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Abstrakt 
 
Práca sa zaoberá syntézou zvukových signálov a implementáciou algoritmu 
pomocou technológie určenej na spracovanie v reálnom čase. Rozoberá jednotlivé 
metódy syntéz, komunikačný protokol MIDI a princíp spracovania signálov 
v reálnom čase. Na základe štúdia je navrhnutá adekvátna softvérová simulácia 
implementovaná pomocou jazyka C++. Výsledkom práce je zvukový generátor 
podporujúci protokol MIDI v podobe funkčného zásuvného modulu určeného pre 
platformy Windows. 
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Abstract 
 
This thesis is focused on synthesis of audio signals and algorithm implementation 
by the help of technology designed for real-time processing. Analyzing individual 
methods of sound synthesis, the MIDI communication protocol and procedure of 
real-time signal processing. It is developed an appropriate software simulation ,on 
ground of studying these aspects, implemented by using C++ language. A result of 
this work is sound generator supporting MIDI protocol as a plug-in module 
designed for Windows platforms. 
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Úvod 
 
 Denne je človek vystavený hudobným signálom. Či už ide o komerčné 
účely alebo konzumáciu. Všetky hudobné zvuky, ktoré dobrovoľne alebo 
nedobrovoľne  počúvame, sú výsledkom syntézy signálov. Tak ako aj v iných 
oblastiach aj oblasti zaoberajúcej sa zvukovou syntézou dosiahol človek vysokú 
úroveň. S rozvojom elektroniky vznikli prvé elektronické nástroje, syntetizátory, 
schopné vytvárať prípadne simulovať zvuky. Vývojom človek prichádzal na 
množstvo nových a nových variácií postupov pri syntéze. 
 Postupom času, keď sa tieto nástroje stali efektívnejšími, kompaktnejšími a 
schopné prenosu informácií, vznikla myšlienka umožniť ich vzájomnú 
komunikáciu a tým dosiahnuť flexibilitu nielen producentov a bežných nadšencov, 
pri živom výkone a tvorbe hudby, ale aj využití v rôznych odvetviach priemyslu. 
 Revolúciu však definitívne priniesla počítačová technika, ktorá svojou 
výkonnosťou umožnila nahrádzať tisíce operácií, dovtedy prevádzaných 
mechanicky strojmi, či manuálne ľuďmi. S vývojom digitálnych procesorov, ktoré 
vytvárajú prostredie pre simulácie a náročné výpočty, sa otvorili možnosti 
spracovania signálov. Uplatnením poznatkov o zvuku a jeho vnímaní človekom, 
spolu s vypracovaním metód zvukovej syntézy sa zvuková syntéza dostala na 
takmer konečnú úroveň vývoja. Na princípe syntézy pracujú  napríklad zvukové 
karty počítačov.  To znamená, že prakticky v každej domácnosti s osobným 
počítačom je možné vytvárať syntetické zvuky. S pomocou nových technológií 
boli realizované dokonalé softvérové simulácie elektronických syntetizátorov. 
 Cieľom tejto práce je implementácia softvérového zvukového syntetizátora 
pomocou technológie VST (Virtual Studio Technology). Realizácia je založená na 
základe štúdia: metód syntéz hudobných signálov, charakteristických vlastností 
takýchto signálov, spôsobu riadenia nástrojov pomocou komunikačného protokolu 
MIDI (Musical Instrument Digital Interface). 
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1 Syntéza hudobných signálov 
 
 Syntéza zvuku je proces výroby zvuku, ktorý môže využívať, spracovávať 
už existujúce zvuky respektíve vytvárať úplne nové zvuky elektronicky alebo 
mechanicky.  
 Elektronicky sa syntéza realizuje pomocou notoricky známeho 
syntetizátora schopného produkovať široký rozsah odlišných zvukov. Takéto 
zvuky môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: „napodobňujúce“, simulujúce reálne 
(mechanické) hudobné nástroje, a „syntetické“, ktoré sa v prírode nevyskytujú. 
Podnety umožňujúce rozlíšiť syntetické zvuky sú často spojené s fyzikou 
(konštrukciou) skutočných nástrojov, s nezvyčajnými harmonickými štruktúrami a 
ich zmenami v čase, konštantnou farbou so zmenou výšky tónu atď. Samozrejme, 
väčšina syntetizátorov má vlastnosť vytvárať aj rôzne druhy šumu, ktoré ako 
frekvenčne závislé variácie harmonických zložiek môžu udávať vnímateľnú výšku 
tónu a sú teda schopné hratia. 

1.1 Metódy syntéz  

 K samotnej produkcii zvukov  syntetizátory využívajú množstvo techník 
líšiacich sa náročnosťou a kvalitou výsledného produktu. Množstvo z nich využíva  
zdroj a modifikujúci prvok [1], kde je z prvotného zvuku (signálu) vytvorený 
základný tón a ten je následne modifikovaný za účelom vytvoriť finálny zvuk. 
Príkladom takejto metódy je rozdielová tzv. subtraktívna syntéza využívajúca 
budenie a filtráciu.  
 Medzi niektoré komplexnejšie druhy syntéz patrí napríklad: frekvenčne 
modulačná FM (Frequency Modulation), granulárna. Pre také metódy je 
charakteristická vyššia matematická a abstraktná náročnosť algoritmov, ktoré 
sprevádza otázka spracovania a kontroly v reálnom čase.  
 Z hľadiska technológie spracovania môžeme metódy rozdeliť na 
analógovú a digitálnu syntézu. Slovo analógová referuje použitie spojitých audio 
signálov, ktoré sú produktom reťazca elementov ako oscilátory, filtre 
a zosilňovače. Základné typy syntéz sú: subtraktívna, aditívna, tabuľková syntéza. 
Digitálna technológia nahrádza audio signál diskrétnym signálom, teda jeho 
numerickými hodnotami, a na ich spracovanie využíva počítače. Niekoľko 
príkladov digitálnych syntéz: FM, aditívna, tabuľková, fyzikálne modelovanie. 

1.2 Aditívna syntéza 

 Súčtová (aditívna) syntéza je založená na harmonickej syntéze 
využívajúcej skupinu harmonických oscilátorov VCO (Voltage-Controlled 
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Oscilator), ktorých výstupné signály sa sčítajú. Harmonická syntéza pracuje na 
princípe Fourierovej rady pomenovanej podľa Francúzskeho matematika Josepha 
Fouriera. Slúži k zápisu priebehu akéhokoľvek periodického signálu pomocou 
funkcií sínus a kosínus. Pre časový priebeh výsledného periodického signálu s(t), 
ktorý je generovaný skupinou harmonických oscilátorov potom platí [5] 
 

  ( ) ( ) ( )∑
=

+=
N

i
iii ttCts

1

cos ϕω ,    (1) 

 

kde N je počet oscilátorov syntetizátora, ( )tCi  je časovo  premenná amplitúda 

oscilátora určená zosilňovačom riadeného napätím VCA (Voltage-Controlled 

Amplifier), iω  je uhlová frekvencia a iϕ  počiatočná fáza. 

 Princíp harmonickej syntézy využíva aj metóda resyntézy, kde sú 
jednotlivé obvody nastavované podľa analyzovaného akustického signálu a takto 
ho znova vytvárajú. Keďže ľudské ucho je nedokonalé, na vernú re-syntézu stačí 
niekoľko prvých harmonických zložiek (Obr.1) a nie je potrebné nastavovať ani 
počiatočnú fázu, nakoľko fázové posuny nevníma [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Príklady časového priebehu signálov a ich frekvenčných spektier 
vytvorených pomocou 10 harmonických generátorov. (Frekvenčná zložka 
označená 1 je základná harmonická, úrovne ostatných zložiek sú relatívne 
k referenčnej hodnote zložky 1) 
 

Aditívna syntéza na rozdiel od harmonickej syntézy využíva, okrem 
harmonických signálov, aj signály komplexnejšie napr.: pílový, trojuholníkový, 
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pravouhlý signál alebo šum. Obohatenie o tieto signály nám dovoľuje vytvoriť 
množstvo nových syntetických zvukov. Všetky vstupné signály sú periodické, 
preto je zrejmé, že výstupný signál sa dá popísať súčtom koeficientov jednotlivých 
generátorov [5]. 
 Rozvinutím súčtovej syntézy vznikli vektorové syntézy, u ktorých sa miera 
jednotlivých generátorov signálu mení dynamicky zmenou vektoru hlasitosti. 

1.3 Subtraktívna syntéza  

 
 Subtraktívna (rozdielová) syntéza zakladá na myšlienke zdroja 
a modifikátora. Zdroj, napätím riadený oscilátor VCO, generuje signál, ktorý 
obsahuje všetky požadované harmonické zložky pre finálny zvuk. 
 Modifikátor, väčšinou parametrický filter VCF (Voltage-Controlled Filter) 
nastaviteľný kontrolórmi, tvaruje obálku zvuku obmedzením nechcených 
harmonických, a tým dosahuje zmenu farby zvuku na výstupe. 

