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Abstrakt: 

Syntéza řeči je v dnešní době dobře zvládnutou disciplínou. Existuje mnoho česky mluvících 
syntezátorů, placených (CS-VOICE 97) i volně šiřitelných (Epos, Festival, GB-Soft TTS), pro PC, 
jejichž výstup se kvalitou přibližuje přirozené řeči. Pokud však budeme chtít implementovat řečový 
syntezátor do přenosného zařízení, narazíme na problém. Tímto problémem je použití počítače, na 
kterém by byl řečový syntezátor spuštěn. Na trhu lze také nalézt několik integrovaných obvodů plnících 
funkci řečového syntezátoru (SpeakJet – 20USD, TextSpeak – 250USD). Tyto obvody jsou poměrně 
drahé, v ČR se běžně koupit nedají a jsou navrženy pro syntézu anglického jazyka. Příspěvek se 
zabývá návrhem a realizací jednoduchého, levného a v první řadě přenosného řečového syntezátoru 
českého jazyka. Navržený syntezátor vytváří řeč konkatenační metodou. Databázi řečových jednotek 
tvoří pouze fonémy a některé často používané difony. Řídícím mikrokontrolérem je AT Mega 8 
taktovaný krystalem na 16 MHz. Syntezátor při řetězení fonémů neprovádí žádné modifikace prozodie 
a proto je řeč pro netrénovaného posluchače o něco hůře srozumitelná. 
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1 Úvod 
Téměř každé zařízení nějakým způsobem signalizuje svůj stav okolí. Nejčastěji je to 

vizuální signalizace (LED diody, LCD displeje atd.). V případě, že zařízení není viditelné, je 
nutné singalizovat jeho stav jiným způsobem. Tím může být například signalizace zvuková. 
Pokud je potřeba signalizovat stav pouze jednoho parametru, postačí signalizace typu 
„zvuk/ticho“. Při nutnosti signalizovat stavy více parametrů již taková jednoduchá signalizace 
nestačí. 

2 Popis syntezátoru 
U zařízení, kdy se signaliuzje stav stále stejných paramterů (počet parametrů a jejich 

charakter se během provozu zařízení nemění), by bylo vhodnější použít předem připravené 
úseky řeči (hlášení) a ty pouze přehrávat podle potřeby. Cílem však bylo vytvořit univerzální, 
jednoduchý a levný syntezátor, jehož výstup by byl pro trénovaného posluchače (pro 
posluchače, který alespoň rámcově ví, co může hlášení obsahovat) srozumitelný. Navržené 
zařízení je schopné produkovat český hlasový výstup na základě textového vstupu. Jedná se 
tedy o jednoduchý TTS (Text To Speech) systém. Navíc je možné zařízení přepnout do 
režimu „morseovka“. Potom je výstupem zvukový signál v morseově abecedě.  

2.1 Blokové schéma syntezátoru 
Blokové schéma syntezátoru je uvedeno na obrázku Obr. 2.1. Řečovými jednotkami, 

které se při syntéze zřetězují a vytváří výstupní signál, jsou fonémy a některé difony. Fonémy 
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i difony jsou uloženy v databázi (DB), ze které jsou potom po I2C sběrnici načítány. Text je 
do CPU zasílán přes rozhraní USART. Řečové jednotky načítané z databáze, jsou předávány 
do bloku PWM (Pulse-Width Modulation). Výstupní řečový signál je už potom veden přes 
dolní propust [3] do nízkofrekvenčního zesilovače a na reproduktor. 

 

 
Obr. 2.1: Blokové schéma syntezátoru. 

 
DB – databáze je tvořena 512 kB pamětí EEPROM s rozhraním I2C, řečové jednotky jsou 

uloženy s vzorkovací frekvencí 8 kHz 
USART – rychlost 2400 Bd, asynchronní přenos, bez kontroly parity, 1 stop bit, 8 datových 

bitů, (rozhraní USART je ve skutečnosti součástí CPU) 
CPU – mikrokontrolér Atmel AVR Mega8 
PWM – frekvence výstupu je 62,5 kHz pro lepší potlačení rušení na výstupu (kvůli malé 

strmosti DP), (rozhraní PWM je ve skutečnosti součástí CPU) 
DP – dolní propust s mezním kmitočtem 4 kHz pro odfiltrovaní vysokofrekvenčního rušení 
ZESILOVAČ – nízkofrekvenční zesilovač LM386 

2.2 Podrobnější popis metody syntézy 
Většina profesionálních řečových syntezátorů dnes používá [1] konkatenační 

(spojovací) metodu syntézy řeči. Řeč se vytváří spojováním úseků řeči uložených v databázi. 
Pokud je použita dostatečně velká databáze (je potřeba postihnout co nejvíce koartikulačních 
jevů mezi jednotlivými fonémy), je takto vytvořená řeč velmi dobře srozumitelná. Pro zvýšení 
kvality výsledné řeči se ještě často provádí modifikace prozodie (intonace, frekvence 
základního tónu) [1], [2]. 

