
;>840d�:h*3f�9*(-3.(0d�;�'73i
'734�:3.;*78.9>�4+�9*(-3414,>

+&0:19&�*1*09749*(-3.0>
&�042:3.0&h3f(-�9*(-3414,.f
+&(:19>�4+�*1*(97.(&1�*3,.3**7.3,�&3)�(422:3.(&9.43

g89&;�9*1*042:3.0&(f
)*5&792*39�4+�9*1*(422:3.(&9.438

*=5*7.2*39e13f�84+9<&74;��-:)*'3f�3e8974/
*=5*7.2*39&1�84+9<&7*�2:8.(&1�.3897:2*39

'&0&1ej80e�57e(*
'&(-*147�8�9-*8.8

&:947�57e(*
&:9-47

)TRNSNP�0TSJkS�

;*)4:(f�57e(*
8:5*7;.847

ITH��.SL��2L&��2LW��)FS�)QTZM���5M�)�

'734�����



 

Abstrakt 

Cílem práce je návrh a následné vytvoření syntetizéru kombinujícího aditivní a 

subtraktivní syntézu v programu Max/MSP. Syntetizér se bude vyznačovat vysokou 

variabilitou práce s amplitudovými obálkami, nízkofrekvenčními oscilátory (LFO), 

možností mikrointervalového ladění a neharmonického spektra. Dále bude mít oscilátor 

možnost nastavení parametrů na základě textového vstupu.  

Klíčová slova 

aditivní syntéza, MIDI,  Max/MSP, subtraktivní syntéza, syntetizér 

Abstract 

The goal of this document is a design and realization of a synthesizer combining additive 

and subtractive synthesis in Max/MSP. The synthesizer will distinguish itself from others 

with its high variability of amplitude envelopes, low frequency oscillators (LFO) and an 

option of micro interval tuning and inharmonious spectrum. There will also be an option 

to setup the parameters by typing a text string. 

Keywords 

additive synthesis, MIDI, Max/MSP, subtractive synthesis, synthesizer 
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Úvod 

 Na trhu existuje nepřeberné množství softwarových syntezátorů, a to jak v podobě 

standalone aplikací, anebo syntezátorů fungujících jako plugin, např VST nebo AU. Dále 

existuje velké množství takzvaných patchů pro vývojová prostředí jako je Pure Data nebo 

Max/MSP. Každý je specifický a vyniká buď typem syntézy, kterou používá, svým GUI, 

možností práce s obálkami a filtry, případně dalšími efektovými jednotkami.  

 Rozhodl jsem se použít aditivní syntézu v kombinaci se subtraktivní. Aditivní 

protože je nejpřehlednější a předvídatelná. Ze subtraktivní syntézy jsem si vybral hlavně 

filtrování s parametry proměnlivými v čase. 

 Funkcionalitu, s kterou jsem se nikdy nesetkal, je možnost mít při aditivní syntéze 

spektrum rozdělené na více částí, přičemž každá z těchto částí má svou vlastní 

amplitudovou obálku. Dále jsem se nesetkal se syntezátorem používajícím aditivní 

syntézu, který by dokázal vytvářet neharmonické spektrum, tzn kde vyšší harmonické 

složky spektra nejsou celočíselným násobkem fundamentu. 

 Na začátku zmíním v krátkosti historii syntezátorů a typy zvukové syntézy. Dále 

podrobněji  popíši aditivní a subtraktivní syntézu, MIDI a závěrem teoretické části 

vysvětlím fungovaní Maxu, jeho základní funkce, bloky, objekty a princip práce v tomto 

programu. 

 Na konci popíši jakým způsobem projekt funguje, popíši jednotlivé bloky mého 

projektu v Max/MSP, jakým způsobem spolu jsou propojeny a jak spolu komunikují.  

�8



1. Teoretická část 

1.1 Syntéza

 Syntéza se dá definovat jako tvoření celku z jednotlivých složek. Není to tedy 

náhodné seskupení ale spíše kreativní proces jasných pravidel. Syntezátorem tedy 

rozumíme přístroj který tuto tvorbu umožňuje.  

 V dnešní době se pod pojemem syntezátor rozumí elektronický hardwarový, 

případně softwarový nástroj, nejčastěji ovládaný klaviaturou případně přes MIDI. 

Syntezátor můžeme obecně rozdělit na několik funkčních bloků. Generační obvody, řídíci 

obvody a modulační obvody. Každá z těchto částí má svoji rovinu zvukovou a poté 

uživatelské rozhraní. Paralelu k tomuto rozdělení najdeme i v softwarových nástrojích.  

Například VST pluginy mají část uživatelskou striktně oddělenu od zvukové [2] [5] 

1.2 Typy syntézy

1.2.1 Aditivní syntéza 

 Aditivní syntéza vychází z Fourierovy řady. Ta říká že jakýkoli periodický signál se 

dá rozložit na sérii sinusových vln o různých frekvencích a amplitudách. Aditivní syntéza 

je způsob tvorby složitějších signálů pomocí velkého množství nejjednoduššího signálu, 

tedy sinusovek o různých amplitudách a výškách. Tímto způsobem můžeme jednodušše 

vytvořit jakékoli spektrum signálu. Mohlo by se zdát že tedy můžeme napodobit reálné 

nástroje pouze tím že změříme jejich spektrum, které poté reprodukujeme pomocí 

syntezátoru. Bohužel reálné nástroje mají spektrum proměnlivé v čase, museli bychom 

tedy mít na každou harmonickou složku mírně odlišnou amplitudovou obálku. 

 V praxi se nejčastěji setkáváme s možností harmonického spektra. Tzn že můžeme 

nastavovat pouze amplitudy vyšších harmonických. Jejich frekvence jsou přesně dané a 

jsou to celočíselné násobky základní frekvence. Pokud je základní frekvence 440Hz, druhá 

harmonická bude 880Hz, třetí 1320Hz atd. 

�9



 Aditivní syntézou můžeme vytvořit i nejčastější syntetické zvuky, tedy pilu, čtverec 

a trojúhelník. Pilu vytvoříme tak, že amplituda harmonických odpovídá 1/n kde n je číslo 

harmonické. Tzn první harmonická má amplitudu 1, druhá 1/2, třetí  1/3 atd. Čtvercová 

vlna obsahuje pouze liché harmonické, stejně tak trojúhelníková. Rozdíl mezi nimi je že 

amplitudy vyšších harmonických u čtverce padají stejně jako u pily, tedy 1/n, u vlny 

trojúhelníkové je to 1/(n*n). 

 Za příklad aditivní syntézy mezi akustickými nástroji můžeme považovat varhany. 

Ve sféře elektroakustických nástrojů je to například Telharmonium, Hammondovy a jiné 

varhany. Dále nepřeberné množství digitální syntezátorů a pluginů. 

1.2.2 Subtraktivní syntéza 

 Subtraktivní syntéza je komerčně nejrozšířenější způsob jak u hardwarových, tak i 

softwarových syntezátorů. Je opakem syntézy aditivní. Naopak od vytváření složitých 

signálů signály základními, subtraktivní syntéza začíná se signálem který je na vyšší 

harmonické bohatý a z něj části spektra ubírá.První částí je tedy generátor produkující 

nejčastěji pilu, čtverec, puls, šum, atd. Druhou části je modifikátor, nejčastěji filtr. Ten 

slouží k tomu, abychom mohli pozměnit spektrum, nejčastěji z něj ubírat harmonické 

složky, odtud tedy název subtraktivní syntéza. Typ filtru je přepínatelný, převážně typu 

dolní propust (low pass), horní propust (high pass) , pásmová propust (band pass) a 

pásmová zádrž (notch). Typickými parametry takového filtru je mezní kmitočet, nejčastěji 

označovaný jako “cutoff”, a rezonance tohoto filtru “resonance”. Filtr je často typu VCF 

tedy volume controlled filter, což znamená že jeden nebo více parametrů se dají 

modulovat například obálkou. V praxi je nejčastěji ovlivňován mezní kmitočet 

amplitudovou obálkou. 

 Klasickým příkladem jsou analogové syntezátory Minimoog, MicroKorg, Korg 

MS-20. Dále opět velké množství digitálních plugin syntezátorů, od jednoduchých s 

jedním oscilátorem a filtrem až po profesionální jako např Native Instruments Massive, 

který je jedním z nejpoužívanějších VST syntezátorů v současné elektronické hudbě. 
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1.2.3 AM syntéza 

 AM je zkratka pro amplitudovou modulaci. Dochází tedy k modulaci amplitudy 

jednoho signálu signálem druhým. Při nízkých frekvencích modulace, tzn přibližně do 

40Hz slyšíme pouze typickou houpavou změnu amplitudy, při hodnotách vyšších už se 

objevují nové složky spektra a dochází ke změně barvy zvuku. Pokud bychom měli nosnou 

sinusovou vlnu o frekvenci 100Hz a modulovali ji druhou sinusoidou o frekveni 125Hz, ve 

spektru se nám kromě základní frekvence 100Hz zobrazí další složky, a to na 125 a 75Hz. 

Modulovat však můžeme i složitějšími signály, tedy například pilou, nebo čtvercem ale i 

takzvaným S&H (sample and hold) což je signál který s nastavitelnou frekvencí nabývá 

náhodných hodnot. Kromě frekvence modulátoru také jde nastavít míra této modulace. 

 Amplitudová modulace je historicky nejstarší, její počátky byly už na začátku 20 

století a používala se v rádiovém vysílání. 

 Speciálním případem amplitudové modulace je kruhová modulace. Název si získala 

díky vzhledu analogového zapojení, tedy zapojení čtyř usměrňovacích diod do kruhu. 

Oproti amplitudové modulaci, kruhová modulace potlačuje základní frekvenci a zůstávají 

jen postranní pásma. Vzniká tím typický kovový cvrlikavý zvuk. 