1.3.1 Zdroj (VCO) 
 
 Výstupné signály oscilátorov môžeme rozdeliť na dva typy: tvarované 
signály a tzv. pseudonáhodné signály [1] . Sínusový, pílový, dvojitý pílový (dva 
signály typu píla), pravouhlý a trojuholníkový signál sú najbežnejšie (viď Obr.1.). 
Pseudonáhodné signály sú šumy, ktoré pozostávajú z konštantne meniacej sa 
zmesi „náhodných“  frekvencií. Oscilátory ako funkčné generátory sú schopné 
vytvárať niekoľko signálov a ich základná frekvencia je riadená napätím. VCO sú 
typicky vybavené kontrolérmi pre hrubé (poltóny) a jemné (centy) nastavenie 
výšky výstupu,  selektorom pre výber vyššie uvedených tvarov signálu, 
kontrolérom riadiacim výstupnú úroveň signálu. Niektoré VCO poskytujú výstup 
„suboktáv“, signálov s výškou nižšou o niekoľko oktáv, prípadne u nich môžeme 
nájsť vstupy kontrolérov pre moduláciu (zvyčajne FM) alebo pre zmenu tvaru 
výstupného signálu, napríklad nastavenie šírky impulzu pri použití obdĺžnikového 
signálu, tzv. impulzne-šírková modulácia PWM (Pulse Width Modulation). 
 Rôznorodosť tvarov signálu je spojená s rozmanitosťou spektra. 
Najjednoduchšia sínusová vlna predstavuje v spektre jednu „harmonickú“ zložku, 
základnú. Je teda nevhodná pre subtraktívnu syntézu z hľadiska filtrácie. U VCO 
býva sínusový signál formovaný zo signálu bohatého na harmonické zložky 
pomocou filtrácie. Trojuholníkový signál obsahuje, okrem základnej harmonickej, 
skupinu nepárnych harmonických. Naproti tomu pílový signál pozostáva 
z párnych aj nepárnych zložiek ponúka teda viacej variácií pri aplikovaní 
modifikátora. Je zrejmé, že spektrum signálu je závislé aj na parametroch signálu: 
časovo-impulzný pomer u striedavého signálu, symetria, pracovný cyklus (dĺžka 
periódy). Príkladom je PWM modulácia u impulzných signálov. Špeciálnym 
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prípadom impulznej vlny je pravouhlý obdĺžnikový signál, ktorý obsahuje 
podobne ako trojuholníkový signál nepárne harmonické. So zužovaním pulzu 
rastie celkový počet harmonických, avšak ak sa zúži príliš môže nastať úplná 
strata vyšších harmonických [1], aby k tomu nedošlo, je nutné správne nastavenie. 
PWM modulácia je býva zvyčajne riadená pomocou nízkofrekvenčného oscilátora 
(LFO, Low Frequency Oscillator), čo umožňuje časovo premennú šírku pulzu 
signálu, respektíve zmenu farby zvuku v čase.  

1.3.2 Modifikátory 
 
 Hlavné modifikátory používané pri syntéze hudobných signálov sú filtre 
a zosilňovače. Oba môžu byť kontrolované pomocou generátora obálok (EG - 
Envelope Generator).  
  
 Filtre sú zjednodušene zosilňovače, ktorých zosilnenie je závislé na 
frekvencii. Uplatnenie v syntéze nachádzajú najmä parametrické filtre typu dolná 
a horná priepusť, pásmová priepusť a zádrž s rôznou strmosťou a špeciálne filtre. 
Najčastejšie sa využíva modifikátor dolná priepusť s nastaviteľnou medznou 
frekvenciou, strmosťou (6, 12, 24 dB/okt.) a akosťou tzv. „rezonanciou“ 
označovanou Q (Quality factor) [4]. Podľa možnosti nastavenia týchto parametrov 
rozlišujeme filtre s konštantnou šírkou pásma a s konštantnou akosťou. Aby 
výsledný zvuk nebol fádny, využíva sa režim samooscilácie vysokým nastavení 
akosti. Tento jav môže spôsobiť, že výsledným signálom po filtrácii bude sínusová 
vlna, často krát čistejšia ako z VCO [1]. Filtre sa radia buď do série, paralelne 
alebo kombinovane. Často sa do cesty medzi filtre zaraďujú aj skresľovače [4], 
ktoré majú za úlohu obohatiť spektrum vstupného signálu za cieľom zvýšiť počet 
finálnych zvukových farieb. 
 VCF sa používa aj za účelom sledovania výšky pri hraní na klávesový 
nástroj. Ak sú klávesy pripojené na ovládač medznej frekvencie VCF. To 
znamená, že každá nota zahraná na klávesoch zodpovedá filtrácii (prepúšťaniu) od 
medznej frekvencie, determinovanej stlačenou klávesou. 
 
 Obálka, tvar úrovne zvuku, je výsledným produktom EG a rozširuje tak 
možnosti vytvoriť čo najoriginálnejší zvuk. Podobne ako u filtrov sa aj EG 
kategorizujú podľa počtu nastaviteľných parametrov. Obálku rozdeľujeme na 
časové segmenty. Spravidla to bývajú štyri základné úseky (ADSR obálka)(viď 
Obr.2), môže ich byť však viac alebo menej v závislosti na našich požiadavkách. 
Časový úsek po stlačení klávesy, od nulovej úrovne (ticho) po najhlasnejší bod (s 
relatívnou úrovňou 1), sa nazýva nástupná doba z anglického attack time. Časť 
obálky, kde úroveň poklesu zo špičky na stálu hodnotu sa nazýva decay time. Pre 
inštrumenty, ktoré majú kontinuálny zvuk, napríklad organ, je charakteristická 
udržovaná stála úroveň pri stlačenej klávese [1]. Táto úroveň sa nazýva sustain. 
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Po pustení klávesy nastáva čas, za ktorý úroveň signálu klesne opäť na nulovú 
hodnotu, release time. Podľa želaného výsledného zvuku, simulovaného 
hudobného nástroja exitujú rôzne variácie týchto časových úsekov. Jednotlivé 
prechody úrovní a krivky v čase môžu byť ostré, zaoblené respektíve lineárneho 
alebo exponenciálneho charakteru. Spúšťanie a formovanie segmentov obálky 
nemusí byť riadené pomocou vyhradených kontrolérov, ale aj šírkou impulznej 
vlny generovanej LFO. 

 
Obr. 2: ADSR obálka definuje úroveň hudobného signálu alebo medznú 
frekvenciu filtra v závislosti na čase. v - rýchlosť stlačenia klávesy (korešponduje 
s úrovňou hlasitosti), A,D a R - časové úseky, S - stála úroveň  hlasitosti, t - čas 
 
 Napätím riadené zosilňovače (VCA) majú u väčšiny syntetizátorov úlohu 
finálneho modifikátora. VCA zabezpečuje kontrolu hlasitosti výstupného zvuku 
syntetizátora a je niekedy priamo spojený s výstupom EG. Na VCA privádzame 
dva druhy vstupov. Lineárne vstupy sú používané pre tremolo, cyklickú variáciu 
hlasitosti zvuku, kde VCA je riadené zmenou úrovne signálu generovaného LFO.  
 

1.3.3 Iné modifikátory 
 
Nízkofrekvenčný (pomaly bežiaci) oscilátor LFO, ako už z názvu vyplýva, 

produkuje signál nízkych frekvencií, rádovo niekoľko Hertzov (0,6-16 Hz), 
rôznych priebehov (sínus, píla, obdĺžnik, trojuholník). Často krát poskytujú LFO 
viacnásobný výstup. Dosiahneme tým možnosť súčasného využitia rôznych 
signálov, napr. píla a sínus, pre špecifické operácie.  LFO Obľúbeným efektom 
využívajúcim LFO je vibrato, kde súvisí so zmenou frekvencie modulačného 
signálu na výstupe nízkofrekvenčného oscilátora. Alebo modulácia  stereo pozícií, 
nazývaná auto-pan. Efektom je cyklické striedanie zvuku z jednej strany na druhú 
stranu stereo obrazu. 

LFO nie je výlučne použitý v subtraktívnej syntéze, ale využívajú ho aj iné 
syntézy. Podobne môžu byť u viacerých syntéz uplatnené rôzne iné modifikátory. 



 16 

1.4 Ďalšie metódy 

 
V syntéze pojem modulácia označuje proces, v ktorom sa viacero 

odlišných signálov navzájom ovplyvňuje a vytvoria tak nový signál. Modulačné 
metódy sa využívajú, ako pri analógovej, tak aj pri digitálnej syntéze. 

1.4.1 PWM syntéza 
 
 PWM syntéza je založená na zmene časovej zmene šírky impulzu signálu. 
Spektrum obdĺžnikového signálu je závislé na pomere periódy a šírky impulzu. 
Z definície Fourierovej rady pre koeficienty periodického obdĺžnikového signálu 
platí vzťah [5] 
 

  






 ∂∂= 1
1 2

sinc ωk
T

Dck ,    (2) 

  

kde D  je výška a ∂  šírka impulzu, 1T  je perióda a 1ω  uhľová rýchlosť signály. 