Navržený syntezátor používá z důvodu nedostatku paměti (512 kB) jen základní 
fonémy a některé difony. Je známo, že jednotlivé fonémy nenesou žádnou informaci o 
prozodii řeči a proto je také výsledná řeč hůře srozumitelná. Při vytváření jednotlivých 
fonémů se vycházelo z tabulky uvedené v [5].  

Na srozumitelnost vytvořené řeči mělo také velký vliv určení hranic fonémů ve 
slovech (provádělo se ručně). Při „manuálním“ nahrávání vzorových slov nebylo možné 
dodržet stejný tón řeči (zhoršení srozumitelnosti řeči) a proto byla vzorová slova získána 
výstupem z řečového syntezátoru Epos [4]. Jednotlivé fonémy potom byly převzorkovány na 
8 kHz, uloženy do formátu RAW (čistá data), spojeny do jednoho souboru a nakonec nahrány 
do paměti EEPROM. 



2.3 Kompletní schéma syntezátoru 

 
Obr. 2.2: Schéma zapojení syntezátoru. 

2.4 Ovládání syntezátoru 
Maximální délka textu je 500 znaků. Pokud bude text kratší, je potřeba ho zakončit 

znakem „;“. Text může být tvořen jen malými písmeny a může obsahovat diakritiku. Čísla je 
nutné psát „slovně“ (pokud je využíván režim „morseovka“, je možné zadávat čísla přímo). Je 
možné použít tři druhy mezer „ „ (mezera), „,“ (čárka) a „-„ (pomlčka) mezera je nejdelší a 
pomlčka nejkratší. 
Text odeslaný do zařízení může vypadat například takto:  

„primi,tyvní  řečový  syn,tézá,tor  založený  na  skládání  fonémů;“. 
Po 20 vteřinách nečinnosti se syntezátor přepne do režimu spánku. Pokud se tak stane, je ho 
nutné před další prací probudit (přivedením log. 0 na pin 3 konektoru SV1). Některé funkce 
syntezátoru je možné řídit příkazy přes rozhraní USART (je nutné správně nastavit 
komunikaci viz kap. 2.1). Příkazy jsou uvozeny znakem mřížky a končí středníkem viz 
Tab. 2.1. 

Tab. 2.1: Seznam ovládacích přikazů syntezátoru 

#speak [0..255]; rychlost mluvení (0 = nejrychlejší) 
#morse [0..255]; rychlost morseovky (0 = nejrychlejší) 
#sleep [0/1]; režim spánku zakázan / povolen 
#state [0/1]; morseovka / řeč 
#setdf 1; obnovení defaultního nastavení 

2.5 Realizace 
Syntezátor jsem realizoval ve variantě s klasickými a s SMD součástkami viz Obr 2.3 

a Obr 2.4.  
 



3 Závěr  
Byl navrhnut a realizován jednoduchý řečový syntezátor pro syntézu českého jazyka. 

Byl proveden test srozumitelnosti takto vytvořené řeči. Výsledek testu shrnuje Tab 3.2. 
Stupnice, podle které hodnocení probíhalo, je uvedena v Tab 3.1. Test ukazuje, že 
k porozumění je nutné větší úsilí než při běžném poslechu. 

 
Tab. 3.1: Stupnice pro hodnocení srozumitelnosti řeči 

Stupeň Popis 
5 k porozumění není nutné žádné úsilí 
4 k porozumění není nutné značné úsilí 
3 k porozumění je nutné určité úsilí 
2 k porozumění je nutné značné úsilí 
1 srozumitelné s maximálním úsilím 

 
Tab. 3.2: Výsledky testu srozumitelnosti řeči (hodnotilo 11 posluchačů) 

Věta Průměr 
Primitivní řečový syntezátor založený na skládání fonémů. 3,36 
Vysoké učení technické v Brně, ústav radioelektroniky. 3,18 
Šíleně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. 1,72 
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Obr. 2.3: Návrh s klasickými součástkami Obr. 2.4: Návrh s SMD součástkami 
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