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Abstrakt

Tato práce pojednává o problematice elektronických efektů pro drnkací strunné hudební nástroje 
a o jejich  principech.  Rovněž  je  zmíněn  princip  vzniku  zvuku  u  těchto  hudebních  nástrojů.  Dále 
pojednává o možnostech simulace kytarových efektů a jejich konkrétní realizaci pomocí prostředků 
virtuální  instrumentace.  Dále  byl,  pomocí  graficky  orientovaného  programovacího  prostředí 
LabVIEW, zrealizován kytarový pedalboard, sdružující pět nejčastěji používaných kytarových efektů, 
chromatickou ladičku a správu uživatelských předvoleb nastavení. Pro snadnou práci s uživatelskými  
předvolbami byl fyzicky zrealizován nožní ovládací přepínač.

Abstract

This thesis deals with the problems of electronic effects for stringed musical instruments and their  
principles. The principle of the making sound of these musical instruments is also mentioned. It also 
discusing the possibilities of simulation of guitar effects and their concrete realization using means of 
virtual  instrumentation.  Also,  using the graphically-oriented LabVIEW programming environment, 
a guitar  pedalboard,  combining the five  most  commonly used guitar  effects,  chromatic  tuner,  and 
management of the custom preferences settings, was realized. To easily work with user preferences,  
the foot control switch has been physically implemented.
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1 Úvod

1 Úvod

 Elektrická kytara, a kytara obecně, je téměř nezbytnou součástí veškeré soudobé hudební tvorby,  
v různých hudebních stylech. Kytara, jako hudební nástroj,  je používána stejně tak ve folku, popu 
a všech poddruzích rocku. Je možná jednodušší vyjmenovat skladby, kde není kytara vůbec použita,  
než skladby, kde použita je. Kytara může být také použita při interpretaci klasické hudby. Zvukový 
signál z klasické kytary bývá převáděn na signál elektrický pomocí vhodně umístěného mikrofonu. 
Ostatní  typy kytar bývají  většinou vybaveny snímači,  převodníky mechanického kmitání  strun,  na 
elektrický  signál.  Tento  signál  je  možno  jednoduše  zesílit,  častěji  však,  pro  rozšíření  zvukových 
možností  kytary,  upravit  pomocí  specializovaných  elektronických  obvodů,  takzvaných  kytarových 
efektů. Kytarové efekty mohou být realizovány pomocí analogových nebo digitálních elektronických  
obvodů. 

Pojem  virtuální  instrumentace  znamená  programování  virtuálních  měřících  přístrojů,  tedy 
měřících přístrojů, u kterých je jejich funkce dána vhodným programovým vybavením. Základem je  
univerzální hardwarová platforma, která je rozšířena o potřebné měřící převodníky, karty, které měřené 
vstupní elektrické veličiny převádí do číslicového formátu. Na jedné hardwarové platformě je takto 
možno  vytvořit  naprosto  rozdílné  měřící  přístroje.  Výhodami  virtuálních  měřících  přístrojů  jsou 
především jejich  nižší  pořizovací  cena  proti  specializovaným jednoúčelovým zařízením a  snadná 
možnost  jejich  aktualizace  či  upgrade.  Pomocí  virtuální  instrumentace  je  také  možné  vyrobit  
specializovaný měřící přístroj přesně na míru, pro konkrétní použití, například pro automatizované 
testování  výrobků  na  výrobní  lince.  Prostředky  virtuální  instrumentace  nejsou  omezeny  jen  na 
programování virtuálních měřících přístrojů, což podtrhuje jejich univerzalitu.

Virtuální přístroje mohou být programovány pomocí různých klasických programovacích jazyků, 
ať už jde o jazyk C nebo jiné. Graficky orientovaná programovací prostředí usnadňují programátorovi 
soustředit  se  na  princip  a  funkčnost  vyvíjeného  přístroje,  bez  detailních  znalostí  textových 
programovacích  jazyků.  U graficky orientovaných prostředí  je  zdrojový kód psán  formou výběru 
bloků a jejich grafického spojování. Do této skupiny programovacích prostředí patří i programovací 
prostředí National Instruments LabVIEW, který je předně určen pro použití ve virtuální instrumentaci, 
jeho možnosti  využití  jsou  však podstatně  širší.  LabVIEW zároveň umožňuje  některé  uživatelské 
funkce programovat pomocí programovacích jazyků textových.

Tato práce se zabývá popisem jednotlivých principů vybraných kytarových efektů, bez rozlišení 
na analogové a digitální, a konkrétní digitální realizací vybraných kytarových efektů, pomocí využití  
nástrojů virtuální instrumentace, konkrétně jejich implementaci v graficky orientovaném programo-
vacím prostředí NI LabVIEW, na běžném osobním počítači.
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2 Teoretická část

2 Teoretická část

2.1 Základní principy
Kytara patří mezi drnkací strunné hudební nástroje. Kytary lze rozdělit do několika skupin, podle  

různých kritérií. Pro účely této práce postačí základní rozdělení kytar, podle způsobu tvorby zvuku, na  
kytary akustické a  elektrické,  a  podle  tónového rozsahu na běžné a  basové.  Ostatní  dělení  kytar,  
například podle počtu strun nebo podle tvaru, není pro účely této práce podstatné. Více o dělení kytar  
například v [1].

2.1.1 Akustická a elektrická kytara

Akustická kytara je kytara, u které zvuk vzniká rezonancí materiálu těla kytary. Kmitání strun je  
zesíleno  v  rezonanční  komoře  a  ozvučným  otvorem  v  rezonanční  desce  je  vyzářeno  ve  formě 
mechanického  vlnění  ve  slyšitelné  oblasti  spektra.  Do  této  skupiny  patří  také  elektroakustické 
a hybridní kytary, které mají zabudovaný snímač, který toto mechanické vlnění rezonanční desky mění 
na elektrický signál.  Snímač může být piezoelektrické, elektrodynamické, magnetodynamické nebo 
kondenzátorové konstrukce. V případě hybridních kytar jsou snímače provedeny na stejném principu 
jako u kytar elektrických. Více o typech snímačů v [2].

Druhou základní  skupinou jsou kytary elektrické,  u kterých ke tvorbě zvuku svou nezanedba-
telnou rolí,  rovněž přispívají  rezonance materiálu těla kytary.  Tyto však nejsou žádnou rezonanční  
komorou zesíleny natolik,  aby byly silné, jako u kytar  akustických.  Snímání zvukového vlnění se  
provádí přímo z kmitání strun, vyrobených z vhodných feromagnetických materiálů, v magnetickém 
poli cívky snímače. Kmitání strun je měněno na elektrický signál. Snímače mohou být taktéž různých 
konstrukcí.  Jednocívkové,  jsou náchylnější na indukci rušivých napětí,  mají zvuk bohatší na vyšší 
harmonické.  Dvoucívkové  snímače  mají  silnější  výstupní  signál,  jsou  odolnější  proti 
elektromagnetickému rušení a mají charakteristický zvuk se zatlumenou horní částí spektra zvukového 
signálu.  K elektrickým kytarám je možno,  kvůli  typu snímání  a nižší  vlastní  hlasitosti,  řadit  také 
takzvané semiakustické (jazzové) kytary. Na obr. 2.1 jsou různé typy kytar výrobce Gibson.

Obr. 2.1 – Typy kytar, E = elektrická, SA = semiakustická, EA = elektroakustická, upraveno podle [3].
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2 Teoretická část

2.1.2 Princip tvorby tónu

Tón u  drnkacích  strunných  hudebních  nástrojů  vzniká  úhozem prstu,  nehtu  nebo takzvaného 
trsátka na strunu. V místě úhozu dochází k propnutí struny. Po odeznění úhozu se struna vrací zpět do 
původního  stavu.  Není-li  struna  dodatečně  tlumena,  při  návratu  zpět,  vlivem setrvačnosti,  dojde 
k opětovnému překročení její výchozí neutrální pozice. Nakonec struna postupně, tlumenými kmity, 
výchozí stabilní pozice dosáhne. Vlastní kmitočet struny f0 je dán její délkou l, hmotností  m a silou 
napnutí  F (vztah 2.1),  viz [4].  S větší  délkou nebo hmotností  její  vlastní kmitočet klesá a naopak 
s větší silou napnutí ve směru podélné osy roste. 

f 0 =
1
2

⋅ √ F
m⋅l

; [ Hz , N , kg , m ]  (2.1)

Mechanické kmity struny jsou jen budícím signálem pro tvorbu samotného výsledného zvuku. Jak 
již  bylo  řečeno  v  předchozí  kapitole,  na  tvorbě  zvuku  se  nezanedbatelnou  rolí,  podílí  rezonance 
materiálu těla kytary, a to jak u akustických, tak i elektrických kytar. U elektrických kytar se navíc na 
výsledném zvuku podílí i zbytek elektroakustického řetězce, jednak kvalita zesilovače a také kvalita 
elektroakustického měniče, reproduktoru, resp. reproduktorové soustavy.

Vložením vhodného mezičlenu do cesty signálu z elektrické kytary je možno zvuk upravovat, za 
účelem dosažení  specifického  zvuku,  pomocí  změny  jeho  spektrálního  složení,  úprav  dynamiky,  
hlasitosti, modulace, časových posunů. Těmto mezičlenům se obecně říká kytarové efekty.

2.1.3 Princip změny tónu

U strunných  nástrojů  je  zpravidla  použito  více  strun. Výjimkou  jsou  specifické  jednostrunné 
nástroje typu monochord. O nástrojích typu monochord více v [5]. U vícestrunných nástrojů je každá 
struna  laděna  na  jiný  tón.  Drnknutí  na  strunu  s  konkrétním  tónem  je  základní  princip  hry  na  
(bezpedálovou) harfu. V případě kytary, kde je počet strun obvykle šest, je počet základních tónů pro 
hru nedostačující. Tyto jednotlivé základní tóny pak můžeme měnit tím, že strunu stiskem rozdělíme 
na  dvě  části,  čímž  dojde,  v  případě  pražcového  nástroje,  k  jejímu  posazení  na  pražec  v přesně 
definovaném  místě,  a  tím  zkrácení  její  aktivní  délky,  a  k  patřičnému  zvýšení  tónu.  Druhá  část 
rozdělené struny je tlumena prstem, její kmitání je tudíž nepodstatné. Zkrácením délky struny zároveň 
dochází ke zmenšení hmotnost její netlumené části. 

Zvýšení tónu o jednu oktávu odpovídá dvojnásobné zvýšení její vlastní frekvence. To znamená, že  
například kmitočty 110, 220, 440 a 880 Hz jsou pořád tón A, jen leží v jiných oktávách. Zkrátíme-li  
strunu A stiskem na dvanáctém pražci, dvojnásobně zvětšíme její vlastní kmitočet a hrajeme o oktávu 
vyšší tón A. 

Oktáva, v heptatonických stupnicích, je tvořena sedmi tóny. Osmým tónem je pak tón začínající  
další oktávu. Mezi těmito jednotlivými tóny však není stejný interval. Proto oktávu dělíme pomocí  
pražců na dvanáct takzvaných půltónů. V případě durové tóniny C, ve které jsou obsaženy tóny C, D,  
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E, F, G, A, H,  jsou intervaly mezi třetím a čtvrtým a také mezi sedmým a osmým tónem jen jeden 
půltón (osmý tón je 1. tón následující oktávy). Intervaly mezi ostatními tóny jsou pak dva půltóny. 
Podobně  i v jiných durových tóninách.  U tónin  mollových  jsou  půltónové  intervaly mezi  druhým 
a třetím, a mezi pátým a šestým tónem.

Hmatník kytary je dělen po půltónech, což umožňuje hru i v jiných než běžných heptatonických 
stupnicích.  Na  kytaru  je  možno  hrát  stejně  tak  ve  stupnicích  pentatonických  (především asijská 
tradiční  lidová tvorba),  jako i  ve stupnicích chromatických,  kde je obsažen každý tón na každém 
pražci. Rozložení tónů na prvních dvanácti pražcích je zobrazeno na obr 2.2.

Obr. 2.2 – Rozložení tónů na prvních dvanácti pražcích kytary [6].

2.1.4 Problematika ladění 

U běžného šestistrunného kytarového ladění jsou použité struny laděny na tóny e, h, G, D, A, E,  
od kmitočtově nejvyššího tónu (to je od nejtenčí struny). Při volbě tónu struny jejím rozdělením na  
tlumenou  a  kmitající  část  se  musí  výrobce  kytary  vypořádat  s  faktem,  že  nestačí  jen  vypočítat 
vzdálenosti pražců na délku struny odvozeně od dvanáctého pražce na polovině délky struny. Musí být  
také započteno prohnutí struny při jejím posazení na pražec. Toto potom znamená, že dvanáctý pražec 
musí být lehce dál než za polovinou délky aktivní části struny (menzury). Také je třeba se vyrovnat se 
změnou napínací síly, a tím změnou přesnosti tónu, způsobené prohnutím stisknuté struny přes pražec. 
Ač se tato změna napínací síly může zdát zanedbatelná, není tomu tak. Toto tvrzení lze snadno ověřit  
působením proměnné síly stisku struny a současným poslechem rozlaďování hraného tónu. Tohoto 
efektu se v hudbě také využívá [7]. Pro zvýšení míry cíleného rozladění se na strunu nepůsobí jen  
kolmou  silou  směrem k  hmatníku,  ale  také  do  stran  (nahoru).  Zde  stojí  za  povšimnutí  fakt,  že 
protažením struny k horní straně hmatníku dochází k prodloužení aktivní části struny, ale kmitočet se 
tímto nesníží, naopak zvýší. Toto je dáno tím, že přidaná dodatečná napínací síla se projeví více než  
změna délky a hmotnosti aktivní části struny. 

Další problém ladění je, že oktáva je na dvanáct stejných částí obtížně rozdělitelná. Pro dosažení 
přesných délek by bylo potřeba vyrobit úseky s periodicky neukončenými délkami. Proto jsou tato 
čísla zaokrouhlována, čímž dochází k tomu, že na všechny dvanáctiny oktávy jsou přesně stejně velké. 
Více o problematice ladění obecně v [8].
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2.2 Kytarové efekty
Zařízení, zvané kytarové efekty, se pojí s různými variantami elektrických a elektroakustických 

kytar, tedy kytar, které mají výstup elektrického signálu, který může být přenášen pomocí vodičů nebo 
bezdrátově. Chceme-li dále zpracovat nebo zesílit signál z čistě akustické kytary, musí být dovybavena 
snímačem nebo snímacím mikrofonem. Elektrický signál, vedoucí do zesilovače a reproduktoru, může 
být upraven pomocí efektových jednotek, které původní zvuk upraví.

Kytarových  zvukových  efektů  je  možno  dosáhnout  i  mechanickým  způsobem,  nezávisle  na 
jakékoli elektronice. Například proužek papíru, propletený mezi strunami akustické kytary, v blízkosti 
kobylky,  zajistí  zkreslení  signálu.  Dalším příkladem mechanického  efektu  je  takzvaný bottleneck 
(slide), což je vlastně kovová, případně skleněná či keramická, násada na prst, pomocí které je možno 
po strunách nad hmatníkem klouzat a plynule měnit výšku tónu se specifickým zabarvením zvuku. 
Tato práce se dále zabývá efekty elektronickými. Kytarové efekty jsou podrobněji popsány například 
v [7, 9, 10].

2.2.1 Zkreslovací efekty

Pravděpodobně  nejznámější  kytarové  efekty  jsou  právě  efekty  zkreslovací.  Původně  šlo 
o přirozený  zvukový  projev  přebuzeného  elektronkového  zesilovače.  Pokud  bylo  potřeba  signál 
zkreslit  více,  zařadil  se  do  signálové  cesty  předzesilovač,  který  dokázal  kytarový zesilovač  více 
přebudit, a tím dodat více zkresleného zvuku. Tento zesilovací stupeň, který je možno sešlápnutím 
nohou ovládaného spínače aktivovat, se jmenuje booster.

Overdrive – S příchodem tranzistorových zesilovačů, nebylo možno jejich prostým přebuzením 
dosáhnout  stejného  zvukového  projevu.  Zvuk  tranzistorového  zesilovače  v  limitaci  je  jiný.  Proti 
elektronkovým zesilovačům je nepříjemně ostrý. Proto se signál přivádí do limitace jiným způsobem, 
před přivedením na kytarový zesilovač.

Kytarový efekt  typu overdrive napodobuje původní  přebuzení  elektronkového zesilovače,  kdy 
dochází  k  přirozené  měkké  limitaci  (soft  clipping).  Jeho  zvuk  je  přirozenější  než  u  jiných  typů 
zkreslení. Tohoto zkreslení se dosahuje zařazením antiparalelního zapojení limitačních diod do zpětné 
vazby zesilovače. Tímto jsou špičky signálu v limitaci komprimovány a tím zaobleny [11].

Obr. 2.3 – Hard vs. soft clipping, upraveno podle [12].
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Na obr. 2.3 je porovnání měkké a tvrdé limitace. Obr. 2.4 ukazuje průběh signálu reálného efektu  
ovedrive. Vstupním signálem byl sinusový signál.

Obr. 2.4 – Zkreslení typu overdrive, upraveno podle [13].

Nastavením  míry  zkreslení  je  možno  získat  lehký  overdrive,  takzvaný  crunch  efekt.  Efekt  
overdrive je možno použít jak v rockové hudbě, tak i například v blues a dalších.

Distortion –  Distortion je  zkreslení,  které  přidává k signálu ještě  více  lichých harmonických 
složek  než  overdrive.  Zde  už se  nejedná o zkreslení  napodobující  přebuzený zesilovač,  charakter 
zvuku  je  výrazně  jiný,  více  zkreslený.  Tohoto  zkreslení  je  dosahováno  antiparalelně  zapojenými 
diodami v cestě signálu, mezi signálový a zemní vodič. Základem efektu distortion je tvrdá limitace 
signálu  (hard  clipping,  obr.  2.3).  Pro  ještě  ostřejší  zvuk  je  tuto  tvrdou  limitaci  možno  doplnit 
korekčním členem (obr. 2.5).  

Obr. 2.5 – Zkreslení typu distortion, upraveno podle [13].