Šírková modulácia je možná aj pre iné priebehy signálov. 

1.4.2 RM a AM syntéza 
 
 Kruhová modulácia RM (Ring Modulation) sa v digitálnej technológii 
realizuje násobičkou. Na výstupe je signál amplitúdovej modulácie DSB-SC 
(Double-Side Band, Suspended Carrier), teda signál s oboma postrannými 
pásmami a potlačenou nosnou frekvenciou [4].  
  
 Princípom amplitúdovej modulácie (AM, Amplitude Modulation) je 
ovplyvňovanie okamžitej hodnoty nosného signálu signálom modulačným. 
Spektrum takéhoto signálu má obe postranné pásma a ,na rozdiel od RM, aj nosný 
signál. Digitálne sa realizuje RM modulátorom, kde je na jeho výstup pričítaný 
signál nosný [1]. V oblasti syntézy zvuku sa používajú vstupné signály 
ľubovoľného priebehu s blízkou frekvenciou základných harmonických zložiek. 

1.4.3 FM syntéza 
 
 Ide o frekvenčnú moduláciu dvoch oscilátorov. Generátor nosného signálu 
(nosič, napr.: VCO)  a generátor modulačného signálu (modulátor, napr.: LFO). 
Dvojica generátorov sa nazýva operátor. Viac operátorov je u FM syntézy možné 
spájať do algoritmov. Zapojenie sa prevádza buď paralelne alebo do série. 
U paralelného zapojenia jeden oscilátor riadi úroveň modulátoru druhého 
operátora. Pri sériovom zapojení riadi predchádzajúci operátor frekvenciu 
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modulátora ďalšieho operátora. Priebeh spektra výstupného signálu sa mení 
s indexom modulácie Besselových funkcií, kriviek, ktoré sú spojené s kontrolou 
frekvencií pri frekvenčnej modulácii [1]. Jeho šírka je teoreticky nekonečná, avšak 
vnem pásiem je obmedzený. Výsledná základná frekvencia je najmenším 
spoločným deliteľom frekvencií oboch vstupných signálov. Ak pri takejto 
modulácii použijeme zložitejšie priebehy signálov, budú sa medzi sebou 
modulovať aj vyššie harmonické zložky a dosiahneme značne zložité spektrum. 
 Veľkou výhodou FM syntézy je možnosť vytvárania signálov 
s neharmonickým spektrom. A to vďaka vstupným signálom s frekvenciami 
v neharmonickom pomere. Takéto spektrum majú napríklad perkusné zvuky (bicie 
nástroje). 

1.5 Tabuľková syntéza 

 
 Tabuľkové metódy sú založené na opakovanom čítaní kombinovaných 
skupín vzoriek signálu tzv. cyklov uložených v pamäti. 
 Syntetizátor pracujúci na základe tabuľkovej syntézy používa pre 
generovanie signálu niekoľko periodicky sa opakujúcich cyklov. Výstupný signál 
sa teda skladá z niekoľkých priebehov, ktorých počet je daný počtom cyklov [1]. 
Výsledný signál môže pozostávať buď z opakujúcich sa cyklov alebo len častí 
týchto cyklov. Tento fakt dosiahneme dynamickou zmenou riadiaceho signálu, 
ktorý určuje adresu cyklu. Zmenu prevádzame dvoma spôsobmi: rozmetaním 
alebo náhodným prístupom. Pri použití rozmetania sa prehrávajú cykly medzi 
dvoma miestami v pamäti a priebehy sú volené tak, aby prechod jedného zvuku na 
druhý markantný. Čo sa týka náhodného prístupu, ide o  prístup podľa hodnôt 
ukazateľov uložených v pamäti alebo ich dynamickou zmenou. 
  Existuje teda viac spôsobov, ako sú časové priebehy zvukových signálov 
uložené v pamäti, a ako je realizovaný prístup k nim:  

- Jedno-cyklový oscilátor prehráva periodicky vzorky uložené v pamäti  
- oscilátor využívajúci viacnásobný režim pracuje s periodicky opakovanými 

cyklami (skupinami vzoriek) 
- vzorky (ukážky) sú v tomto prípade cykly tvorené dlhšími úsekmi 

vzorkovaných signálov 
- zoznamy sekvencií – určujú v akom poradí oscilátor prehráva cykly alebo 

vzorkované signály 
- rôzne variácie režimov 

Vzorkované zvukové signály (vzorky) je možné v tabuľkovom syntetizátore 
dodatočne upraviť ďalšími modifikátormi. Je tiež možné použiť vlastný 
vzorkovaný zvuk. Na princípe tabuľkovej syntézy pracuje väčšina zvukových 
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kariet využívajúce pamäte: ROM (Read-Only Memory) a RAM (Random-Access 
Memory), pre vzorky a signály oscilátorov. 
 K určeniu priebehu amplitúdy, vytvoreniu obálky signálu, slúžia sekvencie 
slučiek [1]. V každom segmente (časovej oblasti obálky) je v slučke prehrávaný 
jeden navzorkovaný priebeh. 

Tabuľkovej syntéze je podobná granulárna syntéza. Termínom grán (zo 
slova grain) je označovaná veľmi krátka zvuková vzorka (20 až 30 ms) [1]. 
Jednotlivé grány sa odlišujú priebehom a amplitúdou. Výsledné variácie 
komplexného zvuku sa dosahujú umiestnením gránov za sebou v určitých 
intervaloch a s danou periódou opakovania. 

2  Riadenie a komunikačné rozhranie MIDI 
 
 Separáciou kontrolérov od častí generujúcich zvuk rozdelíme syntetizátor 
na dva nástroje: kontrolér a zvukový expander. Aby sme pri hraní na klaviatúru 
zapríčinili, že expander bude hrať patričné zvuky v reálnom čase, je medzi nimi 
nevyhnutná vzájomná komunikácia. Vznik digitálnych zvukových rozhraní 
umožnil nielen výmenu informácií medzi týmito nástrojmi a ich časťami, ale aj 
možnosť ich komunikácie s počítačom, ktorý ponúka hudobníkom množstvo 
zjednodušení pri tvorbe vlastnej hudby. 

2.1 Hardvér rozhrania MIDI 

 
 MIDI digitálne rozhranie hudobných nástrojov sa stalo dominantnou 
metódou kontroly zvukového hardvéru. Je dokonca východiskom kontroly aj 
v softvérových štandardoch pre audio zásuvné moduly, ako napr. technológia 
VST. 
 Rozhranie sa skladá z troch 5-pinových konektorov tiež označovaných ako 
MIDI porty: In, Out, Thru. In je vstupný, Out výstupný a konektor Thru sú 
kopírované dáta zo vstupu. Sériové rozhranie pracuje s rýchlosťou 31,25 kBaud 
[2], asynchrónne. Rámec sa skladá z jedného štart bitu, ôsmich dátových bitov 
(viď Obr.3.) a stop bitom. Rozhranie využíva 5 mA prúdovú slučku a pretekajúci 
prúd zodpovedá logickej nule. Na MIDI vstupe sa nachádza optoelektronický 
detektor, ktorý zabraňuje vzniku zemných slučiek oddeľujúci MIDI vstup od 
prístroja. Kvôli zväčšenému oneskoreniu vyvolanému opto-izolátorom sa pri 
použití Thru konektoru je počet zapojených prístrojov obmedzený na max. štyri.  

Najjednoduchším zapojením je tzv. „master-slave“ usporiadanie, keď 
z výstup (MIDI Out) jedného syntetizátora, alebo len riadiacej klávesnice, 
pripojíme na vstup (MIDI In) druhého syntetizátora a docielime tak vzdialené 
ovládanie. 
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2.2  Protokol MIDI a dáta 

 
 Základom komunikácie po tomto rozhraní sú bloky dát, ktoré netvorí audio 
signál, ale riadiace informácie zodpovedajúce špecifickej udalosti pri hraní na 
nástroj. Príkladom takejto udalosti je napr. stlačenie klávesy, zmena hodnoty 
modifikátoru, zmena kontroléru, atď.  

Dátový blok prenášajúci takéto informácie sa nazýva „MIDI správa“ 
Správa sa skladá z jedného stavového bytu a niekoľkých dátových bytov, ktoré sa 
označujú ako „MIDI udalosti“ (MIDI events). Aby sa rozlíšili jednotlivé byty 
(stavové a dátové), každý najvyšší platný bit (MSB - Most Significant Bit) MIDI 
rámca určuje, či ide o stavový byte (MSB = 1) alebo dátový byte (MSB = 0).  