1.2.4 FM syntéza 

 FM je zkratka pro frekvenční modulaci. Vpodstatě jde o metodu kdy signálem 

jednoho oscilátoru modulujeme frekvenci druhého oscilátoru. FM syntéza svým principem 

i zvukem vyčnívá z klasické představy o syntezátoru. Zvuky, které se FM syntézou dají 

vytvořit mají většinou zvonivý charakter. Dají se tak tedy vytvořit velmi dobré zvuky 

zvonů, sirén, zvonkohry atd. Zvuky produkované FM syntézou mají obecně složitá spektra, 

ikdyž jsou tvořeny jen z 2 sinusoid. Vytváření zvuku pomocí FM syntézy spočívá většinou v 

metodě pokus/omyl, jelikož výsledný zvuk je takřka nepředvídatelný. 

 Jednoduchou formou FM syntézy je svým způsobem efekt Vibrato. Vibrato je efekt 

při němž se frekvence zvukového signálu moduluje nízkofrekvenčním oscilátorem, tedy 

přibližně 0-20 Hz. V tomto rozsahu dokážeme vibrato vnímat a neslyšíme změnu v barvě 
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nástroje. U frekvencí nad 60 Hz však už začínáme slyšet barvu zvuku typickou pro FM 

syntézu. 

 Prvním syntezátorem který FM syntézu využíval byl digitální syntezátor Yamaha 

DX 7. Byl to také první digitální syntezátor který na trhu uspěl, přestože jeho 

programování bylo obtížné a kvalita zvuku nedosahovala úrovně jeho analogových 

protějšků. 

1.2.5 Wavetable syntéza 

 Wavetable syntéza využívá jedné periody signálu, který má uložený v paměti v 

tabulce, který poté přehrává ve smyčce. Je předchůdcem granulární syntézy a vzorkování a 

byla úspěšná především v době, kdy pamět byla malá a drahá. Zároveň nebyla nijak 

náročná na výpočetní výkon, protože tabulky se signály byly vytvořeny předem výrobcem. 

 S nástupem dostupných pamětí byla nahrazena lepšími druhy syntézy, hlavně 

vzorkováním. Nezmizela ale úplně, důkazem toho je například nový VST synth Serum od 

Xfer. Ten má velké možnosti přechodu mezi vzorky v reálném čase a vznikají tak velmi 

zajímavé a živé zvuky. Stejně jako i další moderní syntezátory má možnost si i nakreslit 

vlastní signál. 

1.2.6 Granulární syntéza 

 Narozdíl od ostatních typů syntézy zde popsaných, nebyla nikdy granulární syntéza 

rozšířená v komerčních hardwarových syntezátorech, jedná se v drtivé většině případu o 

softwarové syntezátory. Je velmi odlišná od ostatních druhů syntézy protože se vymyká z 

typického uspořádání zdroje a modifikátoru. 

 Granulární syntéza vytváří zvuk pomocí krátkých segmentů zvaných “grains”, česky 

granulek nebo zrn. Podobně jako obraz může být vytvořen z velkého množství teček, je 

zvuk granulárního syntezátoru poskládán z velkého množství za sebou se opakujících 

granulek. Ty jsou typicky dlouhé 10 - 100 milisekund. Jejich amplituda také býva 

ovlivňována jednoduchou obálkou aby začínaly i končily s nulovou amplitudou. Je to proto 

aby nám náhle skoky v intenzitě nevytvářely nechtěné vyšší harmonické. Tím docílíme 

čistčího a lépe kontrolovatelného zvuku. 
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 Granulární syntéza by se dala považovat za speciální případ wavetable syntézy. 

Avšak tam, kde wavetable syntéza má obecně pevně dané množství předem definovaných 

signálů, u granulární syntézy si vybereme jen kousek libivolného signálu, který chceme. 

Může to být jednoduchá sinusoida, ale stejně tak krátký úsek šumu nebo dokonce úsek 

nahraného reálného nástroje či zvuku.  

 Příkladem softwarových granulárních syntezátorů může být například Kaivo či 

Maelstrom. Novým a velmi zajímavým příkladem využití granulární syntézy v hardwaru je 

hudební nástroj The Collidoscope. 

1.2.6 Physical Modeling 

 Jak název napovídá, jedná se o vytváření zvuku na základě fyzikálního modelu 

hudebního nástroje. Zvuk tedy vzniká jako celek. Pomocí tohoto typu syntézy tedy 

můžeme simulovat i transienty, které v ostatních typech syntézy postrádáme. Právě 

chybějící transienty jsou hlavním důvodem, proč nám zvuk vytvářený syntezátory zní 

“uměle”. 

 Tento typ syntézy se komerčně objevil až v polovině devadesátých let, především 

protože do té doby potřebný výpočetní výkon zaujímal několik místností a byl pro 

běžného uživatele naprosto nepřístupný. 

 Rozdělit se dá do dvou kategorií dle typu modelu který používá. To je buď impulsní 

nebo neimpulsní. Impulsní je pro simulaci nástrojů drnkacích nebo obecně takových, kde 

náhlý impuls dodá nástroji energii a rozezní jej, například klavír. Neimpulsní se používá 

pro simulaci nástrojů které jsou buzeny nepřetržitě, a zvuk neustává hrát dokud je nástroji 

dodávána energie. Příkladem jsou například strunné nástroje hrané smyčcem nebo 

nástroje dechové. 

 U physical modeling syntézátorů se často můžeme setkat s GUI rozděleným na 

několik části analogicky k popisu hudebních nástrojů. U těch rozlišujeme excitátor, 

oscilátor, rezonátor a radiátor. Physical modeling většinou obsahuje část pro nastavení 

typu excitátoru, který rozhoduje zna půjde o impulsní či neimpulsní model. V dalších 

oddílech nastavujeme parametry které určují z jakého materiálu nástroj je, jeho velikost, 

atd. U některých syntezátorů se můžeme setkat přímo s výběřem např dřevo, kov, plast, u 

jiných tyto vlastnosti nastavujeme parametry jako je např. tuhost, hmotnost atd.  
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 Zajímavostí u physical modeling je možnost kombinovat části nástrojů, které by ve 

skutečném světe nebyly proveditelné. 

1.2.7 Sampling (S&S) 

 Také označován jako sample playback, není ve své podstatě skutečnou zvukovou 

syntézou. Zvuk se nevytváří na základě nastavených parametrů ale jde o přehrávání 

předem nahraného vzorku uloženého na pevném disku.  Právě s rozmachem levných disků 

se tento typ syntézy velmi rozšířil. Na rozdíl od wavetable syntézy, kdy je v paměti 

uložena jen jedna perioda, která se opakuje, vzorky u S&S se jednoduše přehrají celé od 

počátku tónu až do konce. Samozřejme jako i u ostatních syntezátorů máme možnost 

tento zvuk následně editovat za použití filtrů, efektových jednotek, amplitudových obálek 

atd. Nejzajímavějších zvuků docílíme právě použitím kvalitních vzorků, které můžeme 

navíc vrstvit na sebe v kombinaci s bohatými editačnimi možnostmi. 

 Většina levných syntezátorů používá právě S&S syntézu. Nejčastěji v nich najdeme 

zvukovou sadu General Midi. Ta obsahuje 128 definovaných zvuků. Tzn číslo 1-8 zvuky 

různých pián, 9-16 chromatické perkuse atd. Tím bohužel tyto levnější a méně schopné 

syntezátory ztrácí na svém kouzle. Vzorek houslí nevalné kvality i po filtrování pořád bude 

zní jako špatné housle. Místo nástroje na kreativní tvorbu zvuků tedy dostáváme spíše 

předpřipavený set zvuků s kterými nám nezbývá než pracovat. 

 Většinou nemáme k dispozici vzorek pro každý tón. Řekněmě, že tedy máme vzorek 

pro komorní a’ odpovídající 440Hz. Pokud bychom chtěli zahrát tón a’’ o oktávu výš, 

syntezátor vzorek přehraje dvakrát rychleji, obdobně pokud bychom chtěli tón o oktávu 

níž, přehrajeme vzorek dvakrát pomaleji. V praxi ale máme k dispozici vzorků pro každý 

zvuk více. Klavír mívá nejčastěji vzorek pro každý tón, u kvalitnějších syntezátorů i další 

vzorky pro stlačený pedál a různé síly úhozu. Pokud však máme k dispozici pouze řekněmě 

vzorky deseti tónů napříč klaviaturou, syntezátor ostatní tóny dopočítává z tónů okolo. 

 To nám u syntezátorů s bohatšími možnostmi otevírá pole pro vytváření  velmi 

zajímavých zvuků. Mějme například 2 naprosto odlišné zvuky, první zvuk posadíme do 

hlubších partií a druhý zvuk do vyšších. V prostoru mezi nimi tedy získáme jakousi 

kombinaci těchto dvou a úplně novou barvu. Můžeme ale samozřejmě mít vzorků desítky, 
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dle libosti rozprostřené po klaviatuře. Vzorky můžeme dále vrstvit, přidávat perkusivní 

zvuky pro určitou část klaviatury nebo přiřazovat zvuk právě jen jednomu tónu.  

 Vzorek take můžeme přímo v sampleru upravovat. Nastavovat jeho amplitudovou 

obálku, začátek a konec, zda bude hrát ve smyčce, panoramu případně ho přelaďovat.  

1.3 MIDI

1.3.1 Přehled 

 MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je rozhraní, díky kterému mezi sebou 

dokáží komunikovat electronické hudební nástroje a další zařízení jako samplery, 

sekvencery a počítače. Midi nepřenáší hudební signál ale pouze informace o událostech a 

jejich parametry. Pro příklad, událost Note On, nám udává začátek noty. Ta může být 

vyvolána stlačením klapky na MIDI klaviatuře, ale stejně tak jí může vyslat sekvencer 

nebo přehrání MIDI souboru v počítači. Pro zařízení které MIDI přijímá není podstatné 

jaké zařízení zprávu vyslalo. U události Note On zařízení zajímají jen parametry, tedy číslo 

noty a rychlost úhozu. MIDI je tedy univerzálním protokolem a díky tomu spolu dokáží 

spolupracovat i zařízení různých výrobců. [2] [3] 

1.3.2 Historie 
  

 Myšlenka MIDI vznikla z požadavku, nebo spíše z nutnosti ovládat více zařízení 

jedním kontrolerem. V sedmdesátých letech v době rozmachu syntezátorů tuto možnost 

výrobci nabízeli, ale pouze v rámci zařízení jedné značky. Nástroje mezi sebou většinou 

komunikovaly protokolem vyvinutým právě tou danou společností, protokoly byly 

patentovány a tedy nepřístupné ostatním výrobcům. 