Efekt  distortion  se  pro  svůj  agresivní  zvukový  projev  příliš  nehodí  do  jiných  než  tvrdších 
rockových stylů.
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Fuzz – Fuzz je specifickým druhem zkreslení zvukového signálu. Signál je ostře oříznut (hard 
clipping) a navíc obsahuje zřetelné množství přidaného vlastního šumu použitých tranzistorů. Celkově 
se  zvuk  fuzz  efektu  podobá  zkreslenému  zvuku  reprodukovaného  protrženým  reproduktorem. 
V reálných zapojeních, má každý fuzz jiný charakter zvuku, závislý na použitých typech tranzistorů.  
Často  se  zde  i  dnes  používají  tranzistory  germaniové,  protože  zapojení  s  nimi  mají  méně  ostrý 
a příjemnější  zvuk  než  s  tranzistory křemíkovými.  Germaniové  tranzistory  jsou  velmi  závislé  na 
teplotě a navíc, v zapojení s nimi, dva efekty stejného typu, nemají vždy stejné zvukové vlastnosti.

Průběh signálu zpracovaného fuzz efektem je na obr. 2.6. Tohoto efektu se v běžných zapojeních 
dosahuje pomocí dvoutranzistorového zesilovače se strmější převodní charakteristikou, Schmittovým 
klopným obvodem nebo pomocí operačních zesilovačů, komparátorem.

Obr. 2.6 – Zkreslení typu fuzz, upraveno podle [13].

2.2.2 Efekty ovlivňující amplitudu signálu

Compressor – Úkolem kompresoru je snížit dynamický rozsah vstupního signálu. Do velikosti 
signálu  nepřesahující  nastavenou prahovou úroveň má  zesílení  rovno jedné,  po  dosažení  prahové 
úrovně (treshold)  je  zesílení  menší.  Poměr  mezi  hodnotou vstupního a  výstupního signálu určuje 
stupeň komprese – kompresní poměr (ratio). Kompresní poměr je u kompresorů dynamiky definován 
podle vztahu 2.2, viz [14], a je vztažen k hodnotám obálky signálu pro hodnoty větší než prahová,  
ačkoli při nastavení kompresního poměru 1:1 nehraje hodnota prahu žádnou roli.

CR =
Δ in

Δ out
; [−, dB , dB] , (2.2)

kde  CR je  kompresní  poměr,  Δ  in je  změna  hodnoty vstupního  signálu  a  Δ  out je  změna  hodnoty 
výstupního signálu.

Kompresory mohou být různých konstrukcí. Každé zapojení má své charakteristické vlastnosti.  
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Obecně  lze  kytarové  kompresory  rozdělit  na  lineární  s  tvrdým  zlomem (hard  knee),  s  měkkým 
zlomem  (soft knee)  a  nelineární,  které  mohou  být  logaritmické,  případně  i  jiné.  Nevýhodou 
jednoduché  konstrukce  kompresorů  s  tvrdým  zlomem  je  nepřirozené  chování  zvuku  v  oblasti  
přepínání zesílení, při hodnotách obálky signálu, pohybujících se v okolí nastaveného prahu. Výhodou 
nelineárních kompresorů je možnost využít jejich přirozené vlastnosti jak pro kompresi tak i expanzi  
signálu při nižších hodnotách velikosti obálky.

U studiových kompresorů je možno se setkat s pásmovými kompresory, kde různá kmitočtová 
pásma mají možnost nastavení jiného kompresního poměru. Tyto konstrukce se však u kompresorů 
kytarových nevyskytují.

Obr. 2.7 – Porovnání převodních charakteristik dynamických efektů, upraveno podle [15].

Limiter – Limiter  je  v  podstatě  kompresor  s  poměrem komprese  nekonečno ku  jedné.  Jeho 
použití  zabraňuje  nechtěnému  přebuzení  dalších  efektů  zapojených  v  signálovém  řetězci  nebo 
koncového zesilovače. Nejčastěji se integruje do kompresoru (kompresor – limiter).

Expander – Tento efekt má opačnou funkci než kompresor, to znamená, že dynamický rozsah 
naopak zvyšuje. Mezi kytarovými efekty se samostatně prakticky nevyskytuje, vyjma několika málo,  
spíše studiových,  konstrukcí.  Může však být  součástí  jednotky kytarového kompresoru,  v zařízení 
kompresor – expandér. Expandér má v části převodní charakteristiky, do hodnoty prahu, větší strmost, 
tedy zesílení větší než jedna. Expanzní část převodní charakteristiky může začínat v nule, nebo na 
pravo  od  nuly.  Začíná-li  na  pravo  od  nuly (viz  obr.  2.7,  červená  křivka),  potom tento  expandér 
můžeme nazvat šumovou bránou. Začíná-li charakteristika v nule jsou slabé signály zesíleny spolu 
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s případným šumem. Signál mírně silnější než je hladina šumu, bude více zesílen a bude zvětšen jeho 
odstup od tohoto šumu.

Noise gate – Šumová brána je zařízení, které signály menší než je nastavená hodnota prahu odpojí  
od výstupu. Nevýhodou tohoto efektu je, že spolu se šumem odpojí i náběh a dozvuk kytary. Namísto 
tvrdého odpojení výstupu jsou některé šumové brány vybaveny možností snížení zesílení, které jen 
šumový signál ztlumí. Lepší šumové brány mohou být rozděleny do více kmitočtových pásem.

Tremolo – Tremolo moduluje obálku signálu tak, že periodicky kolísá jeho hlasitost. Kolísání 
hlasitosti  může  být  skokové  až  plynulé,  tedy modulované  různými  obdélníkovými  až  sinusovými 
modulačními  signály,  s  nastavitelnou  hloubkou  modulace.  Dříve  byl  tento  efekt  kytaristy  velmi 
používaný, dnes se používá spíše výjimečně.

2.2.3 Efekty ovlivňující kmitočtovou charakteristiku signálu

Equalizer – Kytarový ekvalizér je efekt, který umožňuje kontrolovaně měnit průběh kmitočtové 
charakteristiky  zvukového  signálu  tím,  že  umožňuje  měnit  zesílení  na  určených  kmitočtech. 
Důležitými parametry pro bližší klasifikaci ekvalizéru jsou počet pásem, šířka pásem a rozsah změny 
zesílení  pásem.  Dále  je  důležitý způsob vlivu  okrajových pásem na  hraniční  kmitočty celkového 
propustného  kmitočtového  rozsahu.  Změna  zesílení  okrajových  pásem ekvalizéru  může  a  nemusí 
ovlivňovat kmitočty na okrajích celkového kmitočtového rozsahu. Pásma ekvalizéru mohou být pevně 
dána nebo nastavitelná. U nastavitelných pásem potom určujeme kmitočet pásma, šířku pásma a jeho 
zesílení. Zařízení s nastavitelnými kmitočtovými parametry pásem nazýváme parametrické ekvalizéry.

Obr. 2.8 – Kytarový ekvalizér Chord GE-50 [16].

V případě kytarových a basových ekvalizérů se obvykle využívá jejich neparametrická varianta 
s pevně danými kmitočty.  Kmitočtové intervaly mezi sousedními pásmy bývají obvykle, v případě 
kytarových  ekvalizérů,  celooktávové,  což  znamená,  že  kmitočet  nejbližšího  vyššího  pásma  bývá 
dvojnásobný kmitočtu pásma předchozího. Nejčastěji bývají rozděleny do sedmi pásem. Na obr. 2.8 je 
ukázka  typického  kytarového  ekvalizéru,  výrobce  Chord.  Tento  ekvalizér  je  celooktávový 
sedmipásmový, osmý posuvný ovladač slouží k nastavení celkového zesílení.
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Wah-wah – Tento efekt je spíše znám pod lidovým názvem „kvákadlo“. Jde o přeladitelný filtr  
typu pásmová propust, v pásmu přeladění zpravidla od 200 do 2000 Hz, který je ovládaný nožním 
ovladačem, pedálem [8]. V poloze sešlápnutí pedálu na patu je střed pásma filtru nastaven na nízké 
kmitočty a v poloze na špičku na vysoké frekvence.

Automatická  varianta  tohoto  efektu  bez  ovládacího  pedálu  se  jmenuje  auto-wah.  Rozsah 
a rychlost přeladění této automatické varianty je závislý na dynamice hry.

2.2.4 Efekty ovlivňující kmitočet nebo fázi signálu

Vibrato – Efekt vibráto se projevuje kolísáním kmitočtu tónu nástroje. Tohoto kolísání je možno 
dosáhnout i  bez dodatečných elektronických obvodů,  pomocí změny přítlačné síly na strunu proti 
hmatníku nebo jejím posunem směrem k horní hraně hmatníku (kap. 2.1.4, odst 1.). Elektrické kytary 
mohou  být  vybaveny pákou pro  změnu  mechanického napětí  strun  na  straně  kobylky,  takzvanou 
vibráto pákou, „vibrapákou“, obr. 2.9. Tento efekt bývá často chybně zaměňován s tremolem.

Ačkoli  není  problém vyrobit  elektronické  řešení  tohoto  efektu,  při  hře  na  kytaru  je  snadněji  
použitelná právě některá z uvedených mechanických technik. Elektronické verze bývají často součástí 
kytarových multiefektů.

Obr. 2.9 – Vibráto páka Bigsby na kytaře Gibson Les Paul [17].

Chorus – Efekt chorus přidává k původnímu zvuku kopii, případně větší počet kopií, které jsou 
lehce časově posunuty a mírně kmitočtově i amplitudově modulovány. Toto se projeví zvukem, jako 
by hrálo více kytar unisono současně. Digitální chorus využívá pro svou činnost zpožďovací linku, 
analogové verze se vyrábějí s fázovacími články.

2.2.5 Efekty ovlivňující časový průběh signálu

Delay –  Efekt  delay  přidává  vstupujícímu  zvukovému  signálu  ozvěnu,  tedy  zpožděné  kopie 
vstupního signálu. Čas zpoždění je nastavitelný pomocí ovladače delay nebo time. Dále bývá u tohoto 
efektu možné nastavit  velikost  zpětné vazby,  velikost  ozvěn a  počet  opakování.  Pomocí  ovladače 
velikosti zpětné vazby se nastavuje velikost útlumu po sobě jdoucích ozvěn, pomocí ovladače velikosti 
ozvěn se nastavuje poměr mezi velikostí vstupního signálu a velikostí první ozvěny. 
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Nastavením kratších časů zpoždění je možno nahrávce přidat dojem prostoru, ačkoli nejde přesně 
o efekt reverb (viz dále).

Echo – Echo je efekt, který má shodnou funkci s efektem delay. Také přidává k původnímu zvuku 
jeho  časově  opožděné  kopie  a  mívá  obvykle  i  stejné  ovládací  prvky.  Přesto  se  nejedná  o  zcela  
identický efekt. Zatímco efekt delay přidává k původnímu signálu jeho přesné kopie, u efektu echo 
jsou tyto kopie mírně spektrálně odlišné. Jde o to, že původní pásková echa trpěla ztrátou kvality 
signálu, který se nejdříve zaznamenal na magnetofonový pásek a poté, opožděným snímáním z pásku,  
reprodukoval  jako  přidaná  ozvěna.  Toto  se  projevilo  právě  zmíněnou  ztrátou  kvality  původního 
signálu.  Přesto,  že se obecně hovoří  o ztrátě kvality signálu,  jsou právě pro svůj  specifický zvuk  
původní  pásková  echa  mnohými  kytaristy  i  dnes  vyhledávána.  Pásková  echa  mohou  přidávat 
k původnímu zvuku jednu a více ozvěn. Jejich maximální počet je omezen počtem snímacích hlav.

Simulace efektu echo bývá často součástí moderních digitálních delay efektů. Obecně lze říci, že  
jako efekt delay se většinou označuje digitální přístroj, zatímco termínem echo přístroj analogový [7].

Reverb –  Reverb přidává zvuku dojem prostoru.  Stejně jako delay a echo využívá přidávání 
zvukových  kopií  k  původnímu  signálu.  Nepracuje  ale  s  jen  jediným nastaveným zpožděním,  ale 
s několika zpožděními různými, které simulují odrazy od stěn nebo obecně překážek v simulovaném 
prostoru.  Tyto odrazy bývají  rozděleny do skupin jako blízké odrazy,  s  nejmenším zpožděním,  až 
vzdálené  odrazy,  se  zpožděním  největším.  Jednotlivé  skupiny  zpoždění  mohou  mít  také  jiný 
kmitočtový přenos.

Dnešní reverby bývají nejčastěji  digitální.  Původní konstrukce, které se dnes nadále používají, 
využívaly různých variant elektromechanických principů. Nejčastěji  kytaristy používaný pružinový 
reverb (spring reverb) například využívá elektromechanickým měničem rozkmitané soustavy pružin, 
kterých  chvění  je  pak  snímáno  druhým  měničem.  V  tomto  případě  je  jediným  nastavitelným 
parametrem množství přidaného efektu. Pružinové reverby bývají zapojeny v kytarových kombech. 
Variantami pružin jsou rezonanční destičky (plate reverb) a kovové desky (gate reverb), ty se však pro 
kytaru nepoužívají.

U digitálních reverbů se obvykle nastavují parametry doba dozvuku, zpoždění nástupu blízkých 
odrazů  a množství  přidaného  efektu.  Častěji  se  zde  pracuje  s  nastavenými  presety,  kde  jsou  již 
parametry přednastaveny podle typu prostoru, který má být simulován [7].
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3 Koncepce přístroje

3.1 Návrh koncepce přístroje
Kytarový  pedalboard  byl  realizován  jako  virtuální  přístroj  pomocí  graficky  orientovaného 

programovacího prostředí LabVIEW. Program běží na běžném počítači s OS Windows. Pro správnou 
činnost  programu a použitelnost  pro hru v  reálném čase,  bez omezení,  vyplývajících ze  zpoždění 
signálu  při  průchodu signálovým řetězcem,  je  však  doporučeno aby tento  počítač  splňoval  určité 
parametry, které jsou popsány dále, v kapitole 3.1.6. 

3.1.1 Ovládací panel

Ovládací (čelní) panel přístroje je proveden ze šesti samostatných efektových jednotek vsazených 
do jednoho rámu, obsahujícího další doplňkové funkce, v rámci programu, globálního charakteru. Celé 
uživatelské rozhraní je tedy, pro zachování dostatečné přehlednosti, sestaveno ze sedmi výkonných 
grafických  objektů  (obr. 3.1).  Rám  pedalboardu  například  umožňuje  globální  nastavení  vstupní 
citlivosti, výstupní úrovně signálu nebo ovládání předvoleb konfigurací nastavení zvuku. Dále jsou na 
rámu přítomny prvky pro  nastavení  konfigurace  zvukového zařízení,  servisní  indikátory,  chybová 
hlášení, indikátor průběhu signálu a spektrální analyzátor.

Ovládání  jednotlivých  efektových  jednotek  přímo  nekopíruje  efektové  jednotky  žádného 
konkrétního výrobce, jejich ovládání je intuitivní a na běžně zažitých principech. 

3.1.2 Efektové jednotky

Do rámu je vsazeno celkem šest modulů, pět efektových jednotek a jedna chromatická ladička.  
Skladba  modulů  je  volena  pro  potřeby  hry  běžné  rockové  kytary,  neznamená  to  však,  že  tento 
pedalboard nelze použít pro hru jiných hudebních stylů. Byly vybrány tyto efektové jednotky:

• distortion (zkreslovací efekt s nastavením různých typů zkreslení)

• kompresor (nelineární)

• ekvalizér (sedmipásmový, přepínatelný kytara / basová kytara)

• šumová brána

• digitální delay

Tok vstupního signálu je z pravé strany do levé, což je v rozporu s obvyklou technickou praxí. Je 
to dáno řazením skutečných efektových jednotek, kdy vstup je na levé straně a výstup na pravé. Na  
obr. 3.2 je ukázka reálné efektové jednotky jednoho výrobce. Toto opačné řazení je však z praktických 
důvodů používáno běžně všemi výrobci. Je to proto, že při obvyklém technickém řazení z levé strany 
do pravé, by docházelo k překážení signálového kabelu od kytary. 
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Obr. 3.1 – Ovládací rozhraní pedalboardu.
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Obr. 3.2 – Efektová jednotka Analogový delay, výrobce Kinsman [18].

3.1.3 Vstupně výstupní rozhraní

Vstup zvukového signálu z kytary i výstup zvuku jsou realizovány pomocí běžného zvukového 
rozhraní tedy pomocí zvukové karty. Program je schopen funkce stejně tak s běžnými integrovanými 
kartami,  například  Realtek,  a  stejně  tak  s  kartami  speciálními,  určenými  pro  hudebníky.  Jediným 
omezením je nevhodnost použití externích zvukových karet s rozhraním USB z důvodu narůstající  
latence signálu a karet bez linkového vstupu z důvodu velkého šumu mikrofonového vstupu.

Použité knihovny pro obsluhu vstupně výstupního rozhraní nejsou standardně součástí LabVIEW, 
jsou  dodány  jiným  výrobcem  [19].  Proti  knihovnám,  které  jsou  dodány  s  LabVIEW,  umožňují 
detailnější nastavení parametrů zvuku a práci s nižší latencí signálu. Tyto knihovny také umožňují  
přímou obsluhu zvukových karet se standardem ASIO.

3.1.4 Synchronizace a řízení

Signálová část pedalboardu sestává ze tří smyček typu while loop. V první smyčce dochází ke  
snímání zvukových dat ze vstupu zvukové karty nebo ze souboru v demonstračním režimu. Druhá 
smyčka zabezpečuje zpracování zvukových dat, tedy DSP jednotku programu, a třetí smyčka pak zápis 
zpracovaných dat na výstup zvukové karty. Toto rozdělení signálu do tří samostatně běžících smyček 
je nutné z důvodu možné rozdílné rychlosti zpracování v každé fázi průchodu signálu. Tyto smyčky 
musí běžet paralelně a nesmí být na sobě závislé. Aby bylo možno tuto podmínku splnit, jsou data  
mezi nimi předávána pomocí synchronizační metody fronta (queue).

Signálové  smyčky  musí  běžet  velkou  rychlostí,  není  možné  dopustit  aby  byly  zpomalovány 
podružnými úkoly,  jako například snímání  ovládacích prvků v každé iteraci.  Proto je v  programu 
obsažena samostatná nezávislá smyčka, která toto snímání ovládacích prvků řeší samostatně, nezávisle 
na signálových smyčkách. Řídící smyčka běží s taktem jen pět iterací za sekundu, což je naprosto 
dostačující a běh hlavních smyček výrazně neovlivňuje. Data s hodnotami ovládacích prvků jsou DSP 
smyčce předávána pomocí proměnné Control bus, což je podstatně rychlejší než přímé načítání hodnot 
jednotlivých prvků. Stejně tak, pomocí proměnných, jsou předávána informační data ze smyčky DSP.
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Součástí řídící smyčky je také systém pro ukládání uživatelských dat do předvoleb a jejich zpětné  
vyvolání. Tyto předvolby je možno ovládat pomocí myši na rámu pedalboardu. Vyvolání nastavení  
předvoleb je také možno ovládat pomocí nožního ovladače, připojeného přes USB (viz kap. 6).