 
Obr. 3.: Štruktúra stavového a dátového bytu protokolu MIDI 
 

Počet dátových bytov závisí na type MIDI správy, označenej 
identifikátorom typu správy v stavovom byte. Napríklad správa „Nota zapnutá“ 
(note on) sa skladá z povinného stavového bytu z ďalších 2 dátových bytov. 
V prvom dátovom byte sa prenáša číslo noty (tón) a v druhom  rýchlosť stlačenia 
klávesy určujúca hlasitosť. Keďže prvý MSB je vyhradený na identifikáciu, na 
užitočnú (užívateľskú) informáciu prenášanú v jednom byte zostáva 7 bitov. 
Informácia v dátovom byte môže nadobúdať hodnôt od 0 do 127. Z hľadiska 
zvýšenia priechodnosti nie je nutné vysielať stavové byty pred každým dátovým 
bytom pokiaľ sa nemení typ MIDI správy. Takýto stav nazývame Running Status 
a platí do doby, kým nie je prijatý iný stavový byte. Aby bola komunikácia 
efektívna, nástroje ignorujú im nedefinované stavové a dátové byty a pokiaľ nie je 
zbernica režime Running Status ignorujú aj dátové byty bez predchádzajúceho 
stavového bytu [2]. 
Protokol MIDI tiež definuje odlišnú prioritu dát: 

1) resetovanie systému 

n n n n 1 t t t 

v v v v 0 v v v 

stavový byte 

dátový byte 

identifikátor  
MIDI kanálu 

 

identifikátor typu  
správy 

 

informácia o hodnote 

 identifikátor  dátového eventu 

 

identifikátor  stavového eventu 
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2) dáta reálneho času 
3) zvláštne systémové dáta 
4) spoločné systémové dáta 
5) kanálové dáta 

Dáta s vyššou prioritou sú schopné prerušiť dáta s nižšou prioritou. Ak sa 
napríklad na prijímač dostane stavový byte identifikujúci dáta reálneho času, 
preruší prijímanie bytov nižšej priority a spracuje prednostne správu reálneho 
času. Takéto prerušenie je možné aj v režime Running Status, nedochádza však 
k jeho zrušeniu a  po odvysielaní prednostných bytov je stále platný. 
 

 
MIDI správy sú rozdelené na kanálové dáta a systémové dáta.  

2.2.1 Kanálové MIDI dáta 
 

Kanálové dáta sa vzťahujú k určitému MIDI kanálu, ktorého identifikátor 
pozostáva z 4 dolných, menej významné, bitov stavového bytu (viď. Obr. 3 ). Na 
jednej fyzickej zbernici tak môžeme prenášať dáta v 16 virtuálnych kanáloch  (24).   

Pre identifikátor typu kanálových dát sú vyhradené ďalšie 3 bity zo 
stavového bytu. K dispozícií máme teda 8 identifikátorov (23). Prvých 7 z nich 
identifikuje typ kanálovej MIDI správy (Tab. 1) a ôsmy (identifikátor = 7) je 
vyhradený pre systémové dáta. 
 

Tab. 1: Kanálové MIDI dáta 

identifikátor  MIDI správa 
dátové 
byty 

0 Note On (nota zapnutá) 2 

1 Note Off (nota vypnutá) 2 

2 Polyphonic Key Pressure (individuálna tlaková citlivosť) 2 

3 Control Change (zmena kontroléru) 2 

4 Program Change (voľba programu) 1 

5 Channel Pressure (spoločná tlaková citlivosť) 1 

6 Pitch Bend (ohýbanie tónu) 2 

 

2.2.2 Systémové MIDI dáta 
 
Systémové MIDI dáta majú identifikátor 7 (vrchné 4 bity s hodnotou $F). 

Tieto dáta sa nevzťahujú k virtuálnym MIDI kanálom, preto nenesú informáciu 
o čísle kanálu a tieto bity sú využívané pre identifikáciu 16-tich možných typov 
dát plniacich rôzne hudobné či nehudobné funkcie, ako napríklad riadenie 
a synchronizácia svetelných efektov a videa. 
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Obyčajné systémové správy obsahujú dáta vzťahujúce sa na 

synchronizáciu MIDI zariadení napr. ukazovateľ pozície skladby a iné.  
Systémové dáta reálneho času v sebe nenesú časovú informáciu ale sú 

určené pre prenos synchronizačných dát pri použití niekoľkých zariadení. 
Zvláštne systémové dáta (rezervované systémové dáta) sú určené pre 

špecifické potreby daného zariadenia alebo skupiny zariadení. Majú neurčitý počet 
dátových bytov (dátový blok), ktorý je ukončený ďalšou MIDI správou End of 

SysEx. 

2.3 Riadenie syntetizátora pomocou MIDI správ 

 
MIDI rozhranie je aj napriek svojím nedostatkom a obmedzeniami 

využívané vďaka jednoduchosti a kompatibilite s množstvom elektronických 
hudobných nástrojov. Použite nachádza aj pri riadení a implementácií 
softvérových hudobných nástrojov . 

 
K riadeniu syntetizátora sa využívajú predovšetkým kanálové dáta. 
 
MIDI prijímač pracuje v 4 režimoch, kombináciách parametrov OMNI 

ON/OFF a POLY/MONO [2]: 
 
Režim 1: OMNI ON, POLY 
Režim 2: OMNI OFF, MONO 
Režim 3: OMNI ON, POLY 
Režim 4: OMNI OFF, MONO 
 

Parametre MONO a POLY určujú, či hlas prijímača na danom kanále hrá noty 
monofónne alebo hrajú prijaté noty polyfónne. Ak je aktivovaný režim OMNI ON, 
znamená to, že nástroj vykonáva inštrukcie prijaté zo všetkých kanálov. V režime 
OMNI OFF reaguje nástroj iba na zvolený kanál MIDI. Ak nie je možnosť 
nastavenia, implicitne by ním mal byť prvý kanál. 

2.3.1 Správy Note On a Note Off 
 
Správa Note On (nota zapnutá) s identifikátorom 0 prenáša informácie o 

stlačenej klávese. Okrem stavového byte má 2 dátové byty.  
Prvý dátový byte obsahuje informáciu o čísle noty zo 128 hodnôt (hodnoty 

0 až 127). V systéme MIDI sú očíslované noty od C-2 do G8 číslami od 0 do 127. 
Zaujímavosťou je, že MIDI špecifikácia definuje iba notu stredné C (C4), začiatok 
oktávy, ktorej prislúcha MIDI hodnota 60, ostatné noty sú relatívne [3]. 
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Normálne piano má rozsah klaviatúry od A0 do C8 (88 kláves), čo 
zodpovedá MIDI číslam 21-108. Z poznatkov, že jedna oktáva je na klaviatúre 
rozdelená na dvanásť kláves (12 poltónov) a note A4 (tón s frekvenciou 440 Hz, 
ktorý slúži ako štandard pre hudobnú výšku) zodpovedá MIDI číslo 69, môžeme 
zostaviť rovnicu, ktorá slúži na výpočet frekvencie korešpondujúcej s MIDI 
hodnotou daného tónu [1]: 

 
( ) 12/692440 −⋅= n

nf ,     (3) 

 
kde fn je frekvencia tónu s MIDI hodnotou n, 440  je výška tónu A4 v Hz 
s príslušnou  MIDI hodnotou 69, číslo 12 je počet tónov (kláves) na jednu oktávu. 
Spätný prepočet zo známej frekvencie tónu na MIDI číslo je analogicky 
 

 ( ) 69440/ln12 +⋅= fn .    (4) 

 
Druhý dátový byte správy nota zapnutá určuje rýchlosť, s akou bola nota 

zahraná.  Táto informácia môže nastaviť buď intenzitu tónu, alebo iný parameter 
meniaci farbu zvuku. Na klávesoch bez rýchlostného snímača sa nastavuje 
hodnota 64 alebo iná. Špeciálnym prípadom je hodnota 0, ktorá znamená to isté 
ako správa „nota vypnutá“. V takomto prípade nie je potrebné posielať správu 
nota vypnutá.  

Správa nota vypnutá (viď Tab. 1), je nositeľom informácie o uvoľnení 
klávesy s MIDI číslom noty a rýchlosťou uvoľnenia. Rýchlosť uvoľnenia sa v tejto 
správe používa zriedka. A to na nastavenie parametrov v špeciálnych prípadoch 
simulácie niektorých nástrojov. 

2.3.2 Zmena kontroléru 
 
Správa zmena kontrolóru (viď Tab.1) prenáša informáciu o zmene hodnoty 

niektorého ovládacieho parametra nástroja, napr. hlasitosť, modulácia atď. Prvý 
dátový byte prenáša číslo kontroléru, druhý jeho novú požadovanú hodnotu. MIDI 
špecifikácia definuje niekoľko skupín čísel kontrolérov. Pre riadenie niektorých 
parametrov je 128 hodnôt málo bolo definovaných 32 dvojíc kontrolérov, ktoré 
prenášajú zvlášť významnejší a menej významný byte [2]. 14 bitov umožňuje 
potom použiť 16 384 hodnôt. Priradenie čísel kontrolérov konkrétnym 
parametrom MIDI prijímača záleží na výrobcovi nástroja. Pri práci s nimi je teda 
nutné preštudovanie.  