 V roce 1982 se sešli na NAMM Show sešli zástupci firem Roland a Sekvential 1

Circuits a začali hledat způsob, kterým by mohly nástroje mezi sebou komunikovat. Další 

společností která se brzy přidala byla například Yamaha. O rok později, tedy 1983 se 

objevil první standard MIDI a brzy první nástroje od Rolandu a Sekvential Circuits, které 

 NAMM - National Association of Music Merchants je asociace združující výrobce hudební 1

techniky 
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MIDI využívaly. V témž roce přišla Yamaha na trh se svým legendárním syntezátorem DX7, 

který také MIDI využíval. Právě jeho velká popularita pomohla MIDI v jeho začátcích. 

Roland viděl příležitost v rozmachu osobních počítačů a brzy vytvořil rozhraní na 

propojení osobního počítače s MIDI. V následujích letech přibývalo počítačů které MIDI 

podporovaly, například Commodore 64, Apple II nebo IBM PC.  

 V počátcích za specifikaci MIDI zodpovídal Roland, což ale vadilo ostatním 

výrobcům, vznikla tedy nezávislá společnost MMA (MIDI Manufacturer’s Association). Ta 

se o specifikace MIDI stará dodnes. 

 Standard MIDI se stále rozšiřoval, uveďme například protokol MMC (MIDI Machine 

Control) pro ovládání přehrávačů, SMF (standard MIDI) umožňující přenášení hudebních 

souborů nebo General MIDI, definující sadu nástrojů. [3] 

1.3.3 Přenos 

 Přenos hodnot probíhá za použití proudu namísto napětí. V přijímacím zařízení 

tento proud rozblikává LED, která osvětluje fotosenzitivní tranzistor a dále se už napětí 

převádí na digitální reprezentaci signálu. Díky tomuto zapojení není mezi zařízeními 

žádné elektrické spojení, naprosto se tím tedy eliminuje jakékoli bzučení které by mohlo 

být způsobeno napájením přístrojů. 

 MIDI lze také přenášet přes USB. Pokud připojujeme MIDI zařízení k počítači, je to 

v dnešní době v drtivé většině případů právě pomocí USB. 

 MIDI posílá informace rychlostí 31 250 bps (bits per second) sériově. To se v dnešní 

době může zdát jako extrémně pomalé, v počátcích to ale bylo více než dost a ani dnes 

většina uživatelu není touto rychlostí limitována.  

 Jedna MIDI zpráva má 10 bitů, první bit je 0, následuje 8 bitů pro samotnou 

informaci a končí bitem s hodnotou 1. 

 MIDI používá 5kolíkový DIN jack konektor, stejný na obou stranách kabelu. 

Využívají se z nich však pouze 3, jeden na příjem dat, další na vysílání a třetí na uzemnění. 

Zásuvky MIDI rozlišujeme 3 druhy. MIDI In, MIDI Out a MIDI Thru. MIDI Out vysílá pouze 

MIDI zprávy, konektor MIDI In tyto zprávy přijímá a posílá do zvukového enginu 

syntezátoru  a MIDI Thru předává na MIDI Out informace z MIDI In. Při zapojení více 

přístrojů tak při správné práci s MIDI kanály můžeme vynechat MIDI rozbočovače. 
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Zařízení podporující MIDI tedy můžeme řetězit, nástroj který jako první vysílá MIDI je 

označován jako “master”, ostatní poté jako “slave”. Při zapojení většího množství zařízení 

si ale už musíme dávat na odezvu jednotlivých zařízení. V praxi by se neměly zapojovat 

více než 3 zařízení v řadě. 

 MIDI umí vysílat v šestnácti kanálech. Nástroje si poté vyberou jen ten kanál na 

který jsou nastavený a ostatní ignorují. Mohou ale přes MIDI thru předávat signál dál a 

další přístroje v řadě mohou používat kanál jiný. 

  

1.3.4 Zprávy 

 MIDI rozlišuje mezi dvěma typy bytů, Status byte a Data byte. Status byty vždy 

zprávu začíná a určuje nám o jaký typ zprávy se jedná, tzn zda je to Note On (stlačení 

klávesy), stop, time, pitchbend atd. Potom mohou následovat datové byty. Například 

zprávy typu stop, play, continue žádné nemají. Naopak za zprávou typu system exclusive 

jich může následovat až 5. 

 Status byty mají na místě MSB (most significant bit) jedničku, tzn zbývá 127 

hodnot pro informaci. Datové byty mají na místě MSB 0 a tedy zbývá také 127 hodnot pro 

informaci. Čemu odpovídá hodnota Status Bytu je přesně definováno ve specifikaci MIDI. 

Uveďme příklad. Stlačíme klávesu A středně silně. První vyslaná informace je tedy Status 

byte s hodnotou 1001nnnn. První 4 bity udávají, že jde o Note On event, další 4 bity 

udávají kanál, na kterém je tato zpráva vyslána. Za status bytem následuje první datový 

byte, který udává kterou klávesu jsme stlačili. Notě A odpovídá dle tabulek číslo 69, tedy 

1000101 ve dvojkové soustavě. Datové byty začínají nulou takže celý první datovy byte 

bude 01000101. Další byte udává sílu úhozu, opět může nabývat 127 hodnot, řekněme tedy 

třeba 80. Druhý datový byte tedy bude 01010000.  

 Speciálním typem zpráv jsou zprávy Control Change. MIDI kontroléry se vyvinuly 

do stavu, kdy jediným ovládacím prvkem není jen klaviatura ale množství dalších 

ovladačů, pitchbendy, modulační kolečka, fadery, pedály, potenciometry, joysticky, tlačítka 

a další. Právě pro posílání hodnot těchto ovladačů slouží Control Change. Systém posílání 

informací ale zůstavá stejný. První ve zprávě je opět status byte který má hodnotu 

1011nnnn, kde první čtyři bity udávají, že se jedná o Control Change a další 4 opět udávají 
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kanál. Následuje první datový byte který udává, o jaký typ kontroleru se jedná. Ty jsou 

přesně definovány ve specifikaci MIDI. Například hodnota 1 ( 00000001 ) je modulační 

kolečko, 10 ( 00001010 ) je potenciometr panoramy atd. 

 System exclusive jsou další specialitou MIDI. V systém exclusive zprávách se 

posílají ještě specifičtější informace, jako například nastavení parametrů syntezátoru. 

Rozdělujeme dva druhy SysEx zpráv, zprávy univerzální a zprávy určitého výrobce. Mezi 

zprávy univerzální se dají zařadit změny parametrů na které se nemyslelo když vznikala 

samotná specifikace MIDI, nebo jsou natolik málo používané nebo specifické, že pro ně ve 

specifikaci nebylo místo. Příkladem může být právě nastavení filtrů, amplitudových 

obálek atd přes MIDI u syntezátorů. Co se týče zpráv určitého výrobce, jedná se opět o 

specifičtější nastavení zvuků, filtrů, sekvencerů, zvukové banky atd. 

1.4 Max 

 Max je open-source grafické programovací rozhraní pro zvuk, video a grafiku. 

Funguje na všech moderních operačních systémech, tedy Windows, Mac OS X, GNU/Linux, 

iOS a Android. Je také známý jako Max/MSP případně Max/Jitter. Samotný Max totiž 

historicky byl pouze pro práci s MIDI daty a nativními zprávami Maxu. Další moduly, které 

bylo možné stáhnout byly MSP, pro práci s audio signály a JITTER, pro práci s videem. 

Dnes již Max ve své standartní verzi zastřešuje oba tyto základní moduly. K dispozici jsou 

dnes ale další nové moduly, a to GEN, pro generaci a kompilaci kódu v reálném čase, BEAP, 

obsahující pokročilé audio objekty a Vizzie, obsahující pokročilé video objekty. 

 Max je grafické programovací rozhraní. Vytvořené programy se nazývají “patch”. 

Práce v Maxu vyžaduje schopnost algoritmického uvažovaní, ale bez nutnosti psaní kódu. 

Namísto toho sestává z kombinování různých objektů a propojování jejich vstupů a 

výstupů. Max má ve své čisté verzi velké množství objektů pro práci se zvukem a videem, 

je proto ideální pro rychlé prototypování. Zároveň se dá skvěle využít pro živé hraní a 

takzvaný “live programming”. Max je také výborný na pochopení fungování hudební 

elektroniky. Takzvané patche, čili programy pro Max jsou totiž otevřené a editovatelné, 

vidíme tedy do vnitřností samotných efektů a ne jen gui efektu či syntezátoru, jak tomu je 

u normálních pluginů. 
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 Funckionalita Maxu se dá dále rozšiřovat komunitními knihovnami, tedy celým 

souborem nových objektů pro práci s určitým tématem. Záběr těchto knihoven má velký 

rozsah od nových objektů pro práci se zvukem, přes knihovny umožňující webovou 

komunikaci až po knihovny umožňující ovládání Maxu pomocí Kinectu. [10][11] 

1.4.1 Prvky Max/MSP 

 Práce v Maxu probíhá ve 3 základních módech. Hlavní 2 jsou módy edit a play. 