Signálové smyčky a smyčka ovládání a synchronizace jsou umístěny v hlavní smyčce programu. 
Tuto  smyčku  je  možno  nazvat  též  restartovací  smyčkou,  jejím  účelem  je  při  chybovém  nebo 
úmyslném restartu smyček nepřerušovat běh programu, ale jen vynulovat vnitřní smyčky. Požadavek 
na restart smyček je generován řídící jednotkou  ControlUnit.vi na základě vyhodnocení provozních 
a chybových stavů. 

Obr. 3.3 – Blokové schéma pedalboardu.

Blokové schéma pedalboardu je na obr. 3.3. Popis jednotlivých částí pak v kapitolách 4 a 5, dále 
v textu.

3.1.5 Přehrávač uložených souborů

Pro případ, že má být zařízení předvedeno nebo vyzkoušeno v off-line režimu, tedy bez možnosti 
připojit  kytaru,  je  program  vybaven  možností  výběru  a  přehrání  zvukového  souboru,  uloženého 
v počítači. Výběr souboru je možný vždy po spuštění programu a výběru přehrávacího režimu (obr. 
3.4)  v konfiguračním panelu.  Jde o velmi  jednoduchý přehrávač,  který neumožňuje  běžné  funkce 
posunu  nebo  pozastavení  nahrávky,  kromě  uvedeného  výběru  souboru  není  možné  žádné  další 
nastavení přehrávání, ale pro účely tohoto programu je zcela dostačující. 

S nahrávkou program pracuje  v reálném čase,  což znamená,  že  změny nastavení  kytarových 
efektů se projeví  během přehrávání  souboru.  Nejde tedy o obvyklou aplikaci  sady efektů na celý 
soubor,  ale  na  tok  dat  ze  souboru.  Zvolený soubor  je  přehráván  ve  smyčce,  po  dokončení  jeho 
přehrávání je spuštěn znovu. Pro změnu souboru je potřeba program ukončit tlačítkem STOP a znovu 
spustit.

Program přehrává jen soubory wav.  Předpokládá se,  že  v souboru je  uložena nahrávka čisté, 
nezkreslené, ani jinými efekty neupravené kytary. Vlastnostem souboru se program přizpůsobí, soubor 
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by však měl být nahrán s takovými parametry, které jsou podporovány zvukovým zařízením, použitým 
pro výstup. Volbu výstupního zvukového zařízení je možno rovněž provést z konfiguračního panelu.

Obr. 3.4 – Konfigurační panel pro výběr zvukového souboru.

3.1.6 Systémové požadavky

Program  požaduje  pro  své  spuštění  OS  Windows  (XP  a  novější).  Toto  je  jen  z  důvodu 
nekompatibility knihoven pro práci se vstupně výstupním rozhraním, s jinými OS. Kytaru je vhodné 
do linkového vstupu zvukové karty připojit přes kytarový předzesilovač.

Doporučené parametry počítače pro hru v reálném čase jsou nejméně:

• Čtyřjádrový procesor Intel i5, alespoň 5. generace.

• 8 GB paměti RAM.

• Rozlišení obrazu 1920 × 1080 bodů.

• Zvuková  karta  na  sběrnici  PCIe  s  linkovým vstupem,  tedy vstupem se  standardní  úrovní 

signálu 775 mV.
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4.1 Spuštění programu

4.1.1 Přípravné a podpůrné činnosti

Po spuštění programu musí být, ještě před započetím činnosti jeho hlavní části, provedeny některé 
činnosti.  Tyto činnosti  lze rozdělit  do několika kategorií.  Jsou to deklarace proměnných,  přiřazení 
hodnot proměnných, vytvoření svazků (clusterů) s odkazy na ovladače, indikátory a grafické prvky,  
nastavení některých vlastností prvků a spuštění smyčky opakovaného čtení stavu externího nožního 
ovladače.  Schéma těchto částí  je  uvedeno na  obr.  4.1.  Toto schéma je  součástí  hlavního souboru 
programu.

Obr. 4.1 – Schéma obvodů přípravných a podpůrných činností.
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Deklarace proměnných je zde provedena pouhým vytvořením indikátoru, v dalším kódu je pak 
k jeho hodnotě přistupováno, jako k lokální proměnné. Přiřazení hodnot proměnným je zde provedeno 
zejména z důvodu nastavení indikátorů do výchozích stavů, tedy ošetření stavu, kdy indikátor, který 
má  být  po  spuštění  programu zhasnut  a  zůstal  při  předchozím ukončení  programu svítit.  Svazky 
s odkazy na ovladače, indikátory a grafické prvky, jsou nezbytné pro práci s uzly vlastností, které jsou 
v tomto programu velmi využívány.  Pokud by se tyto operace nacházely v hlavní části  programu, 
nebylo by nezbytně nutné tyto svazky tvořit, často se však nacházejí ve vnořených podprogramech 
(subVI)  a  v  tomto  případě jsou již  nezbytné.  V programu jsou využity tyto  svazky čtyři.  Svazek 
Config refs nese informaci o odkazech na ovladače nastavení parametrů po spuštění programu, což je  
využito k jejich nastavení do posledních uložených nebo výchozích hodnot. K tomuto tématu více 
v následující  kapitole,  5.1.2.  Svazek  Indicators refs nese  informaci  o  odkazech  na  indikátory 
využívané jednotkou kytarové ladičky. Sliders refs je využit pro nastavování popisků pásem a nulová-
ní  posuvných  ovladačů  pásem  v  jednotce  kytarového  ekvalizéru.  Svazek  Controls refs pak  nese 
všechny ostatní  potřebné ovladače,  indikátory a také odkazy na grafické prvky ovládacího panelu 
pedalboardu. 

4.1.2 Konfigurace programu

Před spuštěním hlavní smyčky programu, viz obr. 3.3 – Blokové schéma pedalboardu, musí být  
zadány hodnoty nastavení  vlastností  zvukového  zařízení.  Je  to  krok  navíc,  ale  dovoluje  uživateli 
provádět změny v nastavení bez zásahu do zdrojového kódu. Pro větší pohodlí si program pamatuje 
poslední zvolené nastavení a není nutno hodnoty při každém spuštění znovu zadávat či měnit. Také je  
zde možnost osvědčené nastavení stiskem tlačítka uložit jako výchozí a v případě potřeby jej opět  
vyvolat. Přehled testovaných funkčních nastavení viz kap. 7.4.

Na ovládacím panelu je konfigurační rozhraní umístěno v záložce  config, která je pro zadávání 
hodnot přístupná po spuštění programu. Očekává-li  program na zadání a potvrzení konfigurace, je 
zeleně podsvíceno potvrzovací tlačítko OK. Toto konfigurační rozhraní je na obr. 4.2.

Obr. 4.2 – Konfigurační panel programu.

Parametry vstupu a výstupu je možno nastavovat odděleně, pro případ použití dvou samostatných 
zvukových  zařízení.  Parametr  direction umožňuje  nastavit  volbu  ASIO,  pro  přímý  přístup  ke 
zvukovému zařízení, je-li použito zařízení s tímto standardem.  Input mode umožňuje přepínat mezi 
vstupem ze  zvukového zařízení,  on-line,  pro  živý kytarový vstup,  nebo přehrávání  čistého zvuku 
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kytary z uloženého wav souboru v režimu přehrávače, off-line (Input mode = WAV File).

Schéma zapojení řídícího bloku nastavení je na obr. 4.3, varianty pro režim zápisu a nečinnosti  
pak na obr. 4.4. Tento blok je umístěn ve smyčce, spuštěné na začátku běhu programu (levá horní část  
obr. 4.6). Při prvním běhu této smyčky dojde k přečtení naposled uložených hodnot z datalogového 
souboru last.conf a přednastavení hodnot konfiguračních ovladačů na tyto naposled uložené hodnoty, 
což je  zabezpečeno cestou vstupující  hodnoty pořadového čísla  běhu smyčky  iter,  porovnávacího 
obvodu  a logického  součtu.  Cesta  a  jméno  souboru  je  ve  výchozím stavu  nastavena  na  poslední 
uloženou konfiguraci a na cestu k výchozímu souboru se přepíná pouze při stisku tlačítek load default 
nebo  save as default na  konfiguračním panelu.  Potvrzením konfigurace stiskem tlačítka  ok,  dojde 
k uložení nastavené konfigurace do souboru last.conf a ukončení smyčky.

Obr. 4.3 – Schéma řízení konfigurace programu, režim čtení.

V horní části schématu je obvod pro práci se skrýváním prvků podle režimu vstupu. V případě 
nastavení vstupního režimu na zvukovou kartu, jsou viditelné prvky, jako jsou zobrazeny na obr. 4.2.  
Při zvoleném režimu přehrávání ze souboru je většina těchto prvků skryta a nahrazena prvkem pro 
výběr  souboru  s  požadovanou  nahrávkou  (obr.  3.4).  Konfigurační  panel  v  režimu  přehrávače  je  
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zobrazen  výše,  na  obr.  3.4.  Konfigurace  zvukových  parametrů  je  v  tomto  případě  provedena 
automaticky, na základě vlastností zvoleného souboru. Možnost volby výstupního zvukového zařízení 
je zachována. 

Obr. 4.4 – Řízení konfigurace programu, režimy zápisu a nečinnosti.

Obvod automatického nastavení parametrů v režimu přehrávače,  Sound Reconf,  je zobrazen na 
obr.  4.5.  Tento  obvod  je  spuštěn,  je-li  tlačítkem  ok odsouhlasen  off-line  režim.  Informace 
o vzorkovacím kmitočtu a  bitové hloubce ze zvoleného  zvukového souboru jsou přečteny pomocí 
nástroje info z nabídky Sound/Files. Tato získaná, další doplněná a vypočtená data jsou vložena jako 
náhrada případných posledních uložených dat do svazku Config bus.

Obr. 4.5 – Automatické nastavení parametrů přehrávače.

Na obr. 4.6 je ukázka umístění bloků, zmíněných v této kapitole, v programu. Kromě nich jsou 
zde  také  zobrazeny  bloky  Foot Switch Keyboard a  Preset Control,  které  jsou  blíže  popsány 
v kapitolách 4.2.2 a 4.4.
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Obr. 4.6 – Umístění bloků Config Control, Sound Reconf,
Preset Control a Foot Switch v programu.
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4.2 Řídící smyčka

4.2.1 Popis řídící smyčky

Řídící smyčka je umístěna v hlavní programové smyčce jako samostatně běžící smyčka, nezávislá 
na smyčkách signálových. Tato smyčka je časována s 200 milisekundovým krokem, což znamená, že 
za  sekundu  proběhne  pětkrát.  Tento  čas  byl  zvolen  z  důvodu  optimální  rychlosti  řídící  smyčky,  
vzhledem k rozumnému zatěžování procesoru a tím menšímu zpomalování běhu signálových smyček. 

Tato smyčka sdružuje ovladače a indikátory,  používané po čas běhu programu, tedy ovladače 
parametrů  nastavení  efektových  jednotek,  ovladače  pro  práci  s  uživatelskými  předvolbami  včetně 
nožního ovladače a výpočetně náročnější indikátory. Důležitou součástí této smyčky je řídící jednotka, 
podprogram Control Unit, kterému je věnována kapitola 4.3. Schéma řídící smyčky se znázorněním 
okraje hlavní programové smyčky je na obr. 4.7. Schéma je přepůleno, spodní část navazuje na horní.

Obr. 4.7 – Schéma zapojení řídící smyčky.

4.2.2 Obsluha nožního ovladače

Elektronika nožního ovladače je s programem propojena pomocí knihovny  Acquire Input Data, 
která je umístěna v samostatné smyčce, spuštěné ihned na začátku programu (kap. 4.1.1). Výstup této 
knihovny je předáván dále pomocí proměnné Foot switch.

V řídící smyčce je proměnná Foot switch čtena a pomocí bloku Foot Switch Keyboard (obr. 4.7, 
vpravo nad časovačem) převáděna do potřebného formátu. Na tomto místě je použita metoda založená 
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na čtení externí klávesnice, na jejímž principu je nožní ovladač realizován, ale jednoduchou úpravou je 
možno  použít  i  jiné  metody.  Do  bloku  Foot Switch Keyboard jsou  zavedeny  proměnné  stavů 
indikátorů předvoleb, které jsou v případě použití metody externí klávesnice nevyužity, najdou však 
uplatnění  při  připojení  pomocí digitálního USB DAQ rozhraní,  nepoužitý blok  Foot Switch DAQ. 
Převod kódu stisknuté klávesy uvnitř bloku Foot switch keyboard je zobrazen na obr. 4.8.

Obr. 4.8 – Převod kódu stisknuté klávesy na výstupy tlačítek.

4.2.3 Zobrazení grafů

Grafy průběhu časové a frekvenční oblasti (frekvenčního spektra) nemohou být z důvodu jejich 
relativní výpočetní náročnosti součástí signálových smyček. Potřebné informace k jejich zobrazení, 
tedy pole dat Y a časové rozlišení dt, jsou řídící smyčce předány jako proměnné, které jsou vedeny do 
bloku  Graphs.vi, kde se provede jejich převod na formát waveform a výpočet výkonového spektra.  
Zapojení tohoto bloku je na obr 4.9.

Obr. 4.9 – Schéma bloku Graphs.vi.
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4.3 Řídící jednotka
Hlavními  úkolem řídící  jednotky je  tvorba  řídících  signálů,  potřebných pro  správnou činnost 

programu. Mimo tyto řídící  signály řídící jednotka zabezpečuje seskupení  svazků  Control  Cluster, 
Controls refs a  Preset Controls do jednoho nadřazeného svazku  Control bus.  Dále slučuje tlačítka 
předvoleb z ovládacího panelu s tlačítky nožního ovladače,  zabezpečuje změnu pořadí  efektových 
jednotek a paměť přepínání do režimu ladičky. Schéma řídící jednotky je na obr. 4.10. Umístění řídící  
jednotky v souvislostech řídící smyčky je na obr. 4.7.

4.3.1 Popis řídících signálů

Řídící jednotkou jsou tvořeny tyto tři řídící signály:

• Ctrl Off – Tento signál je přítomen po dobu nastavování voličů parametrů efektů a změnách 

v nastavení těchto parametrů. Jeho účelem je omezit zatěžování signálové smyčky změnami 
parametrů na sběrnici Control bus, více, než je nezbytné. Je-li mezi po sobě jdoucími průběhy 
řídící smyčky zaregistrována změna v hodnotách ovladačů, připojených k jednotce pomocí 
svazku Control Cluster, je na výstupu vyhodnocovacího obvodu přítomná logická nula, která 
odpojí aktuální svazek Control Cluster od výstupu ve svazku Control bus. Na jeho místo je 
připojen Control Cluster, poslední platný, z poslední iterace před započetím provádění změn 
v nastavení.  Po logickém obrácení  výstupní  hodnoty je  z  vyhodnocovacího obvodu signál 
veden na výstup Ctrl Off, který je připojen na signalizační diodu na ovládacím panelu.

• Break – Signál Break je tvořen v případech, kdy je potřeba vynulovat signálové smyčky pro 

přenastavení parametrů zvukového zařízení nebo pozastavení zpracování signálu a nejedná se 
o  chybový  stav.  Jde  o  případy  zapnutí  nebo  vypnutí  kytarové  ladičky,  přepnutí  režimu 
ekvalizéru,  kde  jsou  v  signálové  smyčce  provedeny  časově  náročnější  změny  v  uzlech 
vlastností prvků a při uložení nebo vyvolání změny předvolby. Je-li program spuštěn v on-line 
(normálním) režimu, signál  Break nuluje signálové smyčky i při  změně pořadí efektových 
jednotek.

• Reset –  Reset je signál, sloužící rovněž k zastavení a novému spuštění signálových smyček, 

jako signál Break, je však tvořen pouze v případech zjištění napravitelných chybových stavů 
běhu  programu.  Tyto  chybové  stavy  hlídá  blok,  zde  pojmenovaný,  Watchdog.vi.  Hlídání 
chybových stavů běhu signálových smyček je potlačeno v režimu ladičky. V tomto případě se 
do výstupu zapisuje nulový signál, smyčky neběží synchronně, a nulování signálem Reset je 
nežádoucí.
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Obr. 4.10 – Schéma řídící jednotky.

4.3.2 Hlídač běhu smyček

Hlídač běhu smyček, blok  Watchdog.vi, jehož schéma je zobrazeno na obr. 4.11, hlídá činnost 
běhu programu na základě průběžného vyhodnocování  stavů čítačů běhů signálových smyček.  Do 
bloku vstupují proměnné s hodnotami čítačů běhu vstupní (Rec Iteration), výstupní (Play Iteration) 
a řídící (Ctrl Iteration) smyčky. Dále proměnná Delta max, udávající maximální povolený rozdíl mezi 
čítači signálových smyček a Ctrl Cycles,  udávající počet vynechaných běhů řídící smyčky po jejím 
spuštění. Signál Reset je tvořen v případě, že hodnota čítače běhu řídící smyčky je větší než hodnota 
proměnné Ctrl Cycles a nastane alespoň jeden z těchto stavů:

• Rozdíl mezi hodnotami čítačů signálových smyček je větší než povolená hodnota Delta max.

• Rozdíl mezi po sobě jdoucími stavy výstupní smyčky je roven nule. 

Perioda vyhodnocení stavu čítačů je vztažena ke kmitočtu spouštění hlídače, tedy k periodě časování 
řídící smyčky, které je nastaveno na 200 ms.
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Obr. 4.11 – Schéma bloku hlídače běhu smyček.

4.3.3 Změna zobrazení pořadí efektů

Jak již bylo uvedeno dříve, různí kytaroví hráči mají různý názor jak a proč je potřeba dodržet  
pořadí jednotek kompresoru a zkreslení. Každé z obou možných pořadí zapojení těchto efektů má své 
vlastní  zvukové  přednosti.  Je-li  kompresor  zařazen  na  začátku  signálového  řetězce,  je  možné 
dosáhnout většího prodloužení znění tónu, míra zkreslení zvuku je víceméně konstantní, velmi málo 
závislá na velikosti signálu z kytary. Zařadíme-li kompresor až za zkreslovací efekt, většinu času není 
co  komprimovat,  protože  signál  ze  zkreslovacího  efektu  je  již  menší  a  kompresorem  můžeme 
nanejvýše upravit  rozdíly v hlasitosti  dané nastavením parametrů zkreslení.  Přitom, do zkreslovací 
jednotky vstupuje  signál  s  podstatně větší  dynamikou a  nastavením výstupní  hlasitosti  nástroje  je 
možno upravit míru zkreslení. Proto umí program pracovat s oběma případy zapojení.