MIDI povely sú však definované nemenne (Tab. 2). 
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Tab. 2: MIDI povely 

číslo kontroléru MIDI povel 

120 All Sound Off (všetky zvuky vypnuté) 

121 Reset All Controllers (resetovanie všetkých kontrolérov) 

122 Local Control (lokálne riadenie $00 vypnuté/ $7Fzapnuté) 

123 All Notes Off (všetky noty vypnuté) 

124 Omni Off (režim Omni zapnutý) 

125 Omni On (režim Omni vypnutý) 

126 Mono On (režim Mono zapnutý)(Poly vypnutý) 

127 Poly On (režim Poly zapnutý)(Mono vypnutý) 

 
 
 
Ďalšími dôležitými skupinami kontrolérov sú:  

- kontroléry-spínače, ktoré môžu nadobúdať iba dve hodnoty „on“ alebo 
„off“  

- zvukové kontroléry, určené pre nastavovanie farby zvuku 
- kontroléry pre riadenie efektov 
Pre moderné elektronické nástroje bol počet kontrolérov nedostačujúci. Preto 

bolo v MIDI norme definované rozšírenie o registrované a neregistrované čísla 
parametrov. Pomocou jednej dvojice správ kontoroléru sa prenesie číslo parametru 
a pomocou ďalšej dvojice jeho hodnota. 

 

2.3.3 Voľba programu, Spoločná tlaková citlivosť, Ohýbanie 
tónu 

 
MIDI správa zmena programu (viď Tab.1) prenáša informáciu o zvolenom 

programe (registri). Dátový byte prenáša informáciu o čísle programu od 0 do 127. 
Pre nástroje, u ktorých je 128 hodnôt málo sú programy v prepínateľných bankách 
pomocou kontroléru výber banky. 

Spoločná tlaková citlivosť (viď Tab.1) má za šíri informáciu o veľkosti 
tlaku stlačenia klávesy. To znamená že je prenášaná jediná hodnota pre všetky 
noty. 

Ohýbanie tónu (viď Tab.1) prenáša informáciu o relatívnej zmene výšky 
tónu nahor alebo dolu. Veľkosť zmeny je prenášaná pomocou 2 dátových bytov 
(LSB a MSB, analogicky k bitom ide o najvyšší platný byte a najnižší platný byte, 
v našom prípade MIDI rámcom). 
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3 Spracovanie signálov v reálnom čase 
 
 K vytvoreniu, modifikácii a analýze hudobných zvukov pomocou počítača 
je dôležitá bilaterálna komunikácia medzi užívateľom a PC. Aby sa odozva javila 
užívateľovi ako okamžitá, musí spracovanie signálu prebiehať v reálnom čase. 
Nasledujúci text definuje reálny čas (RT – Real-Time), popisuje princíp a dôležité 
požiadavky pre spracovanie signálov v reálnom čase. 

3.1 Definícia a princíp spracovania v reálnom čase 

 
 Z hľadiska zmyslového vnímania človeka môžeme reálny čas označiť za 
stav, pri ktorom vnímanie prehrávaného signálu a spracovanie signálu prebieha 
simultánne. Je zrejmé, že spracovanie signálu musí nastať skôr, ako jeho záznam 
a reprodukcia. To je dôkazom existencie časového oneskorenia, inak 
označovaného aj dopravné oneskorenie alebo latencia (z anglického termínu 
latency). Ďalším nežiadúcim parametrom je časové kolísanie (anglicky jitter). 
Tieto majú nepriaznivý vplyv na užívateľov vnem a celkový výkon pri práci, 
napríklad pri hraní na softvérový syntetizátor, keď hudobník potrebuje daný zvuk 
počuť. Z prieskumov vyplýva, že ľudský sluch oneskorenie signálu v okolí 10 ms 
(limit je individuálny) neregistruje [1]. Interaktívne spracovanie hudby, 
s požiadavkami oneskorenia 5-10 ms a s kolísaním 1-4 ms, patrí k najnáročnejším 
zo všetkých aplikácií prebiehajúcich v reálnom čase[6]. V porovnaní s ostatnými 
systémami, napríklad prepínanie v telekomunikáciách (20-40 ms) [6]. Systémy 
schopné spracovať vstupné audio signály a poslať ich na výstup do tohto časového 
limitu spĺňajú požiadavky pre reálny čas vzhľadom na ľudský vnem, u ktorého sa 
proces javí plynulý. 
 V rýdzom ponímaní procesorom spracovaných zvukových signálov je 
dopravné oneskorenie definovateľné ako minimálny požadovaný čas, za ktorý 
musí byť vzorka zo vstupu zvukového rozhrania spracovaná a odoslaná na výstup 
v okamihu príchodu novej vzorky určenej k aplikácií algoritmu [7]. Vzorkou sa 
tento-krát nemyslí iba vzorka signálu. Podľa typu systému spracovania môže byť 
aj vo forme komplexnejšej informácie, skupine vzoriek. 

3.1.1 Systémy spracovania 
 
 Vzhľadom na počet úloh, ktoré je schopný systém vykonávať rozdeľujeme 
systémy na: 
 

• jedno úlohové systémy (anglicky singletask) 

• viac úlohové systémy (anglicky multitasking) 
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Jednoúlohové sú systémy plniace jednu funkciu. Architektúra takéhoto 

systému je založená na signálovom procesore, ktorý spracúva signál po 
jednotlivých vzorkách. Dopravné oneskorenie je v porovnaní s viac úlohovými 
systémami zanedbateľné. 

Typickým systémom používaným v osobných počítačoch, s požiadavkou 
spracovania viacerých procesov „paralelne“ (v reálnom čase) je viac úlohový. Ide 
o časové zdieľanie CPU (Central Processing Unit). Situácia, keď jeden procesor 
musí pokryť viacero úloh, sa rieši požiadavkami na prerušenie. V takomto prípade 
nie je možné spracovávať signál po vzorkách, ale po skupinách vzoriek, ktorými 
sa naplnia vyrovnávacie pamäte (anglicky buffer). Po naplnení vyrovnávacej 
pamäte sa od CPU žiada prerušenie aktuálneho procesu a vzorky sú odovzdané na 
spracovanie. Z toho vyplýva, že dopravné oneskorenie pri spracovaní hudby je 
závislé najmä na veľkosti zvukovej vyrovnávacej pamäte (audio bufferu). K 
redukcii ďalšieho zvýšenia oneskorenia spôsobeného stavom, keď CPU neprijme 
vzorky z vyrovnávacej pamäte ihneď, sa na vstupe aj výstupe používa zdvojená 
vyrovnávacia pamäť. Medzi nimi prebieha prepínanie. Anglicky sa systém nazýva 
„double buffering“ a umožňuje súčasné prehrávanie jednej pamäte, zatiaľ čo nad 
druhou sa vykonáva príslušný proces [6]. 

Obr.4: Princíp zdvojených vyrovnávacích pamätí. 
 
Oneskorenie systému so zdvojenými audio vyrovnávacími pamäťami je 

priamo úmerné dvojnásobku dĺžky jednej pamäte a vzorkovej perióde signálu (tvz). 

3.1.2 Ďalšie činitele spôsobujúce oneskorenie 
 
 Okrem spôsobu využitia vyrovnávacej pamäte prispieva k dopravnému 
oneskoreniu aj použitý algoritmus. Spracovanie signálu sa dá realizovať buď 
v časovej alebo frekvenčnej rovine.  
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V časovej rovine je signál spracovaný po časových vzorkách. Ak nie je 
použitá vyrovnávacia pamäť a príslušný algoritmus nie je príliš zložitý, tak 
oneskorenie je takmer nulové. 

Spracovanie vo frekvenčnej rovine je podmienené prevodom z časovej 
roviny pomocou transformácií. Existuje viacero typov a ich použitie determinuje 
typ signálu (audio, video, atď.). Pre spracovanie audio signálov sa kvôli náročnosti 
výpočtu využíva Rýchla Fourierova transformácia (FFT – Fast Fourier 
Transform). Vstupnými hodnotami pre FFT je skupina časových vzoriek. Čím je 
počet vstupných vzoriek väčší tým je prepočet do frekvenčnej oblasti presnejší [5]. 
Pred vlastným výpočtom sa preto musí zhromaždiť ich dostatočný počet do 
vyrovnávacej pamäte. Ak je vyrovnávacia pamäť príliš malá, dopravné 
oneskorenie nie je veľké, avšak dochádza k strate spektrálnych zložiek. Tento 
spôsob sa využíva predovšetkým pri RT prenose v komunikačných technológiách, 
a pre spracovanie hudobných zvukov je strata nežiadúca. 
 K zvýšeniu latencie medzi užívateľom a PC taktiež prispieva použitie 
komunikačného protokolu MIDI. Prenos MIDI správ medzi rozhraniami 
a samotné spracovanie v algoritme softvérových nástrojov. 

