naměřená data: 

clear all; % vymazani vsech promennych 
[a fvz nbit]=wavread('bilysum.wav',220500); % nacteni zmereneho vyst. 

signalu do doby 5 sekund 
N=length(a);  
A=abs(fft(a)); % frekvencni spektrum pomoci FFT 
M=length(A); 
figure(1) 
cas=linspace ( 0, N/fvz, N ); % nastaveni spravne casove osy 
plot(cas,a) 
xlabel ('t(s)'); 
ylabel ('u(V)'); 
figure(2) 
f=linspace(0,fvz,M); 
plot(f,A) 
xlabel ('f(Hz)'); 
ylabel ('X(-)'); 

 

Matlab zobrazuje spektrum od 0Hz až do vzorkovací frekvence, spektrum zobrazované 

od fvz/2 je tedy pouze zrcadlově otočené. 

5.2 Naměřené výsledky 

V této kapitole jsou zpracované naměřené výsledky pro oba multiefekty. 

Výstupní signály měli u obou multiefektů rozdílné úrovně, které by šly srovnat 

nastavením výstupní úrovně, ale z důvodu stejných podmínek bylo u každého 

multiefektu nastaveno výstupním potenciometrem na ovládání hlasitosti do stejné 

polohy - ¾ maximální hodnoty. 

5.2.1 Frekvenční přenos 

K měření byl použit jednotkový impuls. Výstupní frekvenční charakteristiky jsou 

na obr.5.2 a 5.3. 
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Obr.5.2: Frekvenční přenos Digitech. 

 

Obr.5.3: Frekvenční přenos POD. 

Lze vidět, že POD má vyrovnanější přenos, Digitech se chová jako pásmová 

propust. U PODu však jsou na nižších frekvencích patrná místa, kde na velmi úzkých 

kmitočtových pásmech je přenos poněkud vyšší. 

5.2.2 Overdrive 

K měření byl použit sinusový signál o frekvenci 440Hz. Naměřené výsledky jsou 

na obr. 5.4 a 5.5. 
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Obr.5.4: Spektrum "overdrive" Digitech. 

 

Obr.5.5: Spektrum "overdrive" POD. 

POD má tedy vyšší harmonické o menší amplitudě vzhledem k základnímu tónu 

při stejném nastavení zkreslení. 

5.2.3 Delay 

K měření byl použit jednotkový impuls. Modulové spektrum u tohoto efektu nemá 

vypovídající hodnotu. Naměřené výsledky jsou na obr.5.6 a 5.7, kde jsou zobrazeny 

časové průběhy.  
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Obr.5.6: Časový průběh "delay" Digitech. 

 

Obr.5.7: Časový průběh "delay" POD. 

POD má větší počet opakování při stejném nastavení, první kopie má menší 

amplitudu, kdežto u Digitechu je první kopie prakticky stejně velká jako původní 

impuls, což v důsledku bude znít jako opakování stejného tónu dvakrát, což většinou 

není žádoucí. 

5.2.4 Reverb 

K měření byl použit 500ms dlouhý úsek bílého šumu. Výstupní časové průběhy 

jsou na obr. 5.8 a 5.9. 



 26 

 

Obr.5.8: Časový průběh "reverb" Digitech. 

 

Obr.5.9: Časový průběh "reverb" POD. 

Lze vidět, že Digitech má menší amplitudový poměr zvuk/dozvuk. 

5.2.5 Chorus 

K měření byl použit bílý šum. Výstupní frekvenční spektra jsou na obr. 5.10 a 

5.11. 
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Obr.5.10: Spektrum "chorus" Digitech. 

 

Obr.5.11: Spektrum "chorus" POD. 

Je zobrazeno oboustranné frekvenční spektrum. Spektra u obou zařízení korelují se 

svými přenosy bez zapnutých efektů. 

5.2.6 Flanger 

K měření byl použit bílý šum. Výstupní frekvenční spektra jsou na obr. 5.12 a 5.13. 
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Obr.5.12: Spektrum "flanger" Digitech. 

 

Obr.5.13: Spektrum "flanger" POD. 

Je zobrazeno oboustranné frekvenční spektrum. Efekt u multiefektu POD potlačuje 

vyšší frekvence. 

5.2.7 Phaser 

K měření byl použit bílý šum. Výstupní frekvenční spektra jsou na obr. 5.14 a 

5.15. 
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Obr.5.14: Spektrum "phaser" Digitech. 

 

Obr.5.15: Spektrum "phaser" POD. 

Bylo zobrazeno oboustranné frekvenční spektrum. U multiefektu Digitech je patrné 

potlačení úzkého pásma kmitočtů kolem 500Hz, což není žádoucí. 
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5.2.8 Tremolo 

K měření byl použit sinusový signál. Výstupní časové průběhy jsou na obr.5.16 a 

5.17. 

 

Obr.5.16: Časový průběh "tremolo" Digitech. 

 

Obr.5.17: Časový průběh "tremolo" POD. 

Jsou zobrazeny obálky signálů. Jak je patrné, nastavení bylo zcela jiné, nebylo 

možné nastavit stejné efekty. 

5.2.9 Wah 

K měření byl použit bílý šum. Výstupní frekvenční modulové spektrum je na 

obr.5.18 a 5.19. 
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Obr.5.18: Spektrum "wah" Digitech. 