Aby bylo možno měnit pořadí zapojení těchto jednotek, při zachování přehlednosti ovládacího 
panelu, je nezbytné vyměnit jejich pořadí, nejen změnit jejich zapojení. Zobrazené pořadí i obvodové 
zapojení  jednotek  v  bloku  DSP je  řízeno  stavem  přepínacího  tlačítka  C/D Order.  Ve  výchozím 
nastavení je kompresor za zkreslovacím efektem, ve změněném stavu je kompresor před zkreslovacím 
efektem, jak je ukázáno na obr. 4.12.

Obr. 4.12 – Znázornění změny pořadí efektů, v levé části výchozí stav.

Obvodové řešení změny pořadí efektových jednotek je uvedeno na obr. 4.13. Přesun je založen na  
změně souřadnice osy x v uzlech vlastností ovládacích prvků, indikátorů a dekorací, náležejících těmto 
dvěma přesouvaným jednotkám.
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Ovládací prvky a indikátory mají svá jednoznačná referenční identifikační čísla a není problém je  
přímo adresovat. K jejich adresaci jsou použity odkazy ve svazku Controls refs. Z tohoto svazku jsou 
vybrány pomocí prvku Unbundle by Name, kde jsou vybrány prvky patřící přesouvaným efektovým 
jednotkám  a  jsou  z  nich  vytvořena  dvě  samostatná  jednorozměrná  pole,  zvlášť  pro  jednotku 
kompresoru a  zvlášť pro jednotku zkreslovacího efektu.  U dekorací,  pomocí  kterých jsou tvořeny 
všechny ostatní  grafické prvky,  jako například rámečky,  ale také nestandardní  popisky ovládacích 
prvků a  indikátorů,  není  možno k jejich vlastnostem přistupovat  přímo.  Všechny prvky dekorací,  
v rámci souboru *.vi,  jsou vloženy,  podle blíže nedokumentovaných pravidel,  do jednorozměrného 
pole decos[], mezi uzly vlastností příslušného vi. Tedy v tomto případě jsou dekorace čelního panelu  
umístěny v  poli  decos[],  uzlů  vlastností  hlavního  souboru  programu.  K vlastnostem jednotlivých 
dekorací se pak přistupuje pomocí čísla pořadí v poli,  ale není možno zjistit jejich jména ani jiný  
poznávací údaj.  Navíc, při změnách v programu, souvisejících i s pouhým posunutím dekoračního 
prvku a uložení změn, dojde ke změnám v pořadí dekorací v tomto poli, což znamená, že je nutné 
ověřit a opravit pořadová čísla.

Obr. 4.13 – Schéma bloku pro změnu pořadí efektových jednotek.

Pole Decos[] je vloženo do svazku Controls refs. Dekoračních prvků čelního panelu je celkem 81. 
Z tohoto počtu je potřeba rozpoznat a vybrat jen ty dekorace, které patří přesouvaným jednotkám, a ty 
jsou pak, jako v případě ovládacích prvků a indikátorů, vloženy do dvou samostatných polí, podle 
příslušnosti  k  efektové jednotce.  Výběr  potřebných dekoračních  prvků je  proveden pomocí  bloků 
Decos Identification, jejichž zapojení je zobrazeno na obr. 4.14. 
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Blok  Decos Identification pracuje  na  principu  porovnávání  levé  a  horní  souřadnice  každého 
dekoračního prvku s vypočtenými souřadnicemi plochy,  kde je předpoklad, že se budou dekorační 
prvky dané efektové jednotky nacházet. Souřadnice plochy se počítají na základě zadání referenčního 
prvku.  Jako tento referenční prvek bylo vybráno velké tlačítko pro zapnutí  a vypnutí  efektu.  Toto 
tlačítko je ovládací  prvek,  není  problém jej  přímo adresovat,  nedochází  u něj  k nejistotě při  jeho 
adresaci jako u dekoračních prvků.

Dekorační prvky, náležející danému efektu, se nacházejí v pásu mezi přímkami, procházejícími  
levou a pravou hranou zapínacího tlačítka. Aby nedocházelo k mylnému výběru případných dekorací  
v oblasti servisního panelu, tedy z plochy nad efektovou jednotkou, je tento pás shora omezen. Ze 
stejného  důvodu  je  stejně  tak  omezen  i  zdola.  Toto  omezení  je  vypočteno  jako  levý horní  bod  
referenčního tlačítka, tedy referenční bod, plus výška tlačítka, minus konstanta 500. Tato konstanta je 
přibližný počet bodů směrem nahoru od spodní hrany referenčního tlačítka po horní okraj podložky 
(krabičky) efektu. 

Obvod funguje tak, že nejprve jsou vypočteny souřadnice předpokládané plochy efektu a poté 
jsou postupně zkoumány souřadnice levého horního bodu každého dekoračního prvku v poli Decos[]. 
V případě, že se levý horní bod zkoumaného prvku nachází v předpokládané ploše, je jeho pořadové 
číslo přidáno do výstupního jednorozměrného pole  Indexes. Výstupní tunel cyklu  for je nastaven na 
režim Concatenating. Pořadová čísla prvků s levým horním bodem mimo tuto oblast jsou přeskočena.

Tento obvod využívá výhod grafického návrhu efektových jednotek.  Pokud by byl  zadán jiný 
referenční prvek, nebylo by možno takto jednoduše určit souřadnice předpokládané plochy, výpočet by 
se musel provádět složitějším postupem, případně by musel být obvod navržen tak, aby umožňoval 
zadání více referenčních prvků.

Obr. 4.14 – Schéma bloku pro rozpoznání a výběr grafických prvků.
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Nyní, když jsou již všechna čtyři pole vytvořena, může dojít k samotnému přesunu prvků. Pro 
provedení přesunu musíme znát velikost kroku. Krok je zjištěn jako rozdíl mezi polohami zapínacích 
tlačítek,  přesouvaných  efektových  jednotek,  na  ose  x.  Rozdíl  se  podle  aktuální  vzájemné  polohy 
jednotek liší znaménkem, čímž je zabezpečena podstata jednoduchého přesunu správným směrem.

Přesun  je  proveden,  je-li  splněna  podmínka  započetí  přesunu.  Tato  podmínka  je  vyjádřena 
vztahem 4.1 a slovy je možné ji vyjádřit následovně: Je-li vypočtený rozdíl polohy modulů Δ záporný 
a zároveň hodnota proměnné  C/D Order je nastavena na logickou jedna nebo je-li vypočtený rozdíl 
Δ kladný a zároveň hodnota proměnné C/D Order je nastavena na logickou nula, je podmínka splněna.

(Δ < 0) ∧ (C /DOrder = 1b)∨ (Δ > 0) ∧ (C/ DOrder = 0b) = 1 (4.1)

Při  splnění  podmínky je spuštěna trojice současně spuštěných cyklů,  ve  kterých jsou zjištěny 
aktuální  x souřadnice prvků, přepočteny na nové a pak zapsány zpět do příslušných uzlů vlastností.  
Tyto cykly jsou tři, z důvodu rozdílných délek polí.

Posun prvků je proveden oběma směry vždy podle vztahů 4.2 pro prvky kompresoru a 4.3 pro 
prvky zkreslovacího efektu.

xC new = xC old − k , (4.2)

xD new = xD old + k , (4.3)

kde XC jsou prvky kompresoru, XD jsou prvky zkreslovacího efektu a k je velikost kroku.

4.3.4 Funkce Edge Detect

Jde  o  malý obvod,  jehož  účelem je  převést  hranu změny vstupní  logické  úrovně  na  impuls. 
Logický člen XOR srovnává současnou a minulou hodnotu logického vstupu. Při zjištění rozdílu je na 
výstupu přítomen impuls, trvající do dalšího průchodu řídící smyčky, tedy 200 ms. Zapojení tohoto 
bloku je na obr. 4.15.

Obr. 4.15 – Schéma bloku Edge Detect.
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4.4 Předvolby nastavení
Jak již bylo uvedeno v kapitolách 4.2 a 4.3, požadavky na práci s uživatelskými předvolbami jsou 

hlídány řídící smyčkou, která snímá stavy tlačítek předvoleb a nožního ovladače. Tyto vstupy jsou 
zavedeny do  řídící  jednotky pomocí  svazků  Preset Controls a  Foot Switch,  kde jsou sloučeny,  ve 
smyslu paralelního spojení tlačítek z ovládacího panelu s tlačítky nožního ovladače, a odeslány do 
svazku Control bus. Zároveň je při zjištění požadavku na změnu předvolby, nebo požadavku na zápis 
do předvolby, řídící jednotkou vyslán signál Break, který přeruší běh řídící a signálových smyček.

Přerušení běhu smyček a jejich nové spuštění je zde důležité kvůli tomu, že na začátku běhu 
hlavní  smyčky je  umístěn blok  Presets Control (obr.  4.6,  pravá strana,  horní  polovina),  který řídí 
samotné načítání a ukládání předvoleb, ale také návrat ovládacích tlačítek do výchozího (vypnutého) 
stavu a rozsvícení příslušné signalizační diody na tlačítku zvolené předvolby. Je-li tento blok spuštěn 
bez požadavku na změnu v nastavení předvoleb, nevykoná se žádná činnost a program pokračuje dál.  
Toto je typický stav při spuštění programu nebo restartu smyček z jiného důvodu. Schéma tohoto 
bloku je na obr. 4.17. 

4.4.1 Uložení předvolby

K  uložení  předvolby  je  potřeba  na  ovládacím  panelu  stisknout  tlačítko  save a  poté  název 
předvolby,  do které  se  má  nastavení  uložit.  Předvolby mají  slovní  pojmenování  Clean,  Crunch 1, 
Crunch 2 a  Lead,  vystihující  obvyklý  kytarový  zvuk,  podle  způsobu  jeho  použití.  Informace 
o požadavku na zápis a příslušný kanál předvolby jsou odeslány z řídící jednotky sběrnicí Control bus 
do  bloku  Presets Control.  Mezi  čtením a  zápisem je  přepínáno  pomocí  přepínače  case,  řízeného 
proměnnou Save ve svazku Control bus. Část tohoto přepínače s bloky pro ukládání dat do souboru je 
zobrazena na obr. 4.16, prázdná část byla oříznuta.

Obr. 4.16 – Schéma části bloku Presets Control pro provedení zápisu.

Zbytek potřebných činností pro zápis předvolby stejný jako v případě vyvolání předvolby a je 
popsán v následující kapitole.
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Obr. 4.17 – Schéma bloku Presets Control.
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4.4.2 Vyvolání předvolby

Při vyvolání předvolby, stisku tlačítka na ovládacím panelu nebo na nožním ovladači, dojde opět  
k přerušení běhu smyček signálem Break z řídící jednotky a změně na sběrnici  Control bus. Z této 
sběrnice  jsou  odděleny  svazky  Control Cluster,  Presets Control,  Controls Refs.  Při  zaregistrování 
změny na vodičích kanálů ve svazku  Presets Control je přepnut vnější přepínač  case do aktivního 
stavu (v neaktivním stavu je prázdný).  Z jednotlivých vodičů tlačítek předvoleb je vytvořeno pole 
a pomocí nástroje Boolean Array to Number, převodem z dvojkového na desítkové, určeno číslo, které 
představuje  jméno souboru příslušného kanálu předvolby.  Předvolby jsou uloženy v datalogových 
souborech 1.conf, 2.conf, 4.conf a 8.conf, v adresáři presets. 

Při čtení předvoleb ze souboru jsou přečtená data zapsána do uzlů vlastností prvků, ve stejném 
pořadí, ve kterém byla do souboru zapsána. Svazek uložených dat je po přečtení ze souboru rozložen  
na  jednotlivé  vodiče  a  rozdělen  podle  datového  typu,  dvojkové  a  double  zvlášť.  Z  oddělených 
proměnných jsou vytvořena samostatná pole, která jsou pomocí cyklů for zapisována do jednotlivých 
ovládacích  prvků.  Do  těchto  cyklů  vstupují  i  pole  odkazů  na  ovládací  prvky.  Pořadí  dvojic 
odkaz – hodnota, musí být opět ve stejném pořadí.

Třetí smyčka, umístěná v dolní části schématu, zabezpečuje obsluhu indikačních prvků a návrat 
tlačítek do výchozích poloh. Tato smyčka má vždy čtyři průběhy. V každém běhu smyčky je do uzlu 
vlastností  tlačítek vložena vždy hodnota logická 0. Indikátor musí vždy zůstat svítit jen jeden. Do 
indikátorů  je  vkládána  hodnota  podle  porovnání  čísla  desítkové  hodnoty  pole  pro  pojmenování 
souboru s číselnou hodnotou přepínače uvnitř této smyčky,  podle čísla průběhu smyčky. Takže jen 
v jediném případě bude zapsána logická jednička, v ostatních třech nula.
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5 Zpracování signálu

5.1 Práce se zvukovým zařízením
Zvukovým zařízením je rozuměna zvuková karta, kromě režimu přehrávače, kdy je zvukovým 

zařízením samotný  přehrávač,  který  do  dalšího  zpracování  posílá  zvuková  data  již  v  digitálním 
formátu.

Pro práci  se  zvukovým zařízením jsou použity knihovny  WaveIO: A Soundcard Interface for  
LabView, programátora  Christiana  Zeitnitze  [19].  Tyto  knihovny  jsou  pro  práci  se  zvukovým 
zařízením  vhodnější  než  ty,  které  jsou  přímou  součástí  LabVIEW,  protože  umožňují detailnější 
nastavení parametrů zvuku a práci s nižší latencí signálu. Také podporují přímou obsluhu zvukových 
karet  standardu  ASIO,  což  se  projeví  ještě  nižší  latencí,  tedy  zpožděním signálu,  než  v  případě  
zvukových karet běžných.

5.1.1 Otevření a uzavření vstupu a výstupu 

Po spuštění programu je provedeno, pomocí bloku Config Control, nastavení parametrů pro práci 
se zvukem. Tyto parametry jsou svázány do svazku Cofig bus, a v tomto svazku vstupují do hlavní 
programové smyčky,  kde  jsou přeformátovány do  svazků,  podle  potřeby bloků knihoven obsluhy 
zvukového zařízení. Tyto části jsou zobrazeny na obr. 4.6 a částečně i na 5.1. Mezi daty z konfigurace 
je také výběr režimu zvukových zařízení, zda jde o běžné čtení, zápis nebo ASIO čtení nebo ASIO 
zápis.

Takto  připravená  data  vstupují  do  přepínače  case,  který  přepíná  mezi  normálním  režimem 
a režimem přehrávače, a ve kterém jsou před spuštěním signálových smyček, umístěny bloky aktivace  
zvukového zařízení pro snímání i pro zápis. Bloky WaveIO On, kromě samotného otevření zařízení, 
poskytují dalším blokům speciální svazek Handle s daty, potřebnými pro činnost zvukového zařízení 
a všech navazujících bloků zpracování  signálu.  Proběhne-li  aktivace bez závad,  dojde ke spuštění  
zařízení blokem WaveIO START. Poté mohou být spuštěny signálové smyčky.

Po ukončení signálových smyček dojde nejdříve k zastavení práce se zařízením pomocí bloku 
WaveIO STOP a uzavření zařízení blokem WaveIO OFF. Část schématu ukazující zapojení otevření 
a uzavření vstupu, výstupu i front je na obr. 5.1.

5.1.2 Otevření a uzavření synchronizačních front

Před spuštěním signálových smyček musí být vytvořeny a otevřeny synchronizační fronty, které  
jsou  používány  pro  asynchronní  předávání  dat  mezi  smyčkami.  Fronta  pro  vstupní  data  je 
pojmenována DATA_IN a pro výstupní data DATA_OUT.

Před samotným blokem Obtain Queue je zařazen blok Data Array Format, který přeskupí zadané 
vstupní konstantní nulové pole podle počtu zvukových kanálů a velikosti vyrovnávací paměti, pomocí 
funkce Reshape Array. Zapojení tohoto formátovacího bloku je na obr. 5.2.
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Po ukončení signálových smyček jsou fronty uzavřeny pomocí Relase Queue.

Obr. 5.1 – Otevření a uzavření vstupu, výstupu a front.

Obr. 5.2 – Zapojení bloku Data Array Format.

5.1.3 Smyčky snímání a zápisu zvukových dat

Ve smyčce čtení dochází k pravidelnému odběru dat ze vstupního zvukového zařízení, pomocí 
bloku  WaveIO REC, a jejich předávání do fronty DATA_IN. V zápisové smyčce jsou naopak data  
pravidelně  odebírána  z  výstupní  fronty  a  zapisována  do  zvukového  zařízení,  pomocí  bloku 
WaveIO PLAY. Stavy čítačů běhů smyček jsou předávány pomocí proměnných  Rec Iter. a  Play Iter. 
řídící smyčce. Souhrnný pohled na všechny tři signálové smyčky je na obr. 5.3.
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5.1.4 Smyčka zpracování zvukových dat

Tato smyčka zajišťuje zpracování zvukových dat. Data jsou přebírána ze vstupní fronty a vedena 
do bloku Data Input Interface, který ze vstupního pole dat vybírá jeden kanál, v souladu s nastavením 
konfigurace  programu,  a  přeskupí  jej  do  jednorozměrného  pole.  Dále  tento  blok  podle  nastavené 
bitové hloubky přepočítá data na normovanou velikost amplitudy, tedy tak, aby maximální hodnota 
vstupního signálu odpovídala hodnotě jedna. Schéma tohoto bloku je na obr. 5.4.

Upravená zvuková data vstupují do bloku zpracování zvuku,  DSP, společně s proměnnými od 
řídící  jednotky  a  odkazy  na  indikátory  a  posuvné  ovladače  ekvalizéru.  Tento  blok  je  popsán 
v samostatné kapitole 5.2. Z bloku DSP vystupují zvuková data opět v jednorozměrném poli a přes

Obr. 5.3 – Signálové smyčky.

Obr. 5.4 – Zapojení bloku Data Input Interface.
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přizpůsobovací  blok  Data  Output  Interface jsou  předávána  do  výstupní  fronty.  Tento  blok  opět 
převede  vstupní  pole  tak,  aby bylo  zpracovatelné  blokem zápisu  do zvukového zařízení,  WaveIO 
PLAY. Nezbytnou částí je opět přizpůsobení maximální hodnoty signálu z normovaného, přepočtem 
podle bitové hloubky. Schéma tohoto bloku je na obr. 5.5.

Obr. 5.5 – Zapojení bloku Data Output Interface.