3.2 Systém ASIO (Audio Streaming Input/Output) 

 
 ASIO je registrovaná značka firmy Steinberg. V podstate sa jedná 
o rozhranie medzi softvérom a zvukovou kartou PC v podobe ovládača. Úlohou 
ASIO je vytvoriť čo najuniverzálnejšie prostredie a rozšíriť tak možnosti 
osobných počítačov. ASIO ovládač každému jednému virtuálnemu kanálu (či už 
vstupnému alebo výstupnému) alokuje a priradí z pamäte PC vlastný cyklický 
blok dát využívajúci mechanizmus zdvojených vyrovnávacích pamätí (double 
buffering) [9]. Prístup k alkovaným blokom potom zostáva na hardvére. Počet 
kanálov nie je obmedzený na konkrétne číslo, iba výkonom a priepustnosťou dát 
použitého hardvéru. Prúdy (stream) zvukových signálov v jednotlivých kanáloch 
môžu mať rôznu vzorkovaciu frekvenciu a taktiež rôznu bitovú hĺbku vzorkov.  
 Tento mechanizmus znižuje vo viac úlohovom systéme latenciu pri 
spracovaní zvuku pre rôzne audio aplikácie, pričom zachováva všetky jeho 
charakteristické vlastnosti. Užívateľ má vzhľadom na vlastné požiadavky možnosť 
nastaviť veľkosť vyrovnávacej pamäte, a tým aj maximálne dopravné oneskorenie. 
Spravidla je to najnižšia časová hodnota, do ktorej PC stíha spracovávať signál. V 
opačnom prípade dochádza k zahodeniu vzorky, ktorý pri prehrávaní 
reproduktorom spôsobí zmenu tlaku  javiacu sa ako nepríjemné praskanie. 
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4 Technológia VST 
 

Nemecká firma Steinberg v roku 1996 vytvorila štandard pomenovaný 
VST. V súčasnosti je VST najpoužívanejšou technológiou zásuvných modulov pre 
spracovanie hudobných signálov v reálnom čase. 

4.1 Základná myšlienka Virtual Studio Technology 

 
Spojením algoritmu spracovania signálov v reálnom čase spolu s využitím 

štandardizovaného MIDI protokolu, ktorý umožňuje komunikáciu MIDI nástrojov,  
vzniklo množstvo softvérových riešení simulujúcich reálne zvukové nástroje a ich 
vzájomné prepojenie .  

Namiesto uplatnenia externých efektov, kde je zvukový signál vyvedený 
napríklad z mixážneho pultu, prenesený cez hardvérovú efektovú jednotku 
a následne privedený späť, všetky procesy a smerovanie prebiehajú vo vnútri 
VST.  

VST je vybavené užívateľským grafickým rozhraním GUI (Graphical User 
Interface)(viď Obr. 4), ktoré slúži k zobrazeniu kontrolérov virtuálneho nástroja 
alebo efektu na obrazovke. Kontroléry, ktorými je možné meniť parametre, 
prípadne hrať na virtuálny nástroj, majú, v snahe vytvoriť čo najpriateľskejšie 
užívateľské prostredie, podobu klasických ovládacích prvkov skutočných 
nástrojov a užívateľ tak všetky nastavenia robí pomocou myši alebo klávesnice 
pripojených k počítaču. Alternatívou je použitie MIDI nástrojov, napríklad MIDI 
kontrolérov, ktorými je tiež možné riadiť takýto softvérový modul. 

Medzi vlastnosti tejto technológie patrí napríklad schopnosť redukovať 
záťaž procesora vypnutím, ak na vstupe modulu nie je žiadny signál. Ďalej 
neobmedzene meniteľný počet zvukových vstupov a výstupov, automatizácia 
parametrov.  

4.2 Princíp zásuvných modulov 

 
VST umožňuje realizáciu dvoch hlavných typov zásuvných modulov: VST 

inštrumenty a VST efekty (VST instruments a VST effects). Princíp VST 
zásuvného modulu je jednoduchý. Zásuvné moduly preberajú signálový tok 
hudobných dát z hostiteľskej aplikácie, následne ho spracúvajú aplikáciou 
vlastného algoritmu a nový signál posielajú hostiteľskej aplikácií späť (VST 
efekty). V prípade VST inštrumentov, ktoré majú charakter syntetizátora, je z ich 
výstupu odoslaný generovaný signál hostiteľskej aplikácií [9]. 
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Programovo vytvorené zvukové efekty a nástroje môžeme rozdeliť na: 
DSP (Digital Singnal Processor) efekty, efekty bežiace v signálových procesoroch 
na hardvérových kartách, a CPU efekty, spracovávané priamo procesorom 
osobného počítača. 

Pri spracovaní pomocou DSP je algoritmus prenesený v assembleri do 
pamäti signálového procesoru na PCI karte a počítať sa oň ďalej nestará. 
Spracovanie pomocou CPU (Central Processing Unit) sa niekedy označuje aj ako 
„hostiteľsky založený“, keď je priamo v riadiacom počítači spustený proces 
realizujúci zvolený algoritmus pre spracovanie zvukového signálu. Plug-in modul 
je virtuálny programový modul. Môžeme ho označiť termínom audio proces [10], 
pretože sa nejedná o samostatne spustiteľnú softvérovú aplikáciu. Tak, ako 
samotné efektové zariadenie nemá žiadny význam, pokiaľ sa nepoužije v ceste 
spracovania signálu, tak aj VST zásuvný modul môže byť použitý len pod 
hostiteľskou aplikáciou (napríklad: Cubase, Nuendo, FruitLoops Studio). 

 

Hostiteľská aplikácia 
 

 Program slúžiaci k samotnému spracovaniu dát, ktorý podporuje dané 
rozhranie hardvéru a rozhranie zásuvného modulu. Najjednoduchšou hostiteľskou 
aplikáciou je program, ktorý načíta dáta zo vstupu zvukovej karty alebo súboru 
a posiela ho jednému alebo skupine zásuvných modulov. Výstupné dáta potom 
posiela na výstup zvukovej karty alebo ich ukladá do súboru. 

4.2.1 VST nástroje (VST Instruments) 
 

VST nástroje, inak označované aj ako softvérové syntetizátory. Ich úlohou 
je emulácia skutočných hudobných nástrojov. Pomocou kontrolérov sa na ne dá 
hrať, podobne, ako aj na ostatné nástroje. S použitím MIDI sú dnes využívané aj 
pri tvorbe živej hudbe, keď generujú zvuky na základe MIDI správ vysielaných z  
klaviatúry. VST inštrumenty ešte delíme na tzv. „samplery“, ktoré prehrávajú 
vopred nahraté vzorky zvukov, a syntetizátory, generujúce zvuk matematicky 
pomocou algoritmov.  

4.2.2 VST efekty (VST Effects) 
 
 Napodobňujú zvukové efekty modifikovaním zvukového signálu. Ide 
o softvérovú emuláciu skresľovačov, kompresorov, filtrov. Simulujú oneskorenie, 
reverb (ozveny), pan, echo, flanger a ostatné typické efekty. Zložitejšie zásuvné 
moduly sú vernými virtuálnymi napodobeninami mixážnych pultov, DJ pultov 
atď. 
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5 Návrh softvérového syntetizátora 
a implementácia algoritmu 

  
 Kapitola sa zaoberá vlastným návrhom syntetizátora, riešením a popisom 
algoritmu použitého pri implementácií pomocou VST technológie v jazyku C++. 
Výsledným produktom bude zásuvný modul pre PC s OS Windows 
a podporujúcou hostiteľskou aplikáciou. 

5.1 Návrh syntetizátora 

 
Po preštudovaní metód syntéz, v prvej kapitole, môžeme definovať 

nevyhnutné elementy pre realizácií jednoduchého softvérového syntetizátora, 
analogicky k blokom reálneho elektronického nástroja: 
 

• zvukový generátor (zdroj zvuku), ktorý pozostáva z oscilátora, 
respektíve skupiny oscilátorov, schopných generovať signály s vyšším 
počtom frekvenčných zložiek (pílový, obdĺžnikový), prípadne signálu 
sínus alebo s generátorom šumu, 

• parametrický filter, alebo ich skupina, ktorá sa zaradí do cesty signálu, 
prichádzajúceho z výstupu zvukového generátoru s nastaviteľnými 
parametrami, prípadne s možnosťou výber typu filtra, 

• riadený zosilňovač, 

• generátory obálok riadiace medzné frekvencie filtrov a amplitúdu 
výstupného signálu. 