Přepínam mezi nimi můžeme ikonami v rozhraní, klávesovou zkratkou cmd-e nebo 

kliknutím do prázdného prostoru při držení cmd. V módu edit můžeme upravovat samotný 

patch. Tedy vytvářet nové objekty, přesunovat je, a vytvářet spojení mezi nimi. V módu 

play už pouze používáme námi vytvořený patch, tzn můžeme klikat na tlačítka, nastavovat 

hodnoty proměnných, sliderů, knobů atd. Třetí mód Presentation je nadstavba nad těmito 

dvěma módy. V Presentation vidíme pouze objekty, které jsme si zvolili, že v Presentation 

budou viditelné. Zároveň při jejich přesunu v tomto módu se nemění jejich poloha v Edit 

módu. Mód Presentation je tedy ideální na vytvoření GUI našeho patche. Vidíme pouze 

ovládací prvky, které si zvolíme, naopak nevidíme prvky provádějící samotné výpočty a 

úpravy, které by nás v GUI pouze rušily.  

 Max obsahuje mnoho objektů, z kterých patche vytváříme. Jsou svým způsobem 

černé skříňky se vstupy a výstupy provádějící jednu specifickou činnost. Vstupy se v Maxu 

nazývají Inlety, výstupy Outlety. Speciálním typem objektu jsou Messages, které, jak název 

napovídá, vysílají zprávy. Ty mohou být textové nebo obsahovat číselné proměnné. 

 Dále existují GUI objekty, simulující známé ovládací prvky jako fadery, knoby a 

tlačítka. 

  

1.4.2 Objekty 

  

Obr. 1.2: Objekty 
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 Objekty jsou základním stavebním prvkem Maxu. Každý objekt je samostatný 

program provádějící specifický úkon. Jaký program v objektu je definujeme tím co do 

objektu napíšeme. 

 Na obrázku 1.2 je několik objektů na ukázku.  

První box v obrázku 2 je prázdný objekt. Pokud bychom z něj chtěli udělat objekt funkční, 

přepneme se do edit módu, klikneme na něj a napíšeme jakým objektem by měl být.  

 Druhý objekt na obrázku 1.2 “mtof” je už skutečně specifický program. Slouží k 

převodu MIDI hodnoty na frekvenci. Tedy když do inletu pošleme zprávu s hodnotou 69, 

která v MIDI odpovídá komornímu A, na výstupu dostaneme zprávu s hodnotou 440, tedy 

frekvenci tónu A. 

 Třetí objekt typu pack nám vytváří list prvků. Argumenty určují jak velký tento list 

bude. Na vstup tedy přivádíme libovolné hodnoty (čísla nebo zprávy) a na výstupu máme 

pole těchto hodnot. 

 Čtvrtý objekt midiselect přijímá na vstupu midi data, která poté rozvádí podle typu 

do outletů. Například na prvním outletu získáme dvouprvkový list s midi hodnotou 

zahraného tónu a silou úhozu. Na druhém outletu máme dvouprvkový list pro aftertouch, 

na třetím zprávy control change atd. 

 Signálové objekty jsou objekty jejichž outlety a inlety nepřijímají standartní Max 

zprávy, místo toho pracují s audio signálem. 

 

Obr.1.3: signálové objekty 

  

 Na obrázku 1.3 vidíme ukázku těchto signálových objektů. První je objekt 

oscilátoru. Frekvenci, kterou má tento oscilátor produkovat, můžeme buď napsat přímo do 
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objektu za tildu, nebo ji přivedeme jako zprávu na levý inlet. Přivedením zprávy na pravý 

inlet resetujeme fázi. Na výstupu oscilátoru je sinusoida o dané frekvenci. 

 Druhý objekt na obrázku 1.3 je objekt násobení. Protože je za hvězdičkou tilda, 

jedná se o násobení signálů. Můžeme tedy na levý vstup přivádět hodnotu z oscilátoru a 

na pravý hodnotu buď jiného signálu a tím , nebo například signál z generátoru obálky. 

 Třetí a čtvrtý objekt na obrázku 3 jsou audio výstup a vstup. Objkt dac~ je audio 

výstup který má standartně 2 kanály, dopsáním například “ 1 3 12 “ za tildu jej nastavíme 

aby měl výstup na první, třetí a dvanáctý kanál. Podle toho se nám i přizpůsobí inlety, 

budou tedy 3. Obdobně je to s objektem adc~. Ten standartně posílá signál z prvního a 

druhého kanálu, stejně jako u dac~ ale můžeme nastavit kanály libovolné. 

1.4.3 Nejpoužívanější objekty 

BUTTON

 Objekt button viz obrázek 1.4, reprezentovaný kulatým tlačítkem, je objekt který po 

kliknutí pošle bang zprávu do svého výstupu. To vpodstatě znamená že neposílá žádnou 

hodnotu ale vyvolává reakci dalších objektů, viz obrázek 1.5. 

  Obr. 1.4: Button           Obr. 1.5: kliknutí button 
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TOGGLE      
  

 Objekt toggle je podobný objektu button. Rozdíl je v tom, že má 2 stavy,  vypnuto a 

zapnuto. Při každém kliknutí vysílá zprávu bang, zároveň ale do výstupu posílá hodnotu 1 

při zapnutí (poté je zakřížkován) a nebo hodnotu 0 při vypnutí (potom je čtverec prázdný). 

 

Obr. 1.6: Toggle 

METRO

 Objekt metro posílá zprávu bang s periodou definovanou buď v samotném objektu 

číselnou hodnotu v milisekundách nebo hodnotou přivedenou do pravého inletu, obdobně 

v milisekundách. Metro se spouští zprávou bang nebo hodnotou 1 zaslanou do pravého 

vstupu, zastavuje se posláním zprávy “stop” nebo hodnotou nula. 

Obr. 1.7: Metro 
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SEND A RECEIVE

Obr. 1.8: Send a Receive 

 Objekty send a receive slouží k posílání zpráv bez přímého spojení. Jsou výhodné 

pro zvýšení přehlednosti a zároveň pokud potřebujeme posílat hodnoty do subpatchů. Co 

jsou subpatche vysvětlím dále. 

 Objekt receive posílá hodnotu, kterou přivedeme na levý inlet. Posílá ji s 

identifikátorem, který v objektu definujeme. Ten musí být v rámci patche i subpatchů 

jedinečný. Objekt send, který má tento identifikátor, potom tuto zprávu přijímá a posílá ji 

do svého outletu, viz obrázek 1.8. 

OBJEKTY PRO PRÁCI S MIDI

Obr. 1.9: MIDI objekty 
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 Objektem “notein”, viz obrázek 1.9, dostáváme informace o MIDI události Note On 

a Note Off. Tu může vysílat klaviatura, pad, nebo program v počítači. Nastavení MIDI 

kanálů probíhá v nastavení Maxu. Standartně objekt přijímá zprávy na všech kanálech, 

můžeme to však omezit na jeden vybraný kanál tím, že dopíšeme číslo kanálu za “notein”, 

viz druhý objekt zleva na obrázku 1.9. V levém outletu dostáváme hodnotu prvního 

datového bytu, tedy MIDI hodnotu zahrané noty, v druhém kanálu hodnotu druhého 

datového bytu, tedy sílu úhozu. Z třetího outletu, pokud bereme signál ze všech kanálu, 

získáváme číslo kanálu. 

 “notein” zároveň s hodnotami posílá i bang, kterým můžeme zpouštět například 

obálky. Problém je že bang vysílá i při zprávě Note Off. Řešení tohoto problému je objekt 

“stripnote”, třetí zleva na obrázku 1.9, který má inlety pro číslo noty a sílu úhozu které 

předává na své outlety, ale filtruje bang pouze pro hodnoty síly úhozu větší než nula. 

Zpráva bang tedy prochází skrz jen při MIDI zprávě Note On. 

 Objekt “noteout” slouží k vysílání MIDI zpráv. Můžeme tak tedy v Pure Data 

vytvořit například arpegiator, MIDI data posílat na virtuální MIDI sběrnici a ty poté 

odchytávat například v DAW a nebo posílat do externího syntezátoru. Opět levý inlet 

slouží pro hodnotu noty, střední pro sílu úhozu a pravý pro kanál. 

 Objekty “ctlin” a “ctlout” jsou obdobné objektům “notein” a “noteout” ale slouží 

pro MIDI zprávy control change. Můžeme zprávy filtrovat. Pokud bychom za “ctlin” 

napsali například hodnotu “64”, bude objekt vysílat bang jen při MIDI control change 

zprávě s hodnotou 64, tedy stlačení pedálu. 

 Objekt “makenote” slouží pro vytváření MIDI zpráv přímo v Maxu. Do levého 

vstupu posíláme hodnotu MIDI noty, do prostředního sílu úhozu a do třetího délku noty. 

Případně všechny tyto 3 hodnoty můžeme poslat do levého vstupu v listu. 

  

OBJEKTY GENERUJÍCÍ SIGNÁL
 

Obr. 1.10 Objekty na generování signálu 
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 Jak už jsem zmiňoval, objekty pro práci se zvukem mají za svým názvem tildu. Tedy 

například již popsané cycle~, adc~ a dac~. Objektů pro práci se zvukem je ale velké 

množství. Na obrázku 1.10 vidíme další objekty na generování signálu. 

 První objekt “noise~”, jak název napovídá, produkuje šum. Je to tedy náhodný 

signál s hodnotami mezi -1 a 1. 

 Objekt “phasor~” produkuje pilu v rozmezí 0 a 1. Její frekvenci můžeme obdobně 

jako u objektu “cycle~” nastavit buď přímo napsáním frekvence do objektu, nebo 

přivedením hodnoty frekvence do levého inletu. 

 Objekt rect~ nám obdobně vytváří čtvercovou vlnu. Čtverec takto vytvořený však 

není digitální ale obsahuje i překmity.  

 Objekt, který pro vytváření signálu používám já je objekt “ioscbank~”. Ten na 

vstupu bere list, v kterém se střídají hodnota frekvence a amplitudy této frekvence. Na 

výstupu máme signál složený ze sinusových vln na zadaných frekvencích o zadaných 

amplitudách.  Před listem ještě musíme mít zprávu set, kterou do listu přidáme objektem 

“prepend”. Zprávou “set size” nastavujeme kolik oscilátorů objekt bude mít. Je důležité 

toto nastavovat přesně kvůli optimalizaci výkonu.  