Kromě výstupní fronty jsou zvuková data, prostřednictvím proměnné Signal out, posílána, spolu 
s rozlišením dt, do řídící smyčky, kde jsou použita k zobrazení grafů výstupu v časové a frekvenční 
oblasti. Dalším výstupním svazkem je výstup CmpMeter, který posílá informaci o hodnotách činnosti 
kompresoru  na  příslušný  zobrazovač  v  řídící  smyčce.  Ostatní  výstupy  jednotky  DSP jsou  jen 
jednoduché signalizační  výstupy pro jednoduché rozsvícení  nebo zhasnutí  signalizačních prvků na 
ovládacím panelu.

5.1.5 Smyčka snímání v off-line režimu

V off-line  režimu  (v  režimu  přehrávače)  je  uveden  přepínač  case,  uvnitř  hlavní  smyčky,  do 
příslušného stavu. Proti on-line (normálnímu) režimu je zde několik změn. Předně nejsou zvuková 
data snímána ze zvukového zařízení, což znamená, že zde chybí bloky WaveIO START,  WaveIO REC 
a  WaveIO STOP a jsou nahrazeny bloky pro obsluhu přehrávače,  Player Config a  Player Control. 
Další viditelnou změnou je, že signálové smyčky jsou umístěny v další smyčce, takzvané přehrávací, 
která v on-line režimu obsažena není. Z tohoto vyplývá doplnění podmínek pro ukončení signálových 
smyček o proměnnou Loop, která zabezpečuje pokračování přehrávání v této smyčce od začátku, po 
dosažení  konce přehrávaného souboru.  Chybí zde blok pro uzavření  přehrávače.  Toto je proto,  že 
nedochází  k  otevření  žádného  zařízení,  jen  ke  konfiguraci  parametrů,  vytvoření  svazku  Handle 
s příslušnými informacemi, důležitými pro samotný přehrávač a pro další bloky zpracování signálu. 
Schéma v off-line režimu je uvedeno na obr. 5.6.

Blok Player Config (obr. 5.7), jak je psáno výše, vytváří svazek Handle, podle údajů na sběrnici 
Config bus, nastavené podle vlastností zvukového souboru, zjištěných blokem Sound Reconf. Svazek 
Handle je vytvořen stejný jako v případě on-line režimu, blokem WaveIO START, kvůli kompatibilitě 
s ostatními bloky programu.
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Obr. 5.6 – Část hlavní smyčky v off-line režimu.

Obr. 5.7 – Schéma bloku Player Config.
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Obr. 5.8 – Schéma bloku Player Control.

Blok  Player Control je  vlastní  přehrávač zvukových souborů.  Základem tohoto přehrávače je 
klasická funkce Simple Read z nabídky Sound/Files. Další obvody tohoto přehrávače tvoří jednoduché 
matematické operace, počítající počátek přehrávání vzorků a časování. Výstupem bloku je vždy jen 
signál levého zvukového kanálu. Schéma zapojení tohoto bloku je zobrazeno na obr. 5.8. 

Funkce Simple Read může být využita k přečtení celého zvukového souboru najednou. Takto by 
ale nebylo možné pracovat se zvukovými daty v reálném čase. Proto je potřeba přečíst ze souboru 
vždy jen určitý počet dat. Toto je zabezpečeno tím, že tento blok je spouštěn ve smyčce a vždy dostane 
platnou informaci o tom, od kterého vzorku má data číst a kolik má přečíst vzorků. Tímto postupem,  
opakovaným spouštěním, je postupně přehrán celý soubor.

Při dosažení konce souboru je přehrávací smyčka vynulována a soubor je přehráván od začátku.  
K tomuto nulování smyčky dochází tak, že je porovnávána vstupní proměnná  tt samples/ch, kterou 
blok přehrávače přebírá od bloku Sound Reconf, s celkovým počtem již přehraných vzorků, daných 
jako počet opakování smyčky krát počet čtených vzorků v jednom průběhu. Je-li počet přehraných 
vzorků roven nebo větší než celkový počet vzorků souboru, na výstupu Reset bloku Player Control je 
přítomna hodnota logická jedna. Tento výstup bloku nastaví proměnnou  Loop do logické jedničky, 
smyčky zpracování signálu, uvnitř smyčky přehrávací, se ukončí a znovu spustí.

Zvuková data z bloku  Player Control jsou vedena přes blok  Data Output Interface do vstupní 
fronty a dále postupují, už jako v on-line režimu, do smyčky zpracování signálu a dále. Ačkoli jde 
o vstup, je využit stejný přizpůsobovací blok jako na výstupu, protože blok přehrávače má na výstupu 
data ve formátu stejném jako jednotka DSP a vstupní fronta DATA_IN očekává přesně stejný formát 
dat,  jako  fronta  výstupní.  Toto  řešení  je  výhodnější,  než  aby nebylo  nutné  provádět  další  změny 
v programu.
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5.2 Jednotka DSP
V kontextu této práce je  DSP jednotkou nazýváno sub VI, ve kterém jsou umístěny jednotlivé 

efektové jednotky, nikoli hardwarová část.

DSP jednotka  je  umístěna  ve  smyčce  zpracování  zvukových  dat.  Data  ze  smyčky  vstupu 
zvukových  dat  jsou  předávána  pomocí  synchronizační  metody fronta.  Snímaná  data  jsou  uložena 
v dvourozměrném  poli.  DSP je  navžen  tak,  že  pracuje  pouze  s  monofonními  zvukovými  daty, 
uloženými v poli jednorozměrném. Potřebné převody formátů polí jsou provedeny pomocí bloků Data 
Input Interface a Data Output Interface, jak bylo popsáno v kapitole 5.1.4.

Kromě  zvukových  dat  má  jednotka  DSP ještě  další  vstupy a  výstupy.  Vstup  Handle slouží 
k předávání  parametrů zvukových dat,  jako třeba vzorkovací  kmitočet,  bitová hloubka a podobně. 
Vstup  error in a výstup  error out jsou  standardní  chybové  clustery.  Vstupní  svazek  Control bus 
předává  jednotce  informace  o  nastavení  ovládacích  prvků,  svazky  Indicators refs a  Sliders refs 
příslušné odkazy pro nastavování vlastností grafických prvků pomocí uzlů vlastností (property nodes).  
Důležitým vstupem jednotky je hodnota binární proměnné TunerOn LED, která přepíná jednotku mezi 
hlavním režimem a režimem ladičky (Tuner).  Výstupními  daty jsou svazky  Indicators,  Tuner  Out 
a CMP Meter, které předávají data příslušným indikátorům ve smyčce ovládání a synchronizace, kam 
je předáván i výstup  dt,  který nese informaci o rozlišení pro zobrazovač grafu výstupní amplitudy 
a spektra. Zapojení jednotky DSP je na obr. 5.9 a 5.10.

Obr. 5.9 – Zapojení jednotky DSP v hlavním režimu.

Efektové jednotky kompresor a distortion jsou umístěny v přepínači case. Toto především z toho 
důvodu, že kytaroví hráči používají tyto dva efekty v různém pořadí, z nichž každé má své výhody 
a jiný vliv na výsledný zvuk, jak již bylo uvedeno. Proto je součástí tohoto přístroje přepínač určující  
toto pořadí. Zároveň se změnou pořadí zapojení těchto dvou efektů dojde rovněž k jejich fyzickému 
přemístění na ovládacím panelu. Důvod a popis tohoto fyzického přemístění bloků jsou uvedeny výše, 
v popisu řídící jednotky, v kapitole 4.3.3.

50



5 Zpracování signálu

Obr. 5.10 – Zapojení jednotky DSP v režimu ladička.

Smyčka zpracování zvukových dat by měla být schopna co nejrychlejší práce. Uzly vlastností ji  
mohou a zcela jistě budou zpomalovat. Z tohoto důvodu jsou většinou umístěny mimo tuto smyčku. 
V několika případech ale musí v této smyčce zůstat. Jde však o speciální případy, které se na rychlosti 
smyčky při normálním provozu neprojevují. Jde o tyto případy použití. 

V jednotce ekvalizéru zabezpečují nulování posuvných ovladačů zesílení kmitočtových pásem při  
stisknutí tlačítka Reset. V jednotce ekvalizéru dále přepis zobrazených hodnot kmitočtů podle polohy 
přepínače EQ Mode. V obou těchto případech, kdy jsou funkce, obsahující změny v uzlech vlastností  
volány, řídící jednotka vyšle příkaz k restartu smyček, aby se předešlo chybovému stavu, při kterém by 
došlo k přetečení vstupní nebo podtečení výstupní fronty.

Další případ použití uzlu vlastností v jednotce DSP, je v režimu ladičky, kde jsou využívány ke 
změně barev některých prvků pro lepší orientaci po čas ladění nástroje. Zde ale, vzhledem k velikosti  
snímaného vzorku v tomto režimu, nehraje čas přepisu v uzlech vlastností prvků žádnou negativní roli.
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5.3 Chromatická ladička
Pro účely diagnostiky ladění  byla  navržena a naprogramovaná chromatická ladička.  Kmitočty 

tónů nejsou dány pevnou tabulkou, jako u nejlevnějších kytarových ladiček, ale jsou vypočítávány 
podle vzdálenosti laděného tónu od komorního A, které je nastavitelné v rozsahu 430 – 450 Hz. Tento 
přístroj dosahuje referenční přesnosti s rozlišením 0,01 centu, což znamená odchylku 0,00264 Hz na 
440 Hz.  Ladička  poskytuje  informace  o  kmitočtu  hraného  tónu  a  číselnou  odchylku  od  ideálně 
naladěného tónu. Tato odchylka je kalibrována v centech, což umožňuje použití ladičky i pro ladění  
hudebních nástrojů v jiném než temperovaném ladění. Ovládací panel ladičky je zobrazen na obr. 5.11.

Obr. 5.11 – Ovládací panel ladičky.

5.3.1 Popis funkce ladičky

Blok  chromatické  ladičky  je  vložen  do  DSP jednotky  programu.  Vstupní  signál  je  nejprve 
přiveden na instanci  modulu šumové brány,  kde jsou signály s menší  než nastavenou amplitudou 
odpojeny. Průchozí signál je tvarován pomocí funkce signum a filtrován pásmovou propustí osmého 
řádu. Toto tvarování a filtrace je zde takto řešeno kvůli přesnější detekci základní harmonické. Bez 
použití tohoto předzpracování signálu docházelo k častým chybám detekce základního kmitočtu.

Předzpracovaný signál je převeden na datový formát waveform a přiveden na vstup bloku detekce 
základní harmonické. To má na starost blok FHarmDetect. Informace o detekované první harmonické 
je  přivedena na skupinu dvanácti  instancí  bloku  ToneDetect,  jedna pro každý z  dvanácti  půltónů. 
Trochu  netypicky se  zde  začíná  tónem H namísto  obvyklejšího  A nebo  C.  Toto  je  proto,  že  jde 
přednostně o kytarovou ladičku a počítá se s použitím i pro pětistrunnou basovou kytaru, která má 
obvykle nejnižší basový tón H0. Při detekovaném konkrétním tónu je na výstupu ok jednoho z těchto 
bloků  přítomen  signál  logické  jedničky,  která  pak  představuje  detekovaný  tón.  Příslušnost  tónu 
k oktávě,  pro  jeho  přesné  určení,  je  zabezpečena  sériově  řazenými  vstupy  a  výstupy            
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„Octave 1“ – „Octave 7“, bloku ToneDetect. Blokové schéma je na obr. 5.12 a úplná na obr. 5.13.

Obr. 5.12 – Bloková schéma ladičky.

Bity výstupů tónů a  oktáv jsou převedeny na desítková čísla,  pomocí  kterých  jsou  ovládány 
přepínače case. Přepínač case ovládaný číslem, představujícím tón, přiřazuje jednak znaky obecného 
názvu tónů pro jeho zobrazení na displeji, a na další výstup také čísla od −46 do −35, představující  
vzdálenost  v nejnižší  oktávě od komorního A,  v  počtu půltónů.  Druhý přepínač,  ovládaný číslem 
představujícím oktávu,  přiřazuje  na výstup čísla  0  až 84 s dvanáctkovým krokem.  Sečtením čísel 
z výstupů přepínačů je získána konkrétní vzdálenost laděného tónu od komorního A, v počtu půltónů.  
Tato informace je pro výpočet ideální frekvence laděného tónu nezbytná. Frekvence konkrétního tónu 
je dána vztahem 5.1.

f = f A 4 ⋅(
12√2 )

Δ A 4 ; [Hz , Hz , – ] , (5.1)

kde  fA4 je  kmitočet  tónu  A4  a  ΔA4 je  počet  půltónů  od  A4  (komorního  A).  Odchylka  frekvence 
laděného tónu od ideální frekvence je potom přepočtena na centy c pomocí vztahu 5.2, kde f1 je ideální 
kmitočet tónu a f2 je aktuální kmitočet tónu. Vztahy 5.1 a 5.2, viz [8].

c = 1200⋅ log 2( f 2

f 1
) ; [cent , Hz , Hz ] (5.2)

V případě, že je tón naladěn v tolerančním pásmu ±2 centy je na výstupu Tuned přítomna logická 
1 a jehla ukazatele má zelenou barvu. V případě nenaladění má barvu červenou. Pro případ chyby, kdy 
je odchylka větší než  ±50 centů, je jehla ukazatele nastavena do výchozí pozice. Tento stav může 
nastat například při absenci vstupního signálu. V tomto případě má také jehla ukazatele černou barvu,  
což je přepnuto v závislosti na chybovém signálu No signal.  
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Obr. 5.13 – Schéma ladičky.
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5.3.2 Detekce základní harmonické

K detekci je použit zabudovaný nástroj Extract Single Tone. Tento nástroj má detekovat základní 
kmitočet spektra, na jeho výstupu však je informace o kmitočtu dominantním, což se vždy nemusí  
shodovat.  Tato  informace  je  ale  velmi  přesná,  bez  měřitelné  odchylky  [20].  Neshoda  mezi 
dominantním a základním kmitočtem byla zjištěna při testování ladičky pomocí basové kytary, kdy 
struny A, E, H vykazovaly dvojnásobný kmitočet oproti skutečnosti, pravděpodobně vinou kmitočtové 
charakteristiky  vstupu  použité  zvukové  karty.  I  podle  druhé  harmonické  ladit  lze,  ale  odchylka 
v centech pak neodpovídá skutečnosti. Jelikož jde o přesný přístroj, musela být tato chyba odstraněna.

První pokus jak tento jev eliminovat spočíval v detekci přítomnosti úzkopásmově filtrovaného 
signálu v okolí očekávané první harmonické, vypočtené jako polovina detekovaného dominantního 
kmitočtu. Zde se srovnávala úroveň očekávané první harmonické s referenční hodnotou. Tento postup 
nebyl  zcela  spolehlivý,  v  závislosti  na  síle  vstupního  signálu  bylo  potřeba  referenční  hodnotu 
upravovat. Další možnost, detekce prvního kmitočtu spektra, vykazovala nestálost a nepřesnost měření 
vlivem  šumu.  Nakonec  se  osvědčila  metoda  porovnání  prvního,  nástrojem  Extract Multi Tone 
detekovaného, kmitočtu spektra s polovinou dominantního kmitočtu, získaného pomocí Extract Single  
Tone. Je-li rozdíl těchto kmitočtů menší jedné, je na výstupu bloku přítomen signál „Correction“ a na 
výstup „FHarm“ je poslána poloviční hodnota kmitočtu změřeného. Tento blok je na obr. 5.14.

Obr. 5.14 – Detekce základní harmonické.

5.3.3 Identifikace laděného tónu

Základem zjištění  laděného  tónu  je  porovnávání  změřeného  prvního  harmonického  kmitočtu 
v komparátorech s vypočtenými hraničními kmitočty jednotlivých tónů. Jestliže je vzdálenost mezi 
dvěma půltóny rovna sto centům, pak hranice mezi těmito půltóny je ve vzdálenosti padesáti centů,  
tedy v polovině půltónu od středu tónu laděného. Okrajové kmitočty jsou počítány podle vztahu 5.1. 

Opět se počítá se vzdáleností od komorního A, ΔA4. Tyto vzdálenosti jsou pak určeny jako součet 
vzdálenosti tónu od obecného tónu A a konstant udávajících posun o ±0,5 k hranicím tónu, příslušně 
upravených, podle jednotlivých oktáv. Vzdálenost tónu od obecného tónu A pro každou instanci bloku 
ToneDetect jiná, nastavená konstantou vně bloku. Tato konstanta udává o kolik půltónů je nastavený 
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hledaný tón posunut proti  tónu A v oktávě.  Pro nastavení tónu G je tedy potřeba nastavit  vstupní 
proměnnou Delta A = −2, pro tón C pak Delta A = −9 atd.

Výstup „Ok“ bloku  ToneDetect signalizuje detekci  tónu náležejícímu příslušné instanci  tohoto 
bloku.  Dále  je  výstupy  „Octave 1“ – „Octave  7“  signalizována  příslušnost  tónu  k dané  oktávě 
(obr. 5.15).

Obr. 5.15 – Identifikace tónu.
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5.3.4 Činnost ladičky v kontextu programu

V případě aktivace ladičky spínacím tlačítkem na ovládacím panelu nebo na externím nožním 
ovladači je řídící jednotkou generován signál Break, který restartuje hlavní smyčku programu a spustí 
snímání  zvukové  karty s  jinou velikostí  vzorku,  konkrétně  s  periodou 1 s.  Tímto  je  zabezpečena 
dostatečná velikost vzorku pro přesné vyhodnocení kmitočtu, a tím pro vyšší přesnost ladění i při  
nízkých tónech.  Zároveň je ztlumen výstup,  jsou na něj  zapisována nulová data,  a zhasnuty LED 
signalizace  aktivace  ostatních  efektových  jednotek.  Stav  ovladačů  ladičky  není  součástí  dat  pro 
ukládání do předvoleb.

Pro  dostatečnou  přesnost  by  stačilo  snímat  cca  deset  period  signálu,  což  by  pro  basový
tón H u pětistrunné basové kytary znamenalo,  při  kmitočtu  fH0 = 30,87 Hz,  čas  10TH0 = 0,324 s.  Při 
snímání tímto časem by se obnovovala data pro ukazatel tónu a odchylky třikrát za sekundu, ladění by 
bylo rychlejší, ale odečet informací by byl obtížnější. Nastavení této hodnoty je tedy do určité míry 
otázkou rozumné volby. Je sice možné dostatečně kvalitně snímat signál ze vstupu s periodou 10TH0 

a data  na  displeji  obnovovat  tak,  aby  byla  dobře  čitelná,  ale  toto  řešení  nedává  smysl,  zejména 
uvědomíme-li si fakt, že s rostoucí periodou snímání roste i přesnost ladění.