 
Základným vstupom pre oscilátory je informácia o type signálu a jeho 

frekvencii. Typ signálu môže byť definovaný užívateľom priamo v užívateľskom 
rozhraní a uložený v premennej (napríklad v podobe prepínača) alebo je daný 
pevne v algoritme. Frekvencia (výška tónu) prichádza z výstupu klaviatúry 
pomocou MIDI rozhrania vo forme MIDI správy, ktorá správou nota zapnutá 
(stavový byte) uvedie oscilátor (oscilátory) do stavu  generovania signálu s 
frekvenciou určenou informáciou nasledujúceho dátového bytu a aplikovaním 
vzťahu pre prepočet MIDI hodnoty na frekvenciu (3). Podľa znalostí o štruktúre 
MIDI rámca (kapitola 2.2) (viď Obr.3) musí byť použitý adekvátny algoritmus, 
ktorý rozlíši jednotlivé informácie a umožní „preklad” MIDI dát na vstupné údaje 
zásuvného modulu. Nakoľko MIDI správa nota zapnutá nenesie žiadny časový 
údaj, generátor bude uvedený do stavu slučky, ktorá bude prerušená príchodom 
ďalšej MIDI správy nota vypnutá so zohľadnením nastaveného parametru dozvuk 
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v generátore obálky. V prípade použitia signálu z viacerých oscilátorov ide 
o aditívnu syntézu, je použitý mixér (sčítanie signálov). 

Ako už bolo uvedené,  do cesty signálu sa dostáva filter. Vstupnými 
údajmi pre riadenie filtra, sú typ filtra, medzná frekvencia prípadne rád filtra 
a rezonancia. Tieto údaje, nastavené pomocou grafického rozhrania, určia jeho 
prenosovú charakteristiku. Aplikáciou filtra sa zmenia moduly jednotlivých 
frekvencií (farbu zvuku). Zmenu prenosovej charakteristiky v čase, umožní 
aplikácia algoritmu generátora obálky na riadenie medznej frekvencie filtra. So 
vstupnými parametrami (časové intervaly a hodnota amplitúdy S obálky 
ADSR)(viď Obr. 3.), zadanými opäť pomocou grafického rozhrania.  

Po filtrácií, dosiahnutí požadovanej farby zvuku, je na signál aplikovaný 
zosilňovač riadený generátorom obálky. Parametre (obálky ADSR) budú 
vstupnými hodnotami, opäť nastavenými v podobe premenných, a použité 
v algoritme, ktorý bude modelovať obálku aplikáciou na jednotlivé vzorky 
signálu. Podobne ako v popise filtra hodnota úrovne dozvuku je podmienená 
príchodom správy nota vypnutá. 

Do cesty signálu môže byť vsunutý finálny zosilňovač určujúci úroveň 
výstupného signálu zo zásuvného modulu riadený jedným parametrom (zisk). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Bloková schéma elementov jednoduchého softvérového syntetizátora 
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5.2 VST plug-in SDK  

 
Vývojová sada technológie VST  (SDK - Software Development Kit) je 

voľne dostupná na stránkach výrobcu Steinberg. Vďaka tomu je dnes k dispozícií 
veľké množstvo VST zásuvných modulov tretích osôb vrátane freeware modulov. 
Balík obsahuje stručnú dokumentáciou architektúry VST modulu v podobe 
objektov, tried štruktúr a funkcií vrátane príkladov zdrojových kódov niektorých 
jednoduchých metód  
vo forme vývojových projektov. 

Zdrojový kód zásuvných modulov je nezávislý na cieľovej platforme, 
avšak systém doručenia platforme je závislý na jej architektúre. V systémoch Unix 
je zásuvný modul zdieľaná knižnica, zatiaľ čo v OS Windows vystupujú VST 
zásuvné moduly ako dynamicky spojené knižnice  DLL (Dynamic-Link Library) 
[10].  

Dôležité štandardné funkcie VST SDK, pre vývoj vlastného zvukového 
generátora v jazyku C++. 
1) spracovanie signálu: 

• processReplacing - funkcia volaná hostiteľskou aplikáciou, jej úlohou je 
prijať zo vstupu, spracovať a odovzdať na výstup zvukové dáta, vkladá sa 
do nej algoritmus DSP. 

2) funkcie nastaviteľných parametrov: 

• setParameter -  nastavenie parametrov pri práci so zásuvným modulom, 

• getParameter -  vracia aktuálnu hodnotu nastavenia parametru, 

(k vizualizácií typu a hodnôt: getParameterLabel, 

getParameterDisplay, getParameterName ). 
3) nastavenie programu (v prípade možnosti): 

• getProgram, setProgram,  
(nastavenie a vratenie mena programu: setProgramName a 

getProgramName ). 
4) správa udalostí a automatizácie prichádzajúcich z hostiteľskej aplikácie: 

• processEvents – funkcia z hostiteľskej aplikácie vracia blok udalostí 

určený pre práve spracovávaný blok dát v podobe štruktúry VstEvents,  tá 
sa odkazuje na hierarchiu štruktúr konkrétnych udalostí, v tejto funkcii 
priamo, alebo prostredníctvom daších funkcií aplikuje algoritmus 
spracovania príslušných udalostí, napr.: MIDI správy. 

 
Menované funkcie sa štandardne definujú v triede vlastného vyvíjaného efektu 

(spracovania signálu) uloženej v knižnici rovnomennej s názvom vyvýjaného 

modulu, ktorý je potomkom triedy AudioEffectX . Trieda  AudioEffectX je 
súčasťou SDK. Pri inicializácií zásuvného modulu sa vytvára nová instancia triedy 
vlastného spracovania signálu volaním konštruktoru.  
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AudioEffect* createEffectInstance (audioMasterCallb ack 
audioMaster) 

{ 
 return new nazov_Efektu (audioMaster); 
   } 

 VST SDK obsahuje množtvo daľších dôležitých funkcií, napríklad funkcia 

getSampleRate , vráti hodnotu aktuálne vzorkovacej frekvencie v kanále. Alebo 

funkcia isSynth  triedy  AudioEffectX . Tá vracia hodnotu typu bool  a 
hostiteľská aplikácia je tak informovaná, či ide o VST inštrument alebo VST 

efekt. V prípade, že ide o inštrument, podporuje volanie funkcie wantEvents , 
ktorá definuje schopnosť zásuvného modulu prijímať VST udalosti [10]. 

5.3 Implementácia algoritmu 

 
 K implementácií vlastného algoritmu v jazyku C++ je namiesto VST SDK 
použitá VST šablóna Ing. Jiřího Schimmela, Ph.D. rozšírená o niektoré vhodné 
funkcie a jednoduchým GUI pre riadenie parametrov. 
 Zvukový generátor bol realizovaný v dvoch prevedeniach líšiacich sa 
použitou metódou syntézy: Synth SUB a Synth ADD. Ich zdrojové kódy sú 
v základe rovnaké. 

5.3.1 Synth ADD 
  
 Ako už vyplýva z názvu, nástroj využíva aditívnu syntézu. Algoritmus 
spracovania zvuku celého modulu vychádza z návrhu v časti 5.1, ktorý popisuje 
cestu signálu veľmi podobnú analógovému syntetizátoru. 

 Vo funkcii processReplacing sú jednotlivé vzorky v nekonečnej sľučke 
napĺňané súčtom prvých štyroch harmonických signálov Fourierovej rady (Obr.1), 
každý s možnosťou nastavenia  amplitúdy respektíve ich vzájomného pomeru. 
Počet bol zvolený ako kompromis, vzhľadom na zaťaženie procesora algoritmom. 
Spracovanie signálu prebieha po vzorkoch. Po naplnení adíciou harmonických 
zložiek, nasleduje v cykle jednej vzorky výpočet koeficientov prenosovej funkcie 
parametrického filtra typu dolná priepusť 2. rádu. Vstupnými hodnotami pre ich 
výpočet je užívaťeľom nastavený faktor kvality filtra Q a medzná frekvencia daná 
výškou tónu. Tá je úmerne rozmetávaná koeficientom reprezentujúcim aktuálnu 
hodnotu ADSR obálky filtra. Následne sa na vzorka pomocou diferenčných rovníc 
1. kanonickej formy aplikuje filtrácia. Vyfiltrovaná vzorka sa potom násobí 
koeficientom  druhej obálky ADSR, simulujúcej VCA so zosilnením premenným 
v čase. Pred odovzdaním vzorky do vyrovnávacích pamätí výstupných kanálov 
(ľavého a pravého) sa vzorka vynásobí nezávislým koeficientom - konečná úroveň 
na výstup modulu. Okrem výpočtu koeficientov filtra a samotnú filráciu, ktorú je 
v algoritme možné preskočiť podmienkou premostenia (bypass), celý proces 



 33 

nepretržite beží, čo má za následok podstatné zaťaženie procesora. To, či sa signál 
na výstupe objaví alebo nie, riadi obálka ADSR, ktorej priebeh je podmienený 
príchodom MIDI správ, nota zapnutá/vypnutá, z hostiteľskej aplikácie (viď 
vývojový diagram Obr. 6). Po čase doznenia zvuku (release time) klesne 
koeficient zosilnenia na nulovú hodnotu a po násobení so vzorkom je konečná 
úroveň vyslaná na výstup nulová. Systém podmienok v oboch algoritmov, od 
testovania MIDI správ až po správu koeficientov obálok, je pomerne zložitý. 
 