 

Obr. 1.11: Nastavení ioscbank 
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FILTRY
 

Obr. 1.12 Filtry 

 Max obsahuje velké množství objektů pro filtraci signálu. Některé na ukázku jsou 

na obrázku 1.12. Obecně je vždy první inlet pro signál. Další inlety pro parametry, 

případně je možné parametry nastavovat listem do prvního inletu. Na outletu, který bývá 

většinou pouze jeden, získáváme výstupní filtrovaný signál. 

 Objekt “lores~” je dolní propust s rezonancí. Do prvního inletu vedeme signál, do 

druhého přivádíme hodnotu mezní frekvence a v třetím nastavujeme rezonanci filtru. 

 Objekt “reson~” je pásmová propust s rezonancí. První inlet je opět pro signál. 

Druhý pro gain výstupu, třetí pro nastavení frekvence a čtvrtý pro rezonanci filtru. 

 Objekt “biquad~” je filtr s dvěma póly a dvěma nulovými body. Na objektu je opět 

první inlet pro signál, další inlety jsou pro jednotlivé parametry rovnice.  K tomu abychom 

parametry nemuseli počítat ručně slouží objekt “filtergraph~”, který je na obrázku 1.12 

připojen k prvnímu vstupu “biquad~”. Ten má na výstupu list všech parametrů potřebných 

pro nastavení biquad. Na vstupech “filtergraph~” můžeme nastavit typ filtru (lowpass, 

highpass, notch, lowshelf, highshelf, bandpass, bandstop, allpass), poté frekvenci, gain 

filtru a Q. Hodnoty frekvence, gainu a Q také můžeme nastavovat pomocí grafického 

rozhraní tohoto objektu, způsobem click’n’drag.  
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DALŠÍ OBJEKTY
 

Obr. 1.12 Signálové rampy 

 Objekt “line~” slouží k vytváření signálových ramp, tedy signálů které lineárně 

narůstají k definované hodnotě za určitý čas. Pokud bychom klikli na zprávu vlevo na 

obrázku 1.12 vyšle se do objektu “line~” maximální hodnota této rampy. Hodnota do 

pravého inletu určuje čas, za který se této hodnoty dosáhne a zároveň vyvolá výstup z 

objektu. Pomocí objektu “line~” tedy můžeme vytvářet například amplitudové obálky. 

 Efektivnější je však použít přímo objekt “adsr~”. Ten přímo slouží pro vytváření 

adsr amplitudové obálky. První inlet funguje jako trigger a zároveň udává hodnotu peaku 

obálky. Hodnota větší než 0 až 1.0 obálku zpouští. Obecně sem posíláme sílu úhozu 

klávesy z note on midi zprávy vydělenou 127. Hodnota 0 do vstupu objekt posílá do fáze 

release. Další 4 vstupy jsou pro jednotlivé parametry, tedy attack, decay, sustain a release. 

První outlet objektu je samotný signál obálky pohybující se mezi 0 a 1. Druhý posílá opět 

signál triggeru, tzn 0 pokud adsr nefunguje a 1 pokud ano. Třetí outlet je vysílá zprávy 

“mute 1” a “mute 0”. Těmi také poznáme jestli je objekt v provozu nebo ne. Typické 

využití tohoto výstupu je v objektu “poly~” zajišťujícím polyfonii. Na základě výstupu 

rozhodujeme jestli je hlas k dispozici nebo právě používám a je potřeba pro další hlas 

použít další instanci. 
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SUBPATCHE

Obr. 1.13 Subpatch 

 V rámci patche jde vytvořit takzvané subpatche, tedy nový patch, který se v rámci 

hlavního patche tváří jako objekt. Má tedy inlety a outlety a provádí nějakou specifickou 

činnost. Jednoduše vytvoříme nový patch, uložíme jej pod vybraným názvem, například 

“subpatch123” a poté do nového objektu napíšeme název patcheru. 

Obr. 1.14 Inlety a outlety 

 Vstupy výstupy definujeme objekty “inlet” a “outlet”. Může jich být libovolné 

množství. Jejichž řazení na objektu subpatche záleží jen na poloze v horizontální ose. Viz 

obrázek 1.14. 

 Subpatche jsou výhodne jednak pro zpřehlednění patchů, ale hlavně nám dávají 

možnost využít velké bloky objektů opakovaně. 

 Speciální možností využítí subpatchů je “bpatcher”. Je to objekt, který nám ukazuje 

vnitřní rozhraní subpatche a ne pouze objekt s názvem. Je ideální pro nastavovací prvky. 
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Obr. 1.15 Bpatcher 

 Například v rámci subpatche máme všechny nastavovací gui prvky, jejichž hodnoty 

poté spojíme do listu, který potom posíláme do jednoho inletu. Přes bpatcher poté máme 

možnost slidery, knoby atd. ovládat a na výstupu máme jeden patch chord, místo desítek. 

Opět tak zlepšujeme přehlednost patchů a efektivitu práce. 
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2. Návrh  
 

Obr. 2.1: Základní blokové schéma 

 Základní blokové schéma syntezátoru vidíme na obrázku číslo 2.1. Syntezátor má 

na vstupu MIDI zprávu, ta prochází zpracováním v MIDI enginu a dále je poslána do 2 

nezávislých generátorů signálu. Zde schválně používám slova generátor, tento blok totiž 

zahrnuje i filtr. Výstup z generátorů je již zvukový signál, dochází k jeho sčítání a 

pokračuje do master sekce. Odtud jde signál už do zvukového výstupu syntezátoru. 

2.1 MIDI engine
 

Obr. 2.2: MIDI Engine 

 Na obrázku 2.2 je blokové schéma MIDI enginu.  

 V prvním bloku “Transpozice” můžeme MIDI notu transponovat v rozsahu +- 127 

půltónů. 

 V druhém bloku “Mikrointervalové laděni” dochází, jak název napovídá, k 

mikrointervalovému ladění. Každý tón oktávy můžeme ladit v rozsahu +- 50 centů. 
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Parametry tohoto bloku tedy bude 12 potenciometrů/faderu, každý odpovídající jednomu 

tónu oktávy. Toto nastavení bude globální pro všechny oktávy rozsahu. 

 Blok “Tvorba akordů” slouží k vytváření souzvuku více tónů. Bude mít 12 

ovládacích prvků, 6 na nastavení požadovaných intervalů v rozsahu +- 24 půltónů. Dalších 

6 ovládacích prvků bude pro nastavení síly úhozu daného intervalu, relativní vůči síle 

úhozu MIDI noty která jej vyvolala. To znamená, že pokud do tohoto bloku pošleme MIDI 

zprávu Note On s notou A a rychlostí úhozu 80, a budeme mít interval nastavený na +2 

půltóny a sílu úhozu na 64, na výstupu kromě vstupní noty dostaneme ještě notu H s 

rychlostí úhozu 40. Pokud budou všechny nastavitelné prvky intervalů na nule, nebudou 

vznikat žádné nové noty. 

 Poslední blok ve schématu je Arpeggio. Ten slouží k hraní rozložených akordů, 

respektive k postupnému hraní všech not které získá na vstupu. Pokud na vstup přivedeme   

zároveň noty C E G, na výstupu je budeme dostávat postupně. Jak půjdou za sebou a jak 

rychle poté bude záležet na nastavení arpeggia. Parametry arpeggia budou následující: 

• Rychlost - rychlost za kterou arpeggio přejde na další toń, hodnota bude 

nastavitelná buď v milisekundách nebo jako délka noty v závislosti an 

globálním tempu  

• Počet opakování - udá počet cyklů arpeggia které proběhnou než se vypne, při 

nastavení 0 bude arpeggio nekonečné 

• gate - procentuální hodnota v rozsahu 1-200%, udává jak dlouhá nota v 

arpeggiu bude. Při hodnotě 100% bude tón hrát celou dobu udávanou 

parametrem “rychlost”, při 50% hodnotě polovinu této doby atd. 

• Výběr stylu - zde bude na výběr z několika stylů arpeggia. Tzn běh nahoru, dolů, 

nahoru a dolů atd. 
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2.2 Generátory
  

     

Obr. 2.3: Generátor 

    

 Syntezátor bude mít 2 na sobě nezávislé generátory. Blokové schéma generátoru je 

na obrázku 2.3. Generátory mohou generovat buď hudební signál nebo šum. Generátor 
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bude mít na vstupu možnost transpozice v půltónech a možnost jemného ladění. 

Samozřejmě také možnost nastavení hlasitosti.  

 Kromě šumu bude k dispozici i možnost nastavit si jednoduše základní signály, tedy 

sinusoidu, pilu, čtverec, pulz atd. Důležitější ale bude možnost vytvořit si vlastní barvu 

zvuku. 

 Tvorba zvuku bude realizována pomocí aditivní syntézy. Tedy kombinování velkého 

množství oscilátorů produkujících sinusoidy, jejichž frekvence jsou násobkem základní 

frekvence. V uživatelském rozhraní tedy pomocí sliderů nastavíme poměry hlasitostí 

vyšších harmonických. Generátor ale bude mít schopnost i generování neharmonického 

spektra, tzn kde vyšší harmonické složky nejsou celočíselnými násobky základní 

frekvence. V uživatelském rozhraní k tomuto bude sloužit ovládací prvek s nastavitelnou 

procentuální hodnotou. 100% odpovídá harmonickému spektru. Pokud bychom měli 

například hodnotu 200%, první harmonická nebude dvojnásobkem základní frekvence ale 

čtyřnásobkem, druhá potom osminásobkem atd.   

 Předností syntezátoru je možnost různých amplitudových obálek pro různé části 

spektra. Proto v blokovém schématu najdeme čtyři bloky “osc” a jim odpovídající 

generátory obálky a nízkofrekvenční oscilátory. Každý z nich bude vytvářet jinou část 

spektra. První například první až šestnáctou harmonickou, druhý sedmnáctou až 

třicátoudruhou atd. Tyto dělící body bude možné uživatelsky nastavovat, pokud to bude v 

Pure Data technicky možné, pokud ne, budou nastaveny pevně.  