Možnou alternativou ke ztišení zvukového výstupu by mohl být průchozí signál i při fungující 
ladičce. Myšlenkou bylo aby ladička ukazovala ladění trvale a jen při aktivaci ovladače mute byla od 
výstupu odpojena. Toto řešení by vyžadovalo jiný princip zpracování signálu. Data ze vstupu zvukové 
karty  by  musela  být  čtena  stejnou  rychlostí  jako  při  normálním  provozu  padalboardu.  V tomto 
okamžiku by se ale nedalo o přesnosti ladění vůbec hovořit. Proto by musely být vzorky programem, 
pomocí  posuvných registrů,  sestaveny do  série  a  až  po tomto  převzorkování  vyhodnoceny.  Tento 
původní  návrh  byl  pro  časté  restarty  hlavní  smyčky  programu  vlivem chybových  stavů  opuštěn 
a nahrazen variantou aktivace ladičky až při ztišení zvukového výstupu. Na obr. 5.16 je ukázán princip 
skládání vzorků. Schéma není kompletní, ukazuje jen princip složení deseti vzorků do jednoho.

Obr. 5.16 – Princip skládání samplů.
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5.4 Zkreslovací efekt
V souvislosti s kytarovými efekty rozlišujeme čtyři základní typy zkreslení kytarového zvukového 

signálu. Podle míry a způsobu zkreslení hovoříme efektech crunch, overdrive, distortion a fuzz. Každé 
z těchto zkreslení je zvukově odlišné. Dokonce je znám fakt, že i efektové jednotky stejného typu se 
zvukově liší mezi jednotlivými výrobci. Toto je dáno tím, že ne každý výrobce dosahuje výsledného 
zkreslení stejným způsobem. Existují jistá, volně psaná, doporučení jak by mělo zkreslení daného typu 
vypadat,  nicméně konkrétní provedení je v rukou konkrétního výrobce. Například u zkreslení typu 
overdrive je základem měkké zkreslení typu soft clipping. Míra měkkosti ořezu není přesně stanovena.  
Stejně tak není stanovena míra symetrie zkreslení mezi kladnou a zápornou půlvlnou [10].

Obr. 5.17 – Ovládací panel zkreslovacího efektu.

V této práci  byla zkreslovací  efektová jednotka navržena tak,  že kytarista má možnost  si  typ  
zkreslení volit plynulým nastavováním jeho parametrů, což umožní nastavit zvukový projev efektu 
v širokém rozmezí  obvyklých  i  neobvyklých barev  zvuku.  Ve  spojení  se  samostatnou ekvalizační  
jednotkou se možnosti nastavení ještě dále zvýší. Ovládací panel jednotky je na obr. 5.17. 

Základním parametrem je  míra  zkreslení,  zde  zastoupena  ovladačem  gain,  zvyšující  vstupní 
zesílení signálu. Tento ovladač se obvykle u efektu overdrive nazývá drive a u efektu distortion dist. 
Méně často se u obou používá, právě jako zde,  gain.  Ovládací prvek  clipping umožňuje nastavení 
měkkosti ořezu. V polohách okolo nuly jde o ořez typu hard clipping, směrem do levé strany soft a do 
pravé strany sharp clipping. Sharp clipping není přímo definovaný typ ořezu, u distortion pedálů se 
ostrého tvaru dosahuje pomocí kmitočtového filtru [13]. Ovladač warp umožňuje nastavení symetrie 
ořezu  signálu  od  úplné  asymetrie  až  po  rovnoměrně  symetrický  ořez.  Symetrií  ořezu  dochází 
k ovlivňování zastoupení poměru lichých a sudých harmonických, a tím ke změně barvy zvuku, který 
je při nižším stupni symetrie méně ostrý a příjemnější pro ucho [11]. Ovládací prvek  fuzz přidává 
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k signálu v místě ořezu danou míru roztřepení. Pro nastavení zvuku, podobného efektu fuzz, je potřeba 
nastavit  clipping na hard a ovladač  gain nenastavovat na více než 20. Nejde sice o zvukově zcela 
věrohodnou simulaci efektu fuzz, ale jen o přibližné napodobení tvaru výstupní charakteristiky, přesto 
tento prvek přispívá k rozšíření použitelných zvukových možností efektové jednotky.

5.4.1 Popis funkce zkreslovacího efektu

Blokové schéma zkreslovací  efektové  jednotky je  na  obr.  5.18,  úplné schéma zapojení  je  na 
obr. 5.19. Signál vstupující do jednotky je nejdříve zesílen podle nastavení  ovladače  gain.  Poté je 
vypočtena hranice ořezu  ulimit tak, že pro nastavení  clipping = 0 (hard) je tato hranice o konstantní 
velikosti 1. Pro clipping < 0 (soft) začne ořez na velikosti 1 a poté se posouvá směrem nahoru, podle 
rozdílu okamžité hodnoty signálu a počáteční  hranice ořezu.  Při  nastavení  clipping > 0 (sharp) se 
vypočtená hranice od počáteční hranice ořezu snižuje. Hranice ořezu je počítána podle vztahu 5.3.  
Proměnné ugain a uclip představují číselnou hodnotu polohy příslušných ovladačů na ovládacím panelu. 

Obr. 5.18 – Blokové schéma zkreslovacího efektu.
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Proměnná  u(t) je okamžitá hodnota signálu, kdy hodnota  u(t) = 1 představuje normovanou kladnou 
maximální hodnotu,  u(t) = −1 představuje normovanou zápornou maximální hodnotu.

ulimit (t) =||u (t)⋅ugain|⋅ (−0,5uclipping ) − 1

ugain

+ 1| (5.3)

Signál  z kytary  w(t) je  periodický (resp.  periodicky rozšiřitelný),  a jako takový je  možno jej 
vyjádřit,  jako  součet  Fourierovy  řady  jeho  harmonických  složek  podle  vztahu  5.4,  kde  A0 je 
stejnosměrná složka signálu,  f je kmitočet první harmonické složky,  n je pořadí harmonické složky 
a ϕn je fáze příslušné složky.

w (t)= A0 + ∑
n=1

∞

An⋅cos(2π f n t − ϕn) (5.4)

Ke  zkreslení  vstupního  signálu  dochází,  dojde-li  ke  změně  amplitud  a  fází  jednotlivých 
harmonických složek signálu. V praktických zapojeních efektových jednotek se však nikdy zkreslení  
nevytváří  přímou manipulací  s  těmito  harmonickými  složkami,  ale  vhodným tvarováním průběhu 
signálu v čase, které se promítne i do oblasti kmitočtové. Prostým ořezem amplitudy dojde k zesílení  
vyšších harmonických složek původního signálu, jak je ukázáno na obr. 5.21 a 5.22.

Výkonná  část  ořezové  jednotky je  tvořena  signálovým  komparačním blokem  In  Range  and 
Coerce.  Tento  obvod porovnává  okamžité  hodnoty vstupního  signálu  se  zadaným rozsahem.  Je-li  
vstupní signál v mezích zadaných hodnot, prochází na výstup beze změny. Jestliže je ale větší nebo  
menší, na výstupu je signál upraven tak aby nepřekročil zadaný rozsah, je tedy oříznut. Blok In Range 
and Coerce má kromě signálového výstupu ještě výstup binární, který nese informaci zda je vstupní  
signál v mezích zadaných hodnot. Tento výstup je použit pro připojování generátoru bílého šumu ke 
zpracovávanému signálu.

Nastavení parametru fuzz určuje množství přidaného šumu k signálu. Generátor šumu je spuštěn 
při sepnutí jednotky zkreslovače nepřetržitě, množství šumu se určuje jako součin výstupu šumového 
generátoru a požadovaného množství v rozsahu od nuly do jedné. Aby byl šum přidáván jen v místech 
ořezání signálu je v jeho cestě zařazen druhý součinový blok, který signál násobí hodnotou nula pro 
žádný přidaný šum nebo až hodnotou jedna pro všechen přidaný šum. Tento součinový obvod je řízen 
filtrovaným binárním výstupem z ořezové jednotky.  Aby nedocházelo k nepřirozenému dávkování 
šumu do výstupního signálu obdélníkovými pulsy je tento signál filtrován pomocí jednoduchého filtru 
prvního řádu, který omezením vyšších harmonických z tohoto obdélníkového signálu způsobí jeho 
plynulejší přechod z nuly do jedné. Připojování zdroje šumu k signálu je takto přirozenější a méně  
rušivé. Původně byl v obvodu zapojen generátor růžového šumu, z důvodu příjemnějšího zvukového 
projevu byl  nahrazen  generátorem šumu bílého.  Průběh simulace  fuzz  efektu  a  jeho  spektrum je 
uvedeno na obr. 5.27, průběh reálného FuzzFace podle materiálů firmy Dunlop je na obr. 2.6.
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Obr. 5.19 – Schéma zapojení zkreslovacího efektu.
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5.4.2 Korekce zesílení

Rozdílné nastavení parametrů efektové jednotky se promítá do celkového množství signálu na 
jejím výstupu. Nastavení menší symetrie (ovládací prvek warp) například znatelně zeslabí signál nebo 
nastavení měkkého ořezu (soft clipping) způsobí růst signálu přes normální ořezovou hranici, což se 
projeví  silnějším  výstupním  signálem.  Aby  byl  dopad  těchto  vlivů  minimalizován  je  provedena 
korekce zesílení.

Ačkoli je možné tuto korekci provést pomocí přesných matematických výpočtů, vycházejících  
z hodnot poloh ovladačů, při testování se ukázalo, že tato přesnější korekce funguje správně jen pro 
normovaný harmonický vstupní  signál.  Reálný signál  je  vhodnější  korigovat  jen  přibližně,  jak  je 
zapojeno na obr. 5.19. Ukázka způsobu přesnější korekce je na obr. 5.20. Obvod s touto přesnější  
korekcí byl využit při generování průběhů a spekter zkresleného signálu, obr. 5.21 až 5.27.

Obr. 5.20 – Přesnější, ale nepoužitý, výpočet korekce zesílení.

Přesný výpočet korekce zesílení je možno vyjádřit pomocí vztahů 5.5 až 5.7. Veličiny uclipping, ugain 

a uwarp jsou nastavené hodnoty příslušných ovladačů čelního panelu.

ucor = ucorc⋅ucorw , (5.5)

kde ucorc je korekce polohy ovladače clipping a ucorw korekce polohy ovladače warp.

ucorc = { [ugain − 1

ugain

⋅ (−uclipping

4 ) + 1]
− 1

pro uclipping ∈ ⟨−4 ;0 )

1 pro uclipping ∈ ⟨0 ;4 ⟩

} (5.6)

ucorw = { |10 − uwarp

10
− 1| pro uwarp ∈ ( 10

ugain

; 10⟩

|10 − uwarp

10
− 1| ⋅

10 uwarp

ugain

pro uwarp ∈ ⟨1;
10

ugain
⟩

} (5.7)
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5.4.3 Vliv nastavení parametrů na tvar signálu

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.4.1, zkreslení signálu je dáno změnou poměrů jeho jednotlivých 
harmonických. Prostý ořez původního signálu způsobí nárůst jeho vyšších harmonických. V případě 
ořezu  samostatného  harmonického  signálu,  který  žádné  vyšší  harmonické  nemá,  jsou  ve  spektru 
výstupního signálu obsaženy celočíselné násobky původního harmonického kmitočtu, jak je ukázáno 
na následujících snímcích.

Na obr. 5.21 je zobrazen průběh a spektrum vstupního harmonického signálu o kmitočtu 100 Hz. 
Ve spektru je přítomna spektrální čára jen na jednom kmitočtu, tedy na kmitočtu 100 Hz. Pro srovnání  
s tímto vstupním signálem jsou na snímcích 5.22 a 5.23 uvedeny průběhy a spektra výstupního signálu 
při nastavení ovladače gain = 2 a gain = 100. Čím je signál více oříznut, tím obsahuje větší zastoupení 
harmonických složek.

Obr. 5.21 – Průběh a spektrum vstupního harmonického signálu 100 Hz.

Obr. 5.22 – Průběh a spektrum při nastavení gain = 2, clipping = 0, warp = 10, fuzz = 0.
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Obr. 5.23 – Průběh a spektrum při nastavení gain = 100, clipping = 0, warp = 10, fuzz = 0.

Za povšimnutí stojí fakt, že ve vykreslených spektrech na předchozích snímcích jsou přítomny 
pouze liché harmonické kmitočty. Toto souvisí se symetrií signálu, která je nastavena ovladačem warp 
na  maximální  hodnotu,  tedy symetrie  je  maximální.  Nastavením ovládacího  prvku  warp na  nižší 
hodnotu se začnou ve spektru objevovat i sudé harmonické kmitočty a dokonce i stejnosměrná složka.  
Přítomnost jen lichých harmonických se projeví ostřejším, řezavějším, zvukem.

Obr. 5.24 – Průběh a spektrum při nastavení gain = 2, clipping = 0, warp = 5, fuzz = 0.

Ovladačem  clipping se nastavuje míra měkkosti ořezu. Od nuly směrem k hodnotě  −4 je ořez 
měkčí, na druhou stranu, do hodnoty 4 je ořez ostřejší. Po zvukové stránce se měkčí ořez projeví méně 
ostrým zvukem a ostřejší ořez zvukem ostřejším, což je názorně vidět na spektrech ořezaných signálů 
na  obr.  5.25  a  5.26.  Nastavení  ovladače  clipping se  projeví  změnou  poměru  první  harmonické 
k ostatním  harmonickým.  V  případě  měkčího  ořezu  je  první  harmonická  proti  ostatním  výrazně 
silnější a naopak v případě ostřejšího ořezu je první harmonická slabší.
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Obr. 5.25 – Průběh a spektrum při nastavení gain = 2, clipping = −4, warp = 10, fuzz = 0.

Obr. 5.26 – Průběh a spektrum při nastavení gain = 2, clipping = 4, warp = 10, fuzz = 0.

Obr. 5.27 – Průběh a spektrum při nastavení gain = 10, clipping = 0, warp = 1.5, fuzz = 1.
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5.5 Kytarový kompresor
Kytarový kompresor je kompresor dynamiky signálu. Jeho účelem je omezit dynamický rozsah 

vstupního  signálu.  Svou činností  způsobuje  vyrovnání  hladin  hlasitosti  mezi  silnějšími  a  slabšími 
signály.  Při  očekávané  určité  maximální  úrovni  signálu,  bez  použití  kompresoru,  musíme vstupní 
citlivost  nastavit  tak,  aby  nebyla  převýšena  maximální  zpracovatelná  úroveň  signálu.  Tímto  ale 
celkově klesne jeho střední hlasitost i hlasitost nejslabších signálů. Kytarový kompresor svou činností  
dokáže prodloužit znění struny (sustain). Také je často využíván pro vyrovnání rozdílu při nechtěném 
nevyrovnaném úderu na strunu s příliš velkou nebo příliš malou silou.

Obr. 5.28 – Ovládací panel kytarového kompresoru.

K ovládání parametrů komprese jsou použity ovladače  treshold a  ratio, viz obr. 5.28. Parametr 
treshold určuje relativní hranici začátku omezování, vztaženou k jednotkovému signálu. Ovladačem 
ratio se  pak  určuje  stupeň  komprese,  to  je  o  kolik  decibelů  bude  hodnota  vstupního  signálu 
redukována, aby byl výstupní signál roven relativní hodnotě 100 %. Kompresní charakteristika zde 
není  obvyklá  lineární,  proto  je  kompresní  poměr  vztažen  k  maximální  výstupní  úrovni,  namísto 
obvyklému převýšení prahu. Například při nastavení kompresního poměru 7:1, bude vstupní signál  
redukován o 7 – 1 dB, tedy přibližně dvojnásobně (10 6 / 20 = 1,995).

5.5.1 Popis funkce kytarového kompresoru

 Ovládací  panel  kompresoru je zobrazen na obr 5.28, blokové schéma na obr. 5.29 a schéma 
zapojení  na  obr.  5.30.  Kompresní  algoritmus  umožňuje  nastavení  prahu  a kompresního  poměru. 
Z těchto dvou zadaných parametrů je nejprve vypočten potřebný koeficient zesílení signálu, se kterým 
bude výkonná jednotka pracovat (vztah 5.9).  Současně se změnou zesílení signálu musí být  stejně 
zesílena  i  hodnota  ovladače  treshold (práh).  Za  vstupním zesilovačem signálu  následuje  detektor 
obálky. Ze zesíleného vstupního signálu musí být určena velikost jeho obálky, protože není možné 
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kompresi provádět na základě okamžité velikosti signálu. Toto by vedlo ke zkreslení signálu, což je 
nežádoucí. 

Reálný signál  z  kytary je  vždy amplitudově modulovaný signál.  Jako nosný kmitočet  se  zde 
uplatní samotné tóny strun a jako signál modulační samotná velikost hlasitosti jejich znění, dané silou 
úderu na strunu a postupným dozníváním. Právě tento modulační signál je pro stanovení komprese 
důležitý.

Detektory  obálky  jsou  v  reálných  zapojeních  obvykle  řešeny  pomocí  usměrnění  signálu 
a odfiltrování  jeho nosné složky.  U těchto řešení  s  filtrem je nebezpečí  vzniku nežádoucího jevu,  
zvaného dýchání, které se projevuje pomalejším nástupem kompresoru a jeho pomalejším přechodu 
zpět do původního stavu. Tyto stavy se obvykle dají optimalizovat pomocí ovladačů attack a  relase,  
které ale ovlivňují samotnou filtraci nosné složky signálu, což může vést, v extrémním případě, ke 
zkreslení  [14].  Zde  je  detekce  obálky provedena  jiným způsobem,  sleduje  se  maximální  hodnota 
signálu ve vzorku, což samotné dostatečně eliminuje vliv nosného kmitočtu.

Obr. 5.29 – Blokové schéma kytarového kompresoru.
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Ze  známých  hodnot  velikosti  amplitudy  obálky  a  zesíleného  prahu  je  vypočtena  kompresní 
funkce. Zároveň je na základě těchto dvou parametrů také vyhodnocován okamžik, kdy detekovaná 
velikost obálky překročí nastavený práh. Při  treshold > 0,5, je do překročení prahu signál na výstup 
veden beze změn, po jeho překročení je kompresní funkcí příslušně zeslaben.

Obr. 5.30 – Schéma kytarového kompresoru.