Tab. 3: Parametre nástroja Synth ADD 

Amp1, Amp2, Amp3, Amp4 úrovne harmonických zložiek -40 až 0 [dB] 

Attack, Decay,(Release) parametre obálky zosilňovača 0 až 2 [s] 

fAtt, fDec,(fRel) parametre obálky filtra 0 až 2 [s] 

Sustain, fSus udržované úrovne (stlačená klávesa) -40 až 0 [dB] 

fQual faktor kvality filtra 0,1 až 1 [-] 

Vol – konečná úroveň zvuku  fBypass – premostenie filtra (vynechanie filtra) 

   
Doba doznenia (release) sa nezhoduje s nastavením času v sekundách, krok 
poklesu úrovňe klesá logaritmicky, kvôli použitému algoritmu. 

5.3.2 Synth SUB 
 
 Proces testovania MIDI správ, výpočet koeficientov reprezentujúcich 
priebeh obálok a filtrácia sú takmer totožné s zásuvným modulom Synth ADD. 
Rozdiel spočíva v zdrojovom signály. Namiesto harmonických zložiek je 
základom subtraktívnej syntézy ,,kvázi šum”, vytvorený frekvenčnou FM 
moduláciou dvoch harmonických zložiek. V tomto prípade vynikne filter, ktorého 
medzná frekvencia je premenná v čase v závislosti na ADSR obálke. Nástroj 
Synth SUB je ešte doplnený o amplitúdovú moduláciu pomocou pomaly 
bežiaceho oscilátora LFO. Vznikne efekt tremolo násobením šumu 
a harmonického signálu z LFO. 
 
Tab. 4: Parametre nástroja Synth SUB 

noise generátor šumu aktívny/neaktívny (On/Off) 

Tremolo efekt amplitúdovej modulácie (On/Off) 

LFO pomaly bežiaci oscilátor 0,6 – 16 [Hz] 

Attack, Decay,(Release) parametre obálky zosilňovača 0 až 2 [s] 

fAtt, fDec,(fRel) parametre obálky filtra 0 až 2 [s] 

Sustain, fSus udržované úrovne (stlačená klávesa) -40 až 0 [dB] 

fQual faktor kvality filtra 0,1 až 1 [-] 

Vol – konečná úroveň zvuku fBypass – premostenie filtra (vynechanie filtra) 
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Obr. 6: Vývojový diagram spracovania MIDI správy. 

5.3.3 Polyfónia 
 
 Polyfónia, inak nazývaná aj ako viac hlas. Polyfónny nástroj je schopný 
zahrať viacero tónov rytmicky a melodicky od seba nezávislých. V prípade Synth 
ADD a Synth SUB sú oba nástroje polyfónne. Počet hlasov je stanovený nemenne 
v zdrojovom kóde na 10 hlasov. Situácia bola vyriešená zavedením jednotlivých 
premenných vo forme polí s dĺžkou 10. Pri spracovaní jednej vzorky musel byť 
zavedený cyklus, ktorý prebehne 10-krát spracúvajúc 10 rozdielnych vzoriek. Na 
konci cyklu sú čiastočné príspevky jednotlivých hlasov sčítané do jednej vzorky 
a odoslané na výstup. Takéto riešenie je efektívny pri nízkom počte hlasov. 
Zavedením cyklu v cykle sa značne zaťaží procesor. Odľahčenie by prinieslo 
pravdepodobne využitie vektorov s premenlivou dĺžkou, na efektivitu kódu však 
nie je táto práca zameraná.  

5.3.4 Ladenie modulov 
 

Vzhľadom k závislosti modulu na hostiteľskej aplikácií je odstraňovanie 
chýb programu podmienené výberom vhodnej hostiteľskej aplikácie. 
K nekomerčnému využitiu je existuje niekoľko voľne dostupných programov 
s tzv. otvoreným kódom podporujúcich technológiu VST alebo je možné použiť 
demoverzie licencovaných aplikácií. Pre ladenie zvukového generátoru tejto práci 
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boli využité voľne dostupné aplikácie Fruit Loops Studio 8 demo, VST Plugin 
Analyzer a MiniHost. Čo sa týka kompatibility zásuvného modulu, je efektívne 
ladiť pomocou viacerých hostiteľov, u ktorých sa môže vyskytnúť rozdielne 
chovanie. 
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Záver 
 

Táto práca obsahuje prehľad dôležitých informácií pre pochopenie 
princípu činnosti hudobného syntetizátora a základy  k návrhu algoritmu 
softvérovej realizácii. 
 V prvej časti práce (Syntéza hudobných signálov) je prebratá problematika 
procesu vytvárania hudobných zvukov. Sú opísané najčastejšie využívané metódy 
analógovej a digitálnej syntézy, vlastnosti signálov a vplyv ich spracovania na 
výsledný zvuk. Pre lepšie pochopenie cesty a vlastného spracovania signálu bol 
realizovaný generátor aj v prostredí Matlab. 
 Kapitola 2 (Riadenie a komunikačné rozhranie MIDI) rozoberá 
komunikáciu a riadenie hudobných nástrojov pomocou rozhrania MIDI. Obzvlášť 
sa zameriava na typy správ pri hre na klaviatúru. Uvedené je zloženie dátového 
rámca MIDI (viď Obr.3.) a podrobnejší popis správ, ktoré sú využívané pri riadení 
softvérového syntetizátora. 
 V 3. a 4. kapitole je načrtnutá myšlienka spracovania signálov v reálnom 
čase a princíp technológie VST.  
 Posledná časť práce opisuje postup pri vlastnom návrhu jednoduchého 
softvérového syntetizátora a implementáciu algoritmu pomocou technológie VST. 
Sú popísané dva zvukové generátory, vytvorené v podobe zásuvných modulov pre 
platformy Windows. Keďže sa pri ich návrhu vychádzalo z architektúry 
hardvérových nástrojov, implementovaný algoritmus nie je efektívny. Obzvlášť 
náročné a zdĺhavé bolo riešenie aplikácie obálok na zvukový signál a samotné 
testovanie zásuvných modulov. Zvýšenie efektivity kódu, by prinieslo lepší výkon 
a možnosti uplatnenia viacerých algoritmov pre spracovanie signálu. 
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Zoznam  použitých symbolov a skratiek 

 
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) digitálne rozhranie pre hudobné 

nástroje 

FM (Frequency Modulation)   frekvenčná modulácia 

VCO (Voltage-Controlled Oscilator)  napätím riadený oscilátor 

VCA (Voltage-Controlled Amplifier) napätím riadený zosilňovač 
VCF (Voltage-Controlled Filter)  napätím riadený filter 
PWM (Pulse Width Modulation)  impulzne šírková modulácia 
LFO (Low Frequency Oscillator)  nízkofrekvenčný oscilátor 
EG (Envelope Generator).    generátor obálky 
RM (Ring Modulation) 
DSB-SC (Double-Side Band,              signál s dvoma postrannými    
Suspended Carrier)   pásmami a potlačenou nosnou  
   frekvenciou 
 
AM (Amplitude Modulation)   amplitúdová modulácia 
ROM (Read-Only Memory)   permanentná pamäť 
RAM (Random-Access Memory)  operačná pamäť 
plug-in modul      zásuvný modul 
VST (Virtual Studio Technology)  technológia virtuálneho štúdia 
Q (Quality)     akosť filtra 
ADSR obálka obálka s parametrami:  

nábežná doba, doba poklesu,                  
udržovaná úroveň,    uvoľnenie    
klávesy – doba    doznievania (attack,  
decay,  sustain, release) 
 

MSB (Most Significant Bit)   najvyšší platný bit 
MSB (Most Significant Byte)   najvyšší platný byte 
LSB (Most Significant Bit)   najnižší platný bit 
LSB (Most Significant Byte)   najnižší platný byte 
MONO(mohophonic)    monofónny 
POLY (polyphonic)               polyfónny 
End of SysEx správa „koniec zvláštnych         

sytémových dát“ 
SDK (Software Development Kit)  vývojová súprava pre softvér 
DLL (Dynamic Link Library)   dynamická knižnica 
GUI (Graphic User Interface)   grafické užívateľské rozhranie 
 
1. DSP (Digital Signal Proscessing)  číslicové spracovanie signálov 

2. DSP (Digital Signal Processor) procesor určený pre číslicové 
spracovanie      signálov 

CPU (Central Processing Unit) centrálna procesorová jednotka 
(osobného         počítača) 

ASIO (Audio Streaming Input/Output)  technológia vyvinutá pre spracovanie 
audio signálov 
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RT (Real-Time) reálny čas 
FFT (Fast Fourier Transform) rýchla Fourierova transformácia 
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Príloha A   Obsah Priloženého CD 

 
Adresár Synth ADD  obsahuje plug-in Synth ADD so zdrojovými kódmi 

 
Adresár Synth SUB   obsahuje plug-in Synth SUB so zdrojovými kódmi 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