 Generátory obálky budou standartní typu ADSR. Budou mít tedy čtyři parametry, 

attack, decay, sustain a release. V uživatelském rozhraní bude i možnost kopírovat 

parametry mezi těmito generátory obálky. 

 Zároveň s generátory obálky budou k dispozici nízkofrekvenční oscilátory. Na výběr 

bude z několika základních signálu (sinusoida, pila, čtverec a náhodný signál S&H), 

nastavení frekvence a nastavení míry modulace. Míra modulace také může být ovlivněna 

rychlostí úhozu zahrané noty. 

 Oba generátory mají před svým výstupem filtr. Ten bude mít přepínatelný typ, tzn 

horní propust, dolní propust a pásmová propust. Nastavitelný bude i kmitočet tohoto 

filtru. Filtr bude mít vlastní generátor obálky ovlivňující poměr filtrovaného a 

nefiltrovaného signálu. Podobně jako u LFO, bude možné míru modulace této obálky 

ovlivňovat rychlostí úhozu zahrané noty. 
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2.3 Master sekce

 Master sekce bude obsahovat ovládání hlasitosti syntezátoru, možnost nastavení 

tempa a globální nastavení času. Globálním nastavením času se rozumí procentuální 

parametr, kterým bude možné zkracovat nebo prodlužovat veškeré další časové parametry 

syntezátoru, například attack amplitudové obálky. 

2.4 Nastavování syntezátoru textem

 Syntezátor bude mít možnost nastavování textem, respektive klávesnicí. Pokud 

tedy začneme psát na klávesnici, začnou se nám měnit parametry syntezátoru.  

 Původní idea byla, že napíšeme text do pole a poté vyvoláme ručně akci nastavení. 

Max bohužel nemá k dispozici objekty pro složitější práci s textovými řetězci a ani 

komunitní knihovny nenabízí takovéto rozšíření. Umí ale číst vstup z klávesnice, 

nastavování tedy může probíhat v reálném čase zároveň s tím jak text píšeme, 

eliminujeme tím ale možnost vložit kopírovaný text. 

 Nastavování parametrů tedy bude probíhat vždy po stisknutí klávesy. Každé klávese 

klávesnice bude přiřazen jeden nebo více parametrů syntezátoru. Se stisknutím klávesy se 

hodnota změní. Funkce podle které se parametr bude změnit a velikost kroku bude 

rozdílná. Například již realizované nastavení je v patchi u parametru attack. Při každém 

stisknutí klávesy “A” roste uložená hodnota, z které se poté pomocí funkce sinus 

vypočítává hodnota parametru attack v závislosti na jeho krajních polohách. S 

opakovaným klikáním tedy hodnota roste, klesá, roste atd. 
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3. Realizace  

 Celý projekt syntezátoru v prostředí Max/MSP je složen z množství patchů. V této 

části popíši strukturu celého projektu, podrobněji popíši fungování a význam jednotlivých 

patchů a subpatchů, a způsob jakým mezi sebou komunikují. 

 Patche a subpatche mnou vytvořené se dají zhruba rozdělit do dvou skupin. První 

skupina jsou objekty, které hodnoty pouze vysílají. Jsou to například objekty obsahující 

pouze gui prvky, které v listu vysílají nastavené hodnoty. Typickým příkladem je například 

objekt filterSet, vysílající hodnoty pro nastavení filtru a jeho adsr obálky. Tyto objekty 

obecně nemají žádné vstupy. 

 Druhou skupinou jsou patche nějakým způsobem zpracovávající MIDI data anebo 

signál. Ty většinou mají více vstupů. Jeden pro samotný signál nebo data, s kterými mají 

pracovat, a dále jeden či více vstupů pro nastavení hodnot. Příkladem může být například 

objekt myOsc, který má 3 vstupy, frekvenci, list obsahující amplitudy jednotlivých 

harmonických a dvouprvkový list udávající rozsah vyšších harmonických, které má tento 

objekt generovat. Na výstupu poté dostaneme signál. Podrobněji tento objekt ale bude 

popsán dále. 

 Postup signálu nebo dat v naprosté většině případů uvažujeme shora dolů, případne 

zleva doprava. 

3.1 Struktura projektu

• hlavní patcher - main 

• midiProcess 

• microinterval 

• chord 

• mysoscset 

• adsrsetup (4x) 

• adsrborderSet 
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• LfoAmpSetup 

• filterSet 

• synth_wat 

• borders 

• myosc 

• mymtof 

• microintervalSet 

• LFO 

• filter 

• masterSect 

3.2 Jednotlivé patche projektu

3.2.1 main 

Obr. 3.1: main 

 Patch main je hlavním objektem zastřešujícím celý projekt. Nemá tedy jako ostatní 

subpatche žádné inlety a outlety. Za vstup však v tomto případě uvažujeme objekt 

“midiin”. Tento objekt do svého outletu posílá sériově MIDI data, tak jak je dostává na 
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vstupu. Objektem “midiparse” tyto hodnoty převádíme na použitelnější tvar. Tzn na 

prvním outletu objektu “midiparse” například dostaname list s note on eventem, tedy 2 

prvky, první s midi hodnotou stlačené klávesy, druhý se silou úhozu. Data dále pokračují 

do subpatche midiprocess, poté do objektu “prepend midinote”. Ten na první místo listu 

přidává symbol “midinote”, který je nutný pro správné fungování objektu “poly~”. 

Následuje objekty “zl.join”, které slouží k spojování listů. Tzn s každým objektem 

počáteční list rozšiřujeme o list posílaný do pravého inletu objektu “zl.join”. První přidává 

hodnoty vysílané u subpatcheru “adsrBorderSet”. Další objekt zl.join přidává výstup 

subpatche “adsrsetup” a poslední výstup subpatche “myoscset”. Celý list jde poté do 

vstupu objektu “poly~ synth_wat 10 @steal 1”. 

 “poly~” je objekt zajišťující fungování polyfonie. Zjednodušeně vytváří množství 

instancí subpatche, který do objektu zadáme jako argument. V tomto případě je to 

subpatch “synth_wat”, který v blokovém schématu odpovídá bloku generátoru. Dále je v 

objektu argument “10”. Ten určuje maximální množství instancí, což odpovídá 

maximálnímu množství hlasů. Poslední argument je “@steal 1”. Tím u objektu zapínáme 

voice stealing. To znamená, že pokud využíváme všech 10 instancí, objekt vypne instanci, 

která je nejstarší a uvolní ji pro nové použití.  

 Vstupem tohoto objektu jsou parametry pro generátor, výstupem už samotný 

zvukový signál. Ten už putuje jen do subpatche “masterSect” a odsud do objektu “ezdac~”. 

Ten je obdobou objektu “dac~”, tedy objektu, který posílá signál na zvukový výstup maxu. 

Jediný rozdíl mezi “ezdac~” a “dac~” je gui pro zapínání a vypínaní DSP v Maxu. 

3.2.2 midiprocess 

 Subpatch midiprocess zajištuje gui a zpracování MIDI note on eventů. Na vstupu 

má dvouprvkový list obsahující hodnotu stlačené noty a sílu úhozu. Tento list je hned za 

vstupem rozdělen na dva prvky objektem unpack. Hodnota noty je sčítáná s výstupem gui 

knobu pro transpozici v rámci půltónů, poté opět zabalena do listu a poslána do výstupu. 

Kromě toho je také poslána jako vstup subpatche “chord”, společně se sílou úhozu.  
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Obr. 3.2: midiProcess 

  

 Dále zde najdeme gui knob pro úpravu ladění v rámci centů. Ten hodnotu posílá 

pomocí objektu send a je přijímán v subpatchi “mymtof”. Je zde i subpatch 

“microinterval”. Ten však nemá žádné vstupy ani výstupy, je zde jen kvůli jeho gui.  

3.2.3 chord 

 Tento subpatch slouží k vytváření akordů na základě zahraného tónu. Jeho gui 

obsahuje 6 knobů pro nastavení přidaného tónu v rozmezí +- 36 půltónu a nastavení 

relativní hlasitosti tohoto tónu vůči tónu originálnímu. Vstupy jsou 2, první je pro midi 

hodnotu zahraného tónu. K této hodnotě se přidává hodnota knobu, která je prvním 

argumentem objektu “makenote”. Druhým vstupem je síla úhozu zahrané noty. Z té se 

jednoduše dopočítá spolu s hodnotou relativní hlasitosti síla úhozu nově vytvářené midi 

note on zprávy. Tato hodnota jde do druhého inletu objektu “makenote”. Do třetího inletu 

posíláme délku nově vytvářené noty. Protože ale stejně čekáme na note off, resp zprávu 

note on s sílou úhozu 0, posíláme do vstupu při zpuštění pouze velmi vysokou hodnotu. 
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Objekt “makenote” tedy už vytváří note on zprávu zadaných parametrů a tu posílá do 

výstupu. Před výstupem jsou 2 objekty “gswitch”. Ty fungují jako přepínač, posílající do 

výstupu buď samotný akord nebo výstup z arpeggia. Tyto přepínače jsou ovládány 

togglem na zapínání a vypínání arpeggia. Také v pravé části jsou gui objekty a subpatch 

“arp” zajišťující arpeggio. 