 

5.19: Spektrum "wah" POD. 

Z frekvenčních spekter je patrné, že Pásmová propust použita u multiefektu POD 

má mnohem větší jakost. 

 

6 PSYCHOAKUSTICKÁ MĚŘENÍ 

Psychoakustika je věda zabývající se vnímáním člověka zvuku a hudby. Zabývá se 

frekvenčním a časovým maskováním, subjektivní kvalitou tónů, barvou zvuku, 

hlasitostí. Například standard MPEG byl vytvořen na základě psychoakustického 
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modelu, kde bylo zahrnuto frekvenční a časové maskování.[14] 

6.1 Popis metody 

Ke zjištění, který z multiefektů je lepší bylo použito hodnocení 15 lidí, kterým byly 

předloženy zvukové ukázky obou multiefektů. Na kytaru byla zahrána krátká pasáž, 

která byla uložena do PC, následně přivedena postupně na vstup obou multiefektů a byl 

uložen výstupní signál. Toto bylo provedeno z důvodu, aby nebyl výsledek ovlivněn 

rozdílným úderem do strun, což by mohlo mírně změnit spektrum zvuku. 

K poslechu bylo vytvořeno celkem 5 typů nejpoužívanějších kytarových zvuků, 

které se v hudbě používají, na každém multiefektu. Na každém multiefektu byly 

nastaveny subjektivně nejlepší zvuky. Jednotlivé typy jsou uvedeny v tabulce 6.1. 

 

 

Tab.6.1: Nahrané typy vzorků. 

Číslo v 
grafu 

Popis zvuku Použité efekty 

1 
čistý zvuk napodobující 

akustickou kytaru 
kompresor, ekvalizér 

2 čistý zvuk na vybrnkávání a sóla kompresor, chorus, ekvalizér, reverb 

3 
lehce zkreslený zvuk na 

doprovody 
crunch, simulace reproboxu 

4 
zkreslený zvuk na "tvrdší" 

doprovody 
noise gate, overdrive, simulace reproboxu 

5 zkreslený zvuk na sóla 
noise gate, kompresor, overdrive, delay, 

reverb, chorus, simulace reproboxu 

 

Účastníci měli od 16 do 53 let, což je výhodné, protože s věkem se mění (klesá) 

frekvenční rozsah na vyšších frekvencích. Byly jim přehrány vždy v náhodném pořadí 

stejný typ zvuku od každého multiefektu a měli za úkol určit, který zvuk se jim líbí 

více. Přehrání stejného typu proběhlo pro jistější objektivnější výběr 2x po sobě, 

dobrovolníci však pokaždé označili stejný vzorek, takže se toto opatření ukázalo jako 

zbytečné. 

6.2 Zpracované výsledky 

Na obrázku 6.1 jsou zobrazeny výsledky, kterýzvuk se více líbil. Pod jednotlivými čísly 

jsou efekty podle tabulky 6.1: 
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Obr.6.1: Výsledné hodnocení psychoakustického výzkumu. 

 Odpovědi byly takřka vyrovnané, pouze u efektu „Overdrive“ byl jasně lepší 

Digitech. Získané údaje jsou ale zatíženy subjektivním nastavením obou multiefektů, je 

možné,že při jiném nastavení by mohly být výsledky zcela jiné. 

7 ZÁVĚR 

V první kapitole byly popsány nejpoužívanější kytarové efekty, byly zde 

uvedeny jednotlivá schémata, dále byly nasimulovány tyto efekty pomocí PC a 

zobrazeny výstupní časové a frekvenční průběhy.  

Ve druhé kapitole byly porovnány analogové a digitální efekty. Byly uvedeny 

výhody každé kategorie. Globálně však nešlo určit, která kategorie je lepší. 

Ve třetí kapitole byly popsány multiefekty, byly rozděleny do dvou skupin a 

popsány jejich vlastnosti. Dále zde byly popsány multiefekty, které byly následně 

změřeny. 

Čtvrtá kapitola se zabývala vlivem kvality zvuku, který slyší posluchač, na 

jednotlivých částech kytarového řetězce. U každého řetězce bylo zhodnoceno, co má 

největší vliv. 

Pátá kapitola se zabývala měřením multiefektů, byla popsána metoda měření, 

dále byly zpracovány naměřené výstupní signály. Bylo zjištěno, že u multiefektů nelze 

kvalitativně určit mnoho parametrů běžně dostupnými metodami. 

V šesté kapitole bylo vysvětleno co je psychoakustika a byl proveden výzkum, 

který měl za cíl zjistit, který z předložených multiefektů je lepší. Výsledkem bylo, že na 

zkreslené zvuky je lepší Digitech RP7 Valve, avšak provedená metoda výzkumu na 

jasnější výsledky by musela být komplexnější a složitější. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

f  signál v časové oblasti 

fvz  vzorkovací frekvence 

u  napětí 

t  čas 

Hz Hertz 

dB decibel 

LFO pomaluběžný oscilátor 

VST softwarový efekt - Virtual Studio Technology 

PA výkonový zesilovač - Power amplifier 

DFT diskrétní Fourierova transformace 

FFT rychlá Fourierova transformace 