Kompresní funkce je zde lineární lomená funkce a její průběh hyperbolický, tedy nelineární. Jde 
prakticky o obdobu logaritmického kompresoru, ale s výhodnějším, lépe přizpůsobitelným, průběhem 
pro vstupními parametry definovanou kompresi signálu. Při zanedbání funkce výstupního omezovače 
a fyzikálních možností můžeme zde použitou kompresní funkci, aplikovanou na vstupní signál  u(t), 
vyjádřit pomocí vztahu 5.8.

y (t) = {
u(t ) pro utresh > 0,5 ∩ |uenv|∈ (0 ; utresh)

u (t )

|uenv|⋅k−1 − utresh⋅k−1 + 1
pro utresh > 0,5 ∩ |uenv|∈ ⟨utresh ; ∞ )

u (t )

|uenv|⋅k−1
− utresh⋅k−1

+ 1
pro utresh ≤ 0,5

} (5.8)

Proměnná uenv je velikost obálky,  utresh je hodnota nastavení ovladače prahu a k je koeficient zesílení 
výkonné části kompresoru, daný vztahem 5.9, kde uratio je hodnota nastavení kompresního poměru. 
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k = {
1000000 pro uratio = 1

1 +
1 − utresh

10(uratio − 1) / 20
− 1

pro uratio ∈ ⟨2 ; 10 ⟩
} (5.9)

Pro  uratio = 1  je  koeficient  nastaven  na  dostatečně  velké  číslo,  zastupující  nekonečno.  Tento 
koeficient  zabezpečuje  aby  se  neměnila  nastavená  hodnota  kompresního  poměru  v  závislosti  na 
nastavení hodnoty prahu.

Na  obr.  5.31  je  ukázka  kompresních  charakteristik  pro  různé  stupně  nastavení  kompresního 
poměru,  při  nastavení  prahu  treshold = 0,5  a  vypnutém omezovači  v  kompresoru.  Pokud  by  byl 
omezovač zapnut, křivky by byly shora omezeny na nastavené relativní hodnotě výstupního signálu.  
Kompletní kompresní charakteristiky jsou uvedeny v příloze.

Na tomto grafu je také vidět ještě jedna, v kapitole 2.2.2 uvedená, vlastnost tohoto kompresoru.  
Některé nelineární kompresory totiž mohou, kromě menšího zesílení signálů silnějších, více zesílit 
signály slabší (expanze). Příslušná křivka se pak pod úrovní prahu pohybuje v levé části od křivky pro 
kompresní poměr 1:1 (zde tmavší oranžová čára). Tento jev způsobí větší dozvuk kytarového tónu 
a při  rozumných  nastaveních  zvětší  odstup  signálu  od  šumu.  Na  druhou  stranu  může  působit  
nepřirozeně při vyšší strmosti charakteristiky, kdy se už malý rozdíl vstupní hlasitosti projeví silným 
nárůstem hlasitosti výstupní. Tímto také může dojít k výraznému nežádoucímu zesílení šumu. Proto 
byl tento jev záměrně odstraněn pro nastavení prahu  treshold > 0,5, kde potom pod úrovní prahu je 
nastaveno zesílení rovno jedné, do překročení prahu je křivka lineární.

Obr. 5.31 – Kompresní charakteristiky při nastavení treshold = 0,5 a limit = off.
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5.5.2 Výstupní omezovač

Úlohou výstupního omezovače (limiteru) je omezit výstupní signál na určité maximální úrovni 
aby nedošlo k přebuzení dalších částí signálového řetězce. Tato funkce je volitelná a nastavitelná, jen 
po spuštění programu, v části konfigurace, na ovládacím panelu. Za běhu programu není dále možno 
toto  nastavení  měnit.  Omezovač  může  být  zapojen  jako  součást  kompresoru  nebo  jako  součást 
výstupního zesilovače pedalboardu, případně i na obou místech. Záleží na konkrétních požadavcích 
uživatele  programu.  Hodnota  Limit = 0 znamená,  že  omezovač  je  vypnut.  Ve  výchozím stavu  je 
nastaveno  Limiter_1 = off  a  Limiter_2 = 0,98,  přičemž  Limiter_1 je  ten,  který  je  umístěn 
v kompresoru. 

Schéma  zapojení  omezovače  je  na  obr.  5.32.  Jde  o  stejný  princip  vyhodnocení  překročení 
nastavené  meze,  jako  v  případě  kompresoru.  Při  překročení  nastavené  meze  je  signál  zesilován 
obrácenou hodnotou velikosti překročení, dané jako poměr mezi absolutní hodnotou velikosti obálky 
a nastaveného limitu.  Prakticky tedy jde o funkci  signum násobenou velikostí  limitu.  Pro vstupní 
signály nepřevyšující hranici limitu prochází signál beze změn, viz vztah 5.10, kde proměnná uenv je 
velikost obálky, ulimit je hodnota nastavení ovladače limitu a u(t) je okamžitá velikost signálu.  Ukázka 
práce omezovače je na obr. 5.31, výstupní úroveň nepřesáhne nastavenou hodnotu 1.

y (t) = {
u(t ) pro |uenv|∈ (0 ; ulimit )

u (t )⋅ulimit

|uenv|
pro |uenv|∈ ⟨u limit ; ∞ )

} (5.10)

Obr. 5.32 – Schéma omezovače signálu – Limiteru.
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5.5.3 Měřič kompresního poměru

Kytarový  kompresor je  vybaven  indikací  kompresního  poměru  a  indikací  síly  vstupního 
a výstupního signálu, pomocí kterého je možné nastavit parametry komprese optimálně. Indikátor je 
zobrazen na snímku ovládacího panelu kompresoru, obr. 5.28.

V horní části indikátoru je ukazatel vstupní a výstupní relativní úrovně signálu, který červenou 
barvou zobrazuje hodnotu vstupní a zelenou barvou hodnotu výstupní úrovně. Není-li vstupní úroveň 
vyšší než výstupní, je zobrazena jen úroveň výstupní (zelená). Na tomto ukazateli není zobrazován 
režim expandéru, který je povolen pro hodnoty signálu do hodnoty nastaveného prahu při  nastavení 
ovladače treshold  menší nebo rovno 0,5, ten ale pro nastavení parametrů není podstatný. Zde použité  
indikátory úrovně  nesplňují  doporučení  dané  normami  pro  tato  zařízení  [21].  O použití  relativní  
lineární stupnice bylo rozhodnuto především z těchto důvodů: 

• Běžnému kytaristovi více řekne údaj polovina maxima signálu než – 6 dB.

• Jelikož  nejde  o  hardwarové  zařízení,  nemůže  být  hodnota  signálu  vztažena  k  žádnému 

absolutnímu referenčnímu napětí.
• Ostatní  ovládací  prvky  pedalboardu,  kromě  vstupní  a  výstupní  úrovně,  a  také  kromě 

posuvných ovladačů pásem ekvalizéru, jsou taktéž provedeny ve stejných jednotkách.
• Naprostá  většina  prodávaných  kytarových  kompresorů  nemá  stupnice  u  ovládacích  prvků 

vůbec, natož pak cejchované v decibelech.

V dolní  části  je  žlutou  barvou  zobrazován  dosažený stupeň  komprese.  Jde  o  poměr  vstupní  
a výstupní  úrovně,  přepočtený  na  decibely.  Tento  indikátor  je  v  decibelech,  stejně  jako  ovladač 
kompresního poměru, protože poměr komprese dynamiky signálu je takto definován [22], kromě toho,  
hudebníci  jsou  na  kompresní  poměry  udávané  v  těchto  jednotkách  jsou  běžně  zvyklí.  Dosažený 
kompresní poměr se nemusí shodovat s nastaveným, kvůli nelinearitě kompresního algoritmu. 

Samotný indikátor, který je umístěn na ovládacím panelu, je součástí řídící smyčky. Seskupení  
měřených dat do svazku a přepočet poměru úrovní je v bloku  CMP Meter, který je součástí bloku 
kompresoru. Schéma zapojení tohoto bloku je na obr 5.33.

Obr. 5.33 – Schéma bloku měřiče komprese.

Do bloku vstupují dva signály. Jednak výstup kompresoru a také jeho vstup. U signálu z výstupu  
kompresoru  je  provedena  detekce  obálky,  vstupní  signál  je  už  ve  formě  obálky  připraven 
z kompresoru.  Výstupem bloku  je  svazek  nesoucí  informace  o  velikosti  vstupního  a  výstupního 
signálu a o velikosti dosaženého kompresního poměru.
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5.6 Kytarový ekvalizér
Ekvalizér, zařazený v tomto projektu, byl navržen jako klasický grafický, sedmipásmový, s pevně 

určenými  sadami  kmitočtů  a  šířkami  pásem.  Jeho ovládací  panel  je  zobrazen  na  obr.  5.34.  Sady 
kmitočtů pásem jsou přepínatelné, pro použití, pro kytaru nebo basovou kytaru. K tomuto účelu slouží 
otočný přepínač pod posuvnými ovladači zesílení pásem. Tento přepínač má celkem čtyři polohy, dvě 
pro kytaru a dvě pro basovou kytaru. Druhé polohy zvoleného typu nástroje ztlumí kmitočty, ležící  
nad  horní  mezí  horního  okrajového  pásma,  což  je  možné  využít  pro  zeslabení  šumu  na  vyšších 
kmitočtech. V prvních polohách tyto kmitočty ztlumeny nejsou, zvuk je bohatší o vyšší harmonické  
kmitočty.

Obr. 5.34 – Ovládací panel ekvalizéru.

5.6.1 Popis funkce ekvalizéru

Zvukový signál vstupuje na vstup bloku filtrů, kde se rozděluje do osmi kmitočtových pásem. Jde 
o jednoduché pásmové filtry prvního řádu. Z jednotlivých filtrů signál postupuje na zesilovače pásem. 
Sedm pásem má uživatelem plynule nastavitelné zesílení v rozsahu ±15 dB. Osmé pásmo má zesílení 
nastavitelné  jen  ve  dvou  hodnotách,  jedna  nebo  nula,  podle  polohy  přepínače  režimů.  Z  těchto 
pásmových zesilovačů jsou signály jednotlivých pásem opět složeny v součtovém obvodu do jediného 
kanálu a dále přivedeny na korektor zesílení a potom na výstup.

Posuvné ovladače zesílení pásem jsou kalibrovány v jednotkách dB. Při jejich nulové poloze je 
zesílení  příslušných  pásem  rovno  jedné.  Jsou-li  tyto  ovladače  nastaveny  v  kladných  hodnotách, 
zesílení příslušných pásem jsou větší jedné a při záporných hodnotách menší jedné, ale zároveň větší  
než nula. Pro získání konkrétní hodnoty zesílení je nutné hodnotu posuvného ovladače odlogaritmovat. 
Toto je provedeno pomocí vztahu 5.11.
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A = 10
AdB

20 ; [−, dB] , (5.11)

kde A je lineární zesílení a Adb je zesílení na logaritmické stupnici.

Blokové schéma kytarového ekvalizéru je na obr. 5.35. Úplné zapojení pak na obr. 5.36.

Obr. 5.35 – Blokové schéma kytarového ekvalizéru.

5.6.2 Korekce zesílení

Při změně zesílení v některém z kmitočtových pásem dojde zároveň ke změně celkové úrovně 
signálu. Snadno tak může dojít na určitém kmitočtu k přebuzení. Při nastavování běžného ekvalizéru 
proto nemůžeme jen určitá pásma bez přemýšlení zesílit, na ostatních pásmech by mělo být provedeno 
odpovídající zeslabení tak, aby celková úroveň signálu nebyla příliš vysoká. Zde zabudovaný korektor 
zesílení tento problém řeší automaticky, není potřeba ručně přepočítávat a nastavovat korekce pásem.  
Parametr pro nastavení korekce zesílení je určen jako střední hodnota, posuvnými ovladači pásem,  
nastaveného zesílení (vztah 5.12).
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5 Zpracování signálu

A Kor =
1
n
∑
i=1

n

Ai ; [-] , (5.12)

kde Akor je korekční zesílení, n je počet pásem a Ai je nastavené lineární zesílení i pásma.

V korektoru zesílení  je signál  ze součtového obvodu tímto korekčním zesílením  AKor podělen. 
Korektor tedy spíše funguje jako prevence proti přebuzení (a zeslabení) než jako jeho omezovač. 

Pro ověření  funkce korektoru předpokládejme nastavení  zesílení  prvních čtyř  pásem na 0 dB, 
zbývajících tří na +15 dB. Maximální hodnotu signálu na vstupu,  Uimax, předpokládejme 0,9. V této 
konfiguraci a při spektrálně vyváženém signálu, bude, podle výpočtu 5.13, maximální výstupní úroveň 
Uomax rovna

U omax =
1
n
∑
j=1

n

U imax⋅ A j =
0,9⋅1 + 0,9⋅1 + 0,9⋅1 + 0,9⋅1 + 0,9⋅5,623 + 0,9⋅5,623 + 0,9⋅5,623

7
= 2,683 ,

(5.13)

kde n je opět počet pásem a Aj je nastavené lineární zesílení j pásma.

Bez započtení  korekce má tedy signál  téměř  třikrát  vyšší  hodnotu než měl  původně.  Signály 
s vyšší  maximální  hodnotou než 1 není  možno korektně přehrát,  dochází  k limitaci  při  zápisu do 
výstupního zvukového zařízení.

Korekce zesílení se provede podle vztahu 5.12, a v tomto případě bude rovna (viz výpočet 5.14)

A Kor =
1
n
∑
i=1

n

Ai =
1 + 1 + 1 + 1 + 5,623 + 5,623 + 5,623

7
= 2,981 . (5.14)

Korigovaný signál Ukor bude mít, podle výpočtu 5.15, maximální hodnotu

U kor =
U omax

Akor

=
2,683
2,981

= 0,9 , (5.15)

tedy stejnou, jako měl na vstupu do ekvalizéru. Nastavená zesílení jednotlivých pásem Ai byla z dB 
přepočítána podle vztahu 5.11.

Korekce  zesílení  má  však  také  slabinu.  Hodnoty  zesílení,  uvedené  na  stupnicích  posuvných 
ovladačů zesílení pásem, neudávají absolutní hodnoty zesílení pásem ve vztahu k celkovému signálu, 
ale relativní hodnoty, vztažené ke střední hodnotě spektra signálu. Toto ale, jelikož již není nutná ruční 
korekce, nemá na praktické použití negativní vliv.
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5.6.3 Filtry

Filtry  prvních  sedmi  pásem  mají  pevně  nastavené  kmitočty.  Sady  okrajových  kmitočtů 
jednotlivých pásem jsou přepínány přepínačem  EQ Mode,  podle toho,  zda je k zařízení  připojena 
kytara nebo basová kytara. Jde o jednoduché filtry prvního řádu. První řád, ačkoli není ideální, byl  
zvolen  proto,  aby nedocházelo  k  nadbytečnému zpoždění  signálu.  Reálné  ekvalizéry bývají  často 
konstruovány jako kompenzované, s kompenzací poklesu kmitočtové charakteristiky v oblasti okrajů 
pásem.  Tato  kompenzace  zde,  rovněž  kvůli  potřebě  dosažení  co  nejmenšího  zpoždění  signálu, 
provedena  není.  Ekvalizér  tedy  vykazuje  mírné  zvlnění  kmitočtové  charakteristiky  při  nulových 
polohách  posuvných  ovladačů  zesílení  pásem.  Vzhledem  k  tomu,  že  se  nejedná  o  Hi-Fi,  ale 
o nástrojový ekvalizér,  lze tuto skutečnost tolerovat.  Zvolené kmitočty filtrů odpovídají  kmitočtům 
používaným u běžně prodávaných kytarových a basových ekvalizérů.

Filtr osmého pásma plynule navazuje na nejvyšší ze sedmi uživatelsky zesilovaných pásem. Horní 
hranici kmitočtu tohoto pásmového filtru je potřeba přizpůsobit vzorkovacímu kmitočtu  fs, musí být 
menší než jeho polovina. I v tomto případě jde o filtr prvního řádu, kvůli plynulé návaznosti na ostatní 
filtry. V případě horní hranice pásma by zde bylo vhodnější uvažovat o filtru minimálně osmého řádu, 
aby byly spolehlivě odstraněny kmitočty, do filtru vstupující, s kmitočtem větším než je polovina fs. 
Tento  filtr  tedy  z  principu  nemůže  zcela  odstranit  kmitočty,  způsobující  aliasing.  Jelikož  je  ale 
ekvalizér zařazen až za fyzickým filtrem A/D převodníku, není tento fakt zdrojem problémů. Horní 
kmitočet je počítán ze vztahu 5.16.

f max =
1
2

f s − 10 % ; (Hz , Hz) , (5.16)

kde fmax je maximální horní kmitočet osmého pásma a fs je vzorkovací kmitočet.

5.6.4 Nulování ekvalizéru

Nulování  ekvalizéru umožňuje rychlý návrat  posuvných ovladačů zesílení pásem do nulových  
poloh.  Stisknutím tlačítka  reset je  spuštěn cyklus,  během kterého jsou postupně,  pomocí property 
nodes jednotlivých ovladačů, zapsány jejich hodnoty na hodnotu nula. Funkce nulování je přístupná 
i když není ekvalizér aktivován.

5.6.5 Nastavení popisků pásem

Je-li  přepínačem  EQ  Mode  zvolena  sada  kmitočtů  filtrů  podle  připojeného  typu  hudebního 
nástroje, kytara nebo basová kytara, jsou zároveň nastaveny popisky posuvných ovladačů pásem na  
odpovídající  číselné hodnoty.  Toto je rovněž provedeno pomocí property nodes.  Tato část  kódu je 
umístěna v přepínači  case,  připojeném na přepínač  EQ Mode,  spolu s  hraničními  kmitočty filtrů 
pásem.
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5 Zpracování signálu

Obr. 5.36 – Schéma kytarového ekvalizéru.
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5.7 Šumová brána
Šumová brána (noise gate) je nejjednodušší, zde použitá, efektová jednotka. V podstatě se ani 

o efektové jednotce nedá mluvit,  ačkoli se takto běžně označuje.  Jde o jednoduché odpojení nebo  
omezení signálu, který je slabší než stanovená minimální mez, což se používá právě k omezení šumu.

Obr. 5.37 – Ovládací panel šumové brány.