  

Obr 3.3: chord 

3.2.4 arp 
 Objekt arp zajišťuje fungování arpeggia. Arpeggio vychází z stejného nastavení jako 

chord, tedy šesti hodnot pro půltóny a šesti číselných hodnot pro relativní hlasitost. Dále 

má parametry jako rychlost, počet opakování, gate a délka arpeggia. Arpeggio je 

monofonní, reaguje tedy pouze na poslední stlačený tón. Funguje tak, že hraje postupně 

zahraný tón a potom jeden po druhém tóny dané hodnotami z subpatche chord. Zda bude 

opakovat pouze základní tón, nebo k němu bude hrát jeden, dva nebo všech šest 

rozhodujeme parametrem “lenght”. Parametr “gate” ovlivňuje délku produkovaného tónu 

na základě rychlosti arpeggia. V standartní hodnotě “100” tón zní celou dobu dokud 

nezačne další tón, při hodnotě “50” zní polovinu této doby, při hodnotě “150” přeznívá do 
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dalšího tónu. Hlavními objekty jsou objekty “pipe”. Ty fungují jako delay pro bang. Zdržují 

tedy bang vyslaný při zahrání základního tónu o celočíselné násobky rychlosti arpeggia. 

Dále jsou důležité objekty “counter”, které se starají o opakování a vypínání arpeggia. 

Ačkoliv to tak nevypadá, byl pro mě tento subpatch na vytvoření nejtěžší. To hlavně z 

důvodu, že práce s pamětí v Maxu je mnohem složitější než v normálních programovacích 

jazycích. 

Obr 3.4. 

3.2.5 myoscset 

 Myoscset patří do skupiny subpatchů pouze signál vysílající. Téměř celé gui 

subpatche obsahuje jen jeden objekt “multislider”. To je objekt, obsahující nastavitelné 
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množství gui sliderů, který hodnoty sliderů při změně vysílá zabalené v listu na svůj 

výstup. Tento multislider používáme pro nakreslení spektra signálu. To znamená 

amplitudy první až 32 harmonické. Dále zde najdeme 3 zprávy nastavující hodnoty 

multislideru, odpovídající průběhu sinusoidy, pily a čtverce. Ve spodní části je množství 

objektů “setVal”, které zajišťují textové nastavení, podrobněji je tento subpatch popsán 

později. Ty vysílají hodnoty do objektu “pack”, vytvářejícího list, kterým se poté nastaví 

hodnoty multislideru. Pack však vysílá výstup při zprávě bang pouze do prvního vstupu, 

proto je do prvního vstupu připojen objekt “key”, který vysílá zprávu bang do prvního 

vsutpu při stlačení jakékoli klávesy. Objekt “if” je zde aby zpráva bang nebyla vysílána 

pokud je textové nastavení vypnuto.  

Obr. 3.5: myoscset 

3.2.6 adsrBorderSet 
  

 Tento patch slouží pro nastavení hranic amplitudových obálek spektra. Ovládacími 

prvky jsou 3 číselné hodnoty s minimem v nule a maximem 32. Pod nimi je několik objektů  
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“if” zajišťujících, aby hodnoty vlevo nemohly mít větší hodnotu než objekty vpravo a 

naopak. Výstup je poté zabalen do tříprvkového listu a poslán na výstup. V horní časti jsou 

opět subpatche setVal pro textový vstup. 

Obr. 3.6: adsrBorderSet 

3.2.7 adsrsetup 

 Subpatch ve svém fungování podobný předchozímu adsrBorderSet. Obsahuje 

čtyřikrát čtyři gui knoby pro nastavení průběhu adsr obálky, ty jsou poté zabaleny do listu, 

listy spojeny a poslány na výstup. Každé 4 knoby jsou pro jednu část spektra. Hned pod 

nimi jsou objekty “setVal” pro textové nastavení a dále objekty “gTime” pro globální 

roztažení nebo zkrácení času. Tento subpatch je také blíže popsán dále. Hodnoty na 
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výstupu objektu “setVal” se ukládají do objektů float, které fungují jako paměť. Při zprávě 

bang se hodnota vyšle do výstupu. Tímto způsobem je zajištěna možnost kopírování 

parametrů mezi jednotlivými obálkami. 

Obr. 3.7 adsrsetup 
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3.2.8 LfoAmpSetup 
  Tento subpatch slouží k nastavení LFO/AM u jednotlivých částí spektra. 

Nastavujeme frekvenci, míru modulace a typ signálu. Na výběr je ze tří signálů a to  

sinusoidy, pily a čtverce. 

Obr. 3.8 LfoAmpSetup 

  

3.2.9 filterSet 

 Subpatch sloužící k nastavení filtru. Hlavní je gui objektu “filtergraph”. To slouží k 

grafickému nastavení filtru, dále nad sebou má několik ovládacích prvků pro nastavení 

typu filtru, frekvence, gainu a Q. Výstup tohoto objektu je list hodnot, kterými se poté 

nastavuje samotný filtr.  Tento list je ještě před výstupem spojen s druhým listem 

obsahujícím hodnoty nastavení adsr obálky samotného filtru. Dále je zde toggle 

nastavující bypass filtru. V horní části je objekt “setVal”, který má na výstupu 1 až 6 podle 

aktuálního stavu. Objekt “route” vysílá bang, právě na základě čísla na vstupu a poté vysílá 

bang do odpovídajícího outletu. Tento bang poté zpouští zprávu, která nastavuje typ filtru. 

Obdobně se přes “setVal” nastavují parametry filtru a také adsr obálka. Na výstupu 

nastavení adsr jsou také objekty “gTime” pro globální zkracování a prodlužování času. 
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Obr. 3.9. 

3.2.10 synth_wat 

 Tento subpatch je samotným generátorem. V patchi main je schován v objekteu 

“poly~” zajišťujícím polyfonii. Jako takový nemůže mít klasické inlety a outlety ale mírně 

odlišné vstupy “in 1” resp “out~ 1”. K těmto vstupům a výstupům se ale chováme stejným 

způsobem. Na vstupu “in 1” máme dlouhý list parametrů a hodnot, který jsme si vytvořili 

v hlavním patchi. Zde jej pomocí objektů “zl slice” postupně budeme rozsekávat na menší 

části a ty rozbalovat. Po vstupu tedy vidíme kaskádu těchto objektů zapojeným sériově za 

sebou. První je samotná hodnota stlačené noty, kterou posíláme do subpatche “mymtof”, 

který nám na výstupu dává frekvenci. Tu poté posíláme dále jako parametr do subpatche 

“myosc”. Druhou hodnotou, kterou získáváme je síla úhozu, kterou zpouštíme adsr obálky 
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a nastavujeme její peak. Další část listu jsou hranice vyšších harmonických pro jednotlivé 

adsr obálky, resp. oscilátory. Ty prochází subpatchem “borders”, a poté do subpatche 

“myosc”. Předposlední jsou parametry adsr obálek a poslední samotný list amplitud 

vyšších harmonických složek signálu, který je poslán také do subpatche “myosc”. 

Výstupem subpatche “myosc” už je samotný signál. Ten se násobí s signálem vycházejícím 

z objektu “adsr~” a dále jde do subpatche “LFO”. Poté se signály ze všech oscilátorů sečtou 

a pokračují do filtru a odsud už do výstupu. Zajímavá je zde část začínající objektem 

“zl.delace” na pravé straně. Objekt přijímá zprávu “mute 0”/“mute 1” z objektu “adsr~”. 

Objektem “zl.delace” na pravém výstupu získáváme jen jedničku nebo nulu. Aby objekt 

“poly~” správně fungoval, je potřeba určit, kdy už hlas není používán a je opět k dispozici. 

To uděláme zasláním nuly nebo jedničky do objektu “thispoly~”. Právě tuto funkci 

zajišťuje tato pravá část subpatche. Vzhledem k tomu že máme 4 adsr obálky, musíme 

počkat až skončí release fáze všech. Tzn pomocí objektu “counter” počítáme počet bangů a 

v momentě kdy dosáhnou čtyřky, posíláme zprávu do “thispoly~”. 

Obr.3.10. synth_wat 
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3.2.11 setVal 
 Subpatch setVal zajišťuje nastavování syntezátoru textem. Na první vstupu je 

aktuální hodnota parametru, nejčastěji hned za ovládacím prvkem jako je slider nebo 

knob. Hodnota je rovnou předávána na výstup, takže pokud právě textové nastavování 

nepoužíváme, hodnota objektem pouze beze změny prochází. Nastavení samotné instance 

subpatche provádíme textem v objektu. Například objekt “setVal 50 3000 b 1” znamená, že 

minimální hodnota může být 50, maximální hodnota 3000, tento objekt reaguje na 

písmeno b a exponent hodnoty je 1. Samotný subpatch tyto argumenty přijímá v objektu 

“patcherargs” jako list. Ten poté objektem “unpack” rozbalíme na jednotlivé parametry. 

Důležitý v tomto patchi je objekt “key” který na svůj výstup posílá ASCII hodnotu kláves 2

stlačených na klávesnici. Objekt “atoi” zase převádí znak z listu parametrů na ASCII 

hodnotu tohoto znaku. Tyto hodnoty poté porovnáváme a pokud jsou stejné vyšleme do 

výstupu bang. Ten inkrementuje číselnou hodnotu na základě které odečítáme hodnotu z 

křivky v objektu “multislider” a posíláme do výstupu jako novou hodnotu. Do druhého 

výstupu před tuto hodnotu přidáme “set” a vysíláme do výstupu jako zprávu. Tento výstup 

obecně zapojíme zpět do vstupu ovládacího prvku. Tím se nastaví a my na gui můžeme 

vidět novou hodnotu. 

Obr. 3.11: setVal 

 American Standard Code for Information Interchange („americký standardní kód pro výměnu 2

informací“) - tabulka definující znaky anglické abecedy
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3.2.12 gTime 

 Subpatch gTime bere na vstupu hodnotu, tu poté pouze násobí hodnotou z 

hlavního ovládacího prvku pro globální prodloužení nebo zkrácení času, která je přijímaná 

přes “receive globalTime”, vysílané z master sekce. Vynásobenou hodnotu poté posílá do 

outletu. 

Obr 3.12: gTime 

3.2.13 borders 

 Subpatch borders pouze transformuje list hraničních hodnot adsr, který přicházi 

například ve tvaru “8,16,24” tak aby mu rozumněl objekt “myosc”. Tzn má čtyři výstupy na 

nich dostaneme 4 listy ve tvaru “0, 7”, “9,15”, “16, 23” a “24, 32” 

Obr 3.13: borders 
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3.2.14 mymtof 

 Subpatch “mymtof” slouží k převodu MIDI hodnoty na frekvenci. V projektu nebylo 

možno použít objekt “mtof”, protože ten dokáže převádět pouze celočíselné hodnoty. 

Pokud uvažujeme mikrointervalové ladění a mikroladění celého syntezátoru v rámci 

centů, nelze jej použít. 

Obr 3.14 mymtof 

3.2.15 microintervalSet 

 Subpatch “microintervalSet” zajišťuje mikrointervalové ladění. Přijímá parametry 

objektu “microinterval”, kterým nastavujeme míru rozladění jednotlivých tónů. Na vstupu 

je MIDI hodnota, ta je rozladěna dle nastavení v jednom z dvanácti bloků odpovídajích 

tónům v oktávě a potom poslána na výstup. 
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Obr 3.15 microintervalSet 

3.2.16 LFO 
 Subpatch LFO má 2 vstupy. První pro samotný signál, který budeme ovlivňovat a 

druhý s listem parametrů pro nastavení tohoto objektu. První hodnotou je frekvence 

tohoto oscilátoru. Dle názvu se jedná o nízkofrekvenční oscilátor, jež je pro starší 

syntézátory typický. V tomto případě se však na základě parametrů nemusí jednat jen o 

LFO ale také o objekt zajišťující amplitudovou modulaci. Parametr frekvence je možné 

nastavovat od 0 Hz až do 10kHz. Druhým parametrem je míra modulace tohoto objektu a 

třetí parametr rozhoduje zda signál bude sinusoida, pila nebo čtverec. 

Obr. 3.16 LFO 
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3.2.17 myosc 

 Subpatch myosc realizuje samotný aditivní oscilátor, je jádrem celého syntezátoru. 

Prvním vstupem je frekvence. Ta je násobena celými čísly abychom dostali frekvence 

vyšších harmonických, a potom ještě násobena hodnotou 0.05 - 4, vycházející z nastavení 

neharmoničnosti spektra. Hodnoty jsou poté zabaleny do listu. Tento list je ořezán na 

základě třetího vstupu, což jsou hranice části spektra, kterou tento oscilátor vytváří. 

Připomínám že objekt “myosc” je v objektu generátoru čtyřikrát pro každou část spektra. 

Druhým vstupem je list amplitud vyšších harmonických. Ten je ořezán stejně jako list 

frekvencí a potom objektem “zl lace” propleten s listem frekvencí. Před list přidáme 

zprávu “set” a tímto listem poté nastavujeme objekt “ioscbank” což je nastavitelná banka 

oscilátorů. Zároveň na základě hranic spektra počítáme počet oscilátorů, které “ioscbank” 

má používat. To je důležité pro výkon celého projektu. Na výstupu máme samotný signál. 

Zda je spektrum harmonické nebo neharmonické určuje hodnota ze slideru v hlavním 

patchi, kterou přijímáme objektem “receive harm” a z procentuální hodnoty 

přepočítáváme na hodnotu 0.05 - 4. 

Obr. 3.17 myosc 
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3.2.18 filter 

 Subpatch “filter” zajišťuje filtraci signálu v objektu synth_wat. Znamená to, že filtr 

je samostatný pro každý hlas. Má 3 vstupy, první pro nastavení parametrů filtru, druhý pro 

samotný signál a třetí pro nastavení adsr obálky a míry modulace touto obálkou. Mírou 

modulace vpodstatě nastavujeme poměr dry/wet celého objektu. Dále zde ještě přijímáme 3

informaci “filterBypass”, která určuje zda filtr vůbec používáme. Ta nastavuje objekt 

“selector~”. Ten na základě číselného vstupu (jedna nebo nula) posílá na výstup signál, 

přicházející do druhého nebo třetího vstupu. Tedy signálu přímo ze vstupu nebo výstupu 

filtru. 

Obr. 3.18 filter 

  Dry/Wet - jedná se o poměr mezi čistým vstupním signálem a signálem změneným pro průchodu 3

efektem
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3.3 GUI
  

 Uživatelské rozhraní syntezátoru je vytvořeno v presentation módu Maxu. Zároveň 

je nastaveno, aby se v tomto módu zapínalo. Vypnout jej můžeme malou žlutou ikonou 

plátna na spodní liště Maxu. 

  Gui je přehledně rozloženo do bloků. Vlevo nahoře vidíme veškeré nastavení MIDI, 

tzn. transpozici, mikrointervalové ladění a nastavení tvorby akordů, případně nastavení 

arpeggia. Tvorba akordů a arpeggio spolu sdílí ovládací prvky, není tedy možné je používat 

společně. 

 Druhý blok vpravo nahoře je objekt samotného generátoru signálu. Zde můžeme 

nakreslit spektrum nebo použít jeden ze tří předem definovaných signálů. Dále na pravé 

straně najdeme nastavení rozdělění spektra signálu pro amplitudové obálky. Pod 

samotným multisliderem najdeme čtyřikrát nastavení parametrů adsr obálek a nastavení 

LFO/AM pro danou část spektra. Tlačítka nad knoby slouží pro kopírování parametrů mezi 

knoby. V pravé části je velký slider s číselnou hodnotou. Tyto 2 gui prvky jsou spojeny a 

slouží k nastavování míry harmoničnosti spektra. 

 Třetí blok vlevo dole slouží k nastavování filtru. Máme zde graf, který můžeme myší 

ovládat stejně jako číselné pole, do kterých můžeme hodnoty zadat. Dále gui knoby pro 

nastavení adsr obálky samotného filtru a tlačítko pro možnost bypassu filtru. 

 Poslední blok vpravo dole slouží pro nastavování syntezátoru textovým vstupem a 

zároveň jako master sekce. Jsou zde knoby pro master output a globální změnu času, dále 

zapnutí a vypnutí audiovýstupu. Multisliderem nastavujeme křivku změn hodnot při 

textovém vstupu. Posledním prvkem je toggle, kterým textový vstup zapínáme a 

vypínáme. 
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Obr.3.19 gui 

3.4 Standalone aplikace

 Max má možnost exportu projektu jako aplikace. K projektu tedy přidávám i tuto 

vyexportovanou aplikaci v formátu .app. Je to aplikace, zpustitelná na jakémkoli počítači, 

běžícím na systému Mac OS, bez potřeby mít nainstalovaný samotný Max. Gui této 

aplikace odpovídá vzhledově gui samotného projektu, ale bez ovládacích prvků maxu. 

Obr. 3.20 standalone aplikace 
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Závěr 

 V rámci bakalářské práce byla rozebrána historie zvukové syntézy. Seznámili jsme 

se s nejpoužívanějšími druhy syntézy a přiblížili si principy jejich fungování. Dále jsme se 

zevrubně seznámili s protokolem MIDI, jak funguje, jakým způsobem probíhá jeho přenos 

a k čemu slouží. Poté jsme se seznámili s prostředím Max/MSP. Popsali jsme základní 

principy práce v tomto programu a k čemu je výhodné jej použít. Také jsme udělali 

přehled nejpoužívanějších objektů. 

 V další části jsme přešli k samotnému návrhu syntezátoru. Zde jsme vycházeli z 

navržených blokových schémat, postupně prošli základní bloky, tedy MIDI engine, 

generátory a master sekci syntezátoru a přiblížili jakým způsobem bude fungovat 

nastavování parametrů textem. 

 V rámci bakalářské práce byl syntezátor i vytvořen. Je přílohou této práce, a to jako 

archiv zip v elektronické verzi a v tištěné verzi na přiloženém CD. Pro jeho fungování je 

potřeba mít program Max, který je k dispozici zdarma v měsíční trial verzi na webových 

stránkách vyvojáře.  

 Samotný syntezátor má ve své finální verzi bohaté zvukové možnosti. Syntezátor je 

schopen vytvořit silný subbasový zvuk, stejně jako ostrý typicky syntezátorový zvuk, 

jakým jsou například zvuky lead synth. 

 Oproti ostatním aditivním syntezátorům je zvuk bohatší a zajímavější větší mírou 

změny zvuku v čase, což je docíleno právě množstvím amplitudových obálek. Dále 

možnost na každou část spektra použít různou amplitudovou modulaci, u níž si můžeme 

vybrat průběhy, je v rámci syntezátorů jedinečná. Oproti subtraktivním syntezátorům 

tento projekt nabízí také mnohonásobně více možností, a to hlavně možnost nakreslení 

vlastního spektra signálu, oproti pouhým pár předem definovaným signálům typickým pro 

subtraktivní syntezátory.  

 Vzhledem k tomu, že je syntezátor vytvořen v programu Max, je jeho struktura 

otevřená. V případě, že bychom chtěli přidat nové funkce nebo efekty, stačí je pouze 

vytvořit a zapojit do signálové cesty. V tomto ohledu je syntezátor velmi modulární a 

může být dále volně rozvíjen.  
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Použité zkratky 

AU - audio unit (zvukový plugin na Mac OS) 

AM - amplitude modulation (amplitudová modulace) 

bps - bits per second (bity za sekundu) 

DIN - Deutsches Institut für Normung (německý instutup pro standardy) 

FM - frequency modulation (frekvenční modulace) 

GUI - Graphical user interface (grafické uživatelské rozhraní) 

LED - light emiting diode (světlo emitující dioda) 

MIDI - Musical Instrument Digital Interface (digitální rozhraní pro hudební nástroje) 

MSB - most significant bit (nejdůležitější bit) 

NAMM - National Association of Music Merchants (asociace hudebních prodejců) 

MMA - MIDI Manufacturer’s Association (asociace výrobců MIDI) 

MMC - MIDI Machine Control (MIDI ovládání přístrojů) 

Pd - Pure Data  

SMF - Standard MIDI Files (Standardní MIDI soubory) 

USB - universal serial bus (univerzální sériová sběrnice) 

VCF - voltage controlled filter (napětím řížený filtr) 

VST - virtual studio technology (technologie virtuálního studia) 
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