5.7.1 Popis funkce šumové brány

Obr. 5.38 – Blokové schéma šumové brány.
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5 Zpracování signálu

Na základě porovnání obálky signálu s hodnotou nastaveného prahu je řízen přepínač signálu, 
který  přepíná  mezi  přímým  signálem,  je-li  jeho  obálka  větší  než  nastavená  mez  a  zeslabeným,  
případně zcela ztišeným,  signálem,  podle nastavení  parametru  reduction.  U tohoto parametru nula 
znamená úplně ztišený signál a 0,5 znamená ztišení vstupního signálu na polovinu hodnoty, což je 
hodnota maximální. Ovládací panel šumové brány je zobrazen na obr. 5.37, blokové a úplné schémata 
zapojení jsou na obr. 5.38 a 5.39.

Obr. 5.39 – Schéma šumové brány.

Činnost šumové brány lze popsat vztahem 5.17.

y(t) = {
u(t )⋅ureduction pro |uenv|∈ (0 ; utreshold ⟩ ,

u(t ) pro |uenv|∈ (utreshold ; ∞ ) ,
} (5.17)

kde  y(t) je okamžitá hodnota výstupního signálu,  u(t) je okamžitá hodnota vstupního signálu,  uenv je 
velikost obálky a ureduction a utreshold jsou hodnoty nastavení příslušných ovladačů.
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5 Zpracování signálu

5.8 Zpožďovací efekt
Digitální zpožďovací efekt (digital delay) je efekt založený na principu původního analogového 

echa, které k původnímu signálu přidává určitý počet jeho opakování. Analogové echo bylo původně 
založeno na principu páskového magnetofonu s jednou záznamovou a více čtecími hlavami. Dnes se 
naprostá většina zpožďovacích efektů vyrábí jako digitální. Digitální verze tohoto efektu nabízí vyšší 
kvalitu zvuku než původní analogové verze, někteří kytaroví hráči ale upřednostňují starší, analogové 
jednotky, zejména pro specifické zabarvení zvuku ozvěn (viz kap. 2.2.5).

Mezi skupinu efektů založených na činnosti zpožďovací linky patří kromě efektů delay nebo echo 
také reverb, chorus a flanger.

Obr. 5.40 – Ovládací panel zpožďovacího efektu.

5.8.1 Popis funkce zpožďovacího efektu

Tato efektová jednotka se od ostatních liší tím, že při jejím vypnutí nesmí dojít k přerušení toku 
dat do výkonného bloku jinak by byla jednotka dále zůstala pro signál neprůchozí. Proto je výkonná 
část jednotky k signálu připojena trvale a přepínač case je zařazen až na jejím výstupu. Ovládací panel 
jednotky je na obr. 5.40. Blokové a úplné schéma jsou uvezeny na obr. 5.42 a 5.45.

Signál  vstupující  do této efektové jednotky je nejdříve veden na rozdělovací  zesilovač.  Tento  
zesilovač, na základě nastavení ovladače effect level, rozděluje signál mezi přímou a efektovou větev. 
Tento rozdělovací  zesilovač je možno přirovnat  k potenciometru se signálem vstupujícím do jeho 
jezdce, jak je naznačeno na obr. 5.41.

79



5 Zpracování signálu

Obr. 5.41 – Princip bloku rozdělovacího zesilovače.

Obr. 5.42 – Blokové schéma zpožďovacího efektu.

Přímá větev z rozdělovacího zesilovače vede rovnou na výstupní součtový blok a větev efektová 
na součtový blok přidání množství efektu, řízené rovněž nastavením ovladače effect level, kde se sčítá 
se zpožděným signálem ze zesilovače zpětné vazby. Výstup tohoto součtového obvodu je veden na 
druhý vstup výstupního součtového obvodu, kde se sčítá se signálem z přímé větve, a zároveň do  
zpožďovací  linky.  Zpožďovací  linka  je  tvořena  blokem  DFD Integer Delay,  jehož  jediným 
nastavitelným parametrem je  velikost  zpoždění,  udané v počtech vzorků.  Na ovládacím panelu je 
ovladač  velikosti  zpoždění,  který  je  kalibrován  v  časových  jednotkách  a  je  nutné  jej  přepočítat 
a zaokrouhlit na celá čísla. Tento přepočet probíhá podle vztahu 5.18.
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udelay

dt
=̇ Dsamp ; D samp ∈ ℤ ; [ s , s , – ] , (5.18)

kde  udelay je  hodnota  nastavení  ovladače  delay,  dt je  časová velikost  vzorku a  Dsamp je  celočíselná 
hodnota počtu vzorků zpoždění.

Z  výstupu  zpožďovací  linky  je  signál  veden  přes  zesilovač  zpětné  vazby  na  druhý  vstup 
součtového obvodu přidání množství efektu. Množství signálu z této zpětnovazební větve je nastaveno 
ovladačem  feedback.  Nastavení  tohoto  ovladače  se  ve  zvuku projeví  velikostí  rozdílu  sousedních 
odezev, velikostí jejich tlumení, zatímco nastavení ovladače effect level se projeví poměrem přímého 
signálu a jeho odezev, jak je znázorněno na obr. 5.43 a 5.44.

Obr. 5.43 – Vliv snížení hodnoty ovladače feedback.

Obr. 5.44 – Vliv snížení hodnoty ovladače effect level.
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Obr. 5.45 – Schéma zpožďovacího efektu.
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6 Realizace nožního ovladače
Nožní ovladač slouží  k  vyvolání  nastavení  uživatelských předvoleb nebo k zapnutí  a vypnutí  

režimu ladičky. K počítači je připojen pomocí rozhraní USB. Funkce jednotlivých tlačítek nožního 
ovladače  jsou  identické  se  stejnojmennými  tlačítky  v  oblasti  Presets / Channels čelního  panelu 
pedalboardu a zapínacím tlačítkem na modulu chromatické ladičky.  Realizovaný nožní  ovladač  je 
zobrazen na  obr. 6.1. Základem ovladače je elektronický modul z vyřazené USB klávesnice. Nožní 
ovladač  je  pak  počítačem považován  za  druhou klávesnici,  což  značně  usnadnilo  jeho  samotnou 
realizaci.  Pro  čtení  událostí  klávesnice  je  v  programu  pedalboardu  použita  knihovna 
Acquire Input Data. K funkcím nožního ovladače je rovněž možno přistupovat z hlavní klávesnice, 
připojené  k  počítači,  pomocí  kláves,  viz  tabulka  6.1.  Funkce  obsluhy nožního  ovladače  byla  po 
softwarové stránce popsána v kapitole 4.2.2. Blokové schéma zapojení je na obr. 6.2.

Obr. 6.1 – Nožní ovladač k pedalboardu

Pro  ovládání  funkcí  nožního  ovladače  byla  vybrána  tlačítka  s  tichým  chodem,  vhodná  pro 
ovládání nohou, která jsou určena pro ovládání kytarových efektů. Jde o typ SCI R13-85A-05. Tato 
tlačítka mají spínací kontakt bez aretace a jsou připojena přímo na příslušné vodiče matice klávesnice 
na elektronickém modulu. Přiřazení jednotlivých tlačítek k vodičům použitého elektronického modulu 
je v tabulce 6.1. Rozměrový nákres tlačítka je zobrazen na obr. 6.3.

Pro zabudování přístroje byl vybrán hliníkový krabicový profil Euro-Cooling Fin Profile 3 (obr.  
6.4),  ze  kterého  byla  vyhotovena  krabice  o  šířce  300 mm.  Rozteč  tlačítek  byla  zvolena  65 mm. 
Seznam použitých dílů pro stavbu ovladače je v tabulce 6.2. 
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Obr. 6.2 – Blokové schéma nožního ovladače.

Obr. 6.3 – Tlačítko R13-85A-05, upraveno podle [23].
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Obr. 6.4 – Krabicový profil Euro-Cooling Fin Profile 3, upraveno podle [24].

Tabulka 6.1 – Přiřazení tlačítek v matici klávesnice.

Tlačítko Řádek Sloupec Znak

Clean R0 C1 q

Crunch 1 R0 C2 w

Crunch 2 R0 C3 e

Lead R0 C4 r

Tuner R0 C5 u

Tabulka 6.2 – Seznam použitých dílů nožního ovladače.

Název Počet Kód zboží Dodavatel

Tlačítko  SCI R13-85A-05 5 ks 701083 www.conrad.cz

Krabicový profil Euro-Cooling Fin Profile 3 1 m 105001605 www.soldering.cz

Čela k profilu Euro-Cooling Fin Profile 3 2 ks --- ---

Samořezný vrut 3 × 10 mm 8 ks --- ---

Elektronika z klávesnice Genius SlimStar 110 1 ks --- ---

Propojovací vodiče 1 m --- ---
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7 Diskuze

7.1 Latence
Velikost  zpoždění  signálu  mezi  vstupem a  výstupem programu  je  dána  nastavenou  velikostí  

vyrovnávací  paměti  a  počtem  použitých  vyrovnávacích  pamětí,  konkrétně  jde  o  konfigurační 
proměnné Buffer size a Buffers, kde Buffers je jen maximální povolený počet těchto pamětí. Nelze ale 
jednoduše říci, že nastavení malých hodnot těchto parametrů způsobí zmenšení velikosti zpoždění. 
Pod určitou  hranicí  se  začnou projevovat  nejdříve výpadky signálu  a  později  ukončení  programu 
z důvodu podtečení výstupní vyrovnávací paměti nebo přetečení vstupní vyrovnávací paměti. Velikosti  
minimálních použitelných nastavených hodnot jsou dány rychlostí zpracování signálu ve smyčce DSP. 
Tato rychlost je dána dostupným výpočetním výkonem použitého počítače a velikostí datového toku, 
který je  dán především bitovou hloubkou.  Experimentálně bylo zjištěno,  že  vzorkovací  frekvence 
vstupního signálu má jen zanedbatelný vliv.

 Nastavením menší vzorkovací frekvence je sice možné snížit velikost vyrovnávací paměti, ale  
rozhodujícím parametrem je časová délka jedné vyrovnávací paměti, tedy čas na jeden buffer. Tato 
časová délka odpovídá podílu Buffer size a Sample Rate. Při nastavení Sample Rate = 48 kHz a Buffer 
size = 192 je velikost času jednoho bufferu 0,004 s. Snížením vzorkovací frekvence na 22,5 kHz, při 
zachování velikosti Buffer size, je velikost tohoto času přibližně 0,0087 s. Maximální celková latence 
programu je dána jako součin velikosti  času jednoho bufferu a celkového počtu bufferů,  v součtu  
vstupních  a  výstupních.  Snížením  vzorkovací  frekvence  tedy  latence  naopak  vzroste.  Snížením 
velikosti  Buffer size bude velikost latence snížena. Takže časovou délku jednoho bufferu je možno 
zmenšit, ale není možno se dostat pod určitou hranici, která je dána právě rychlostí zpracování signálu, 
tedy výpočetním výkonem použitého počítače.  U notebooku s  procesorem Intel  i5-4200U s 8 GB 
RAM, je hraniční časová velikost bufferu 0,004 s. Při nastavených osmi vstupních a osmi výstupních 
bufferech je maximální latence 0,064 s. Reálná hodnota latence na tomto notebooku se pohybuje mezi 
45 až 50 ms, podle vytížení procesoru. Nastavením vyššího počtu bufferů neroste reálná latence, ale  
jen maximální možná. Latence byla měřena pomocí programu Audacity, jako změření intervalu mezi  
náběhem prvního a druhého impulsu nahraného klepnutí na mikrofon, kde druhý impuls představuje 
reprodukci prvního, po zpracování programem.

Celkově vzato, v ideálním případě by latence měla být nulová. Nulové latence dosáhnout nelze,  
dosažená  hodnota  by  však  neměla  nijak  omezovat  kytaristu  ve  hře.  Dosažených  50 ms  bylo  při 
praktické zkoušce shledáno jako znatelné, avšak ještě akceptovatelné. Program byl zkoušen také na  
výkonnějším  počítači,  kde  bylo  dosaženo  maximální  možné  latence,  při  vzorkovací  frekvenci  
22,05 kHz,  velikosti  bufferu  64  vzorků  a  celkem 16  bufferech,  46,4 ms.  Reálná  latence  změřena 
nebyla, odhadem by mohlo jít o cca 35 ms. Reálná latence při testování na výkonnějším počítači byla 
označena jako použitelná.

Při  testech  latence  byly  zapnuty  všechny efektové  jednotky vyjma  ekvalizéru,  který  při  hře 
v reálném čase vykazoval znatelné zpomalení zpracování signálu. Dále byl v konfiguraci spuštěných 
programů Windows nastaven pro LabVIEW režim priority na reálný čas.
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7.2 Ekvalizér
Ekvalizér byl, v zájmu co nejmenšího zpoždění signálu, osazen jednoduchými filtry prvního řádu. 

Přesto ale  nedokáže signál  zpracovat  dostatečně rychle.  Zpoždění  signálu je  přirozenou vlastností  
filtrů. Jediným způsobem, jak se s tímto nepříjemným faktem vypořádat,  je nastavit  větší  velikost  
vyrovnávací paměti, aby nedocházelo k výpadkům signálu nebo k pádům programu, čímž dojde ke 
zvýšení latence. V off-line režimu, kdy latence nehraje žádnou roli, je možno ekvalizér používat bez 
omezení.

7.3 ASIO
Použité zvukové knihovny umožňují práci zvukové karty v ASIO režimu. Jde o speciální režim 

přenosu dat z hardwarového vstupu přímo na obvody zvukové karty a z obvodů zvukové karty přímo 
na  hardwarový  výstup,  bez  zpoždění,  způsobeného  nadbytečnými  procesy  operačního  systému. 
K provozu  zvukové  karty  v  tomto  režimu  je  nutné  vlastnit  kartu,  která  tento  režim  podporuje 
a příslušný ASIO ovladač. Existuje i neoficiální ovladač, pracující s téměř všemi zvukovými kartami,  
ASIO4ALL.

Program byl  zkoušen v režimu ASIO, se zvukovou kartou Steinberg UR12, jak s originálním 
ASIO  ovladačem,  tak  i  s  ovladačem  ASIO4ALL,  program  vždy  končil  pádem  celého  prostředí 
LabVIEW. Přesnou příčinu se nepodařilo identifikovat. Jelikož je ale zpracování zvukových dat docela 
pomalé, ASIO režim by pravděpodobně nepřinesl  podstatné zlepšení.  Karta Steinberg UR12 navíc 
i v normálním  (ne  ASIO)  režimu  vykazovala,  díky  připojení  přes  USB,  větší  latenci  než  karta 
integrovaná. Proto byly další testy prováděny pomocí integrované zvukové karty.

7.4 Doporučené (ověřené) nastavení parametrů
Program byl testován na dvou osobních počítačích s odlišnými konfiguracemi a výkony. První 

z těchto počítačů byl  běžný notebook Dell  E7440,  s  procesorem Intel  i5-4200U,  1,6 GHz s 8 GB 
paměti  RAM.  Druhý,  výkonnější,  počítač  s  procesorem Intel  i7-6850K,  3,6 GHz s  32 GB RAM. 
Přehled nastavení v tabulce 7.1. V obou počítačích byl nainstalován operační systém Windows 10.

Tabulka 7.1 – Přehled ověřených nastavení.

Direction
S. Rate 
[Hz]

B/S Channels Channel Buff. size Buffers
Čas 

Bufferu
Max. 

Latence

PC 1
Record 48000 16 1 0 192 8

4 ms 64 ms
Play 48000 16 1 0 192 8

PC 2
Record 22050 16 1 0 64 8

2,9 ms 46,4 ms
Play 22050 16 1 0 64 8
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8 Závěr

V teoretické části této práce byly shrnuty základní principy tvorby zvuku na kytaře, problematika 
ladění a nejčastěji používané kytarové efekty a jejich základní principy a použití.

Dále,  v praktické části,  byl  proveden návrh a realizace vybraných kytarových efektů,  pomocí 
prostředků  virtuální  instrumentace,  v  graficky orientovaném programovacím prostředí  LabVIEW. 
Příslušné efekty byly vybrány podle  nejčastěji  používaných kytarových efektů pro hru rockových 
hudebních stylů. Jednotlivé návrhy efektů pak byly provedeny na základě znalosti principů činnosti 
reálných  kytarových  efektových  jednotek.  Tyto  principy  byly  podrobněji  popsány v  jednotlivých 
kapitolách, zabývajících se příslušnou realizovanou efektovou jednotkou. Při řešení realizace efektů 
byl  na  základě  popsaných  principů  navržen  algoritmus  a  napsán  program.  Dále  byla  navržena 
a naprogramována chromatická ladička s možností  použití  i  pro jiné  hudební  nástroje  než jen pro 
kytaru  a  basovou  kytaru.  Algoritmy  této  ladičky přímo  nevycházejí  z  žádných  dříve  popsaných 
principů, byly navrženy jen na základě znalosti matematických vztahů mezi tóny.

Jednotlivé efektové jednotky, včetně chromatické ladičky, byly vsazeny do rámu, představujícího 
kytarový pedalboard.  K rychlému a pohodlnému ovládání  po čas  hry,  byl  realizovaný pedalboard 
vybaven systémem předvoleb, do kterých je možno ukládat nastavení parametrů efektů pro hru čisté 
kytary, zkreslených doprovodných kytar a sólové kytary, celkem čtyři předvolby. Tyto předvolby jsou 
přístupné také pomocí USB nožního ovladače, který byl rovněž realizován a je součástí odevzdané 
práce.

Praktická část byla odborně vyzkoušena a ověřena Ing. Jaromírem Konečným, Ph.D., který se hře 
na elektrickou kytaru aktivně věnuje. Po zvukové ani funkční stránce nebyly shledány žádné podstatné 
nedostatky, vyjma latence, která není zcela zanedbatelná, přesto však byla označena jako použitelná.  
Dále bylo zjištěno, že funkce ekvalizéru při hře v reálném čase výrazně zvyšuje latenci. Nezbytnou  
nutností  pro  spuštění  programu  s  konfigurací  pro  dosažení  minimální  latence  je  čistá  instalace 
Windows  a  NI  LabVIEW.  Není  doporučen  běh  jakýchkoli  programů  současně  s  kytarovým 
pedalboardem, a to ani antivirových programů na pozadí.

V rámci možného budoucího pokračování této práce je nutné zaměřit  se na hledání optimální 
cesty ke zrychlení zpracování signálu pro dosažení nižší latence. Jednou z možností by mohlo být  
program převést na platformu NI myRIO, kde by program běžel bez OS Windows, který sám procesor 
z  velké části  využívá a  tím rychlost  zpracování  signálu omezuje.  Platforma NI myRIO disponuje 
dvanáctibitovými AD a DA převodníky, čímž se rychlost zpracování ještě dále zvýší, avšak na úkor  
nárůstu  kvantizačního  šumu  a  ztráty  kvality  zvuku.  Proto  doporučuji  zachování  alespoň 
šestnáctibitového rozlišení.
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