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MOTIVACE  
Tento rok vyhlásila Rada programu Elektronika a komunikace FEL ČVUT v Praze, 

Katedra teorie obvodů FEL ČVUT v Praze, Česká akustická společnost a HUMUSOFT 

studentskou soutěž SYNTH CHALLENGE 2016. Úkolem je nasyntetizovat v Matlabu 

skladbu Vltava, dále přehrát durové stupnice jednotlivých nástrojů a vytvořit vlastní 

syntézu. 

REŠERŠE  
Nejvíce informací jsem čerpal z přednášek a cvičení předmětu Syntéza audio signálů 

[1]. Hojně jsem využíval k syntéze Čebyševovy polynomy. S jejich pomocí jsem tvořil 

hlavně nástroje dechové. Výhodou těchto polynomů je, že stačí pouze jeden 

oscilátor a tak nejsou tak výpočetně náročné, jako kdybych syntetizoval např. 

pomocí aditivní syntézy. Dále jsem také využíval formanty, zejména ze stránek [2] a 

také z knihy [3]. Dále jsem čerpal informace z různých internetových diskuzí. Velkým 

podílem jsou parametry jednotlivých nástrojů odhadnuty pomocí citu. Využíval jsem 

také program Cubase a plugin Orchestral, kde jsou nástroje profesionálně 

syntetizované a snadno se s nimi pracuje. 

REALIZACE  

1)  VLTAVA  
Vytvořil jsem celkem 20 nástrojů. Používal jsem hlavně Čebyševovy polynomy, 

formanty, wavetable syntézu, aditivní syntézu na triangl a filtrační na činel. Snažil 

jsem se využít také fyzikální modelování a Karplus-Strongův algoritmus, potýkal jsem 

se ale s velkými problémy s kombinací s MIDI toolboxem. Byl jsem tedy nucen od 

těchto metod upustit. 

A)  KO NTR ABAS ,  FAGOT ,  CELLO ,  AN GLI CKÝ  RO H ,  FLÉTN A ,  

FRAN CO UZS KÝ  RO H ,  HO BOJ ,  HO US LE ,  KLARIN ET ,  TRO MBON ,  

TR UBKA ,  VIO LA  

Tyto nástroje jsem vytvořil za pomoci formantů, Čebyševových polynomů, budících 

signálů sinusového, obdélníkového a pilovitého průběhu. Na každý nástroj je 

aplikována obálka. Čěbyševovy polynomy jsou maximálně řádu 30. U některých 

nástrojů je přidáno jemné vibráto.  

B)  P I ZZI CAT O HAR FA ,  KONTR ABAS ,  HOUS LE ,  VIO LA ,  CELLO   

Smyčcové nástroje s technikou hry Pizzicato a timpani byly vytvořeny pomocí 

algoritmu, který využívá zvuků skutečných nástrojů.  Každá oktáva je syntetizována  

z reálného nástroje z tónu „a“ příslušícímu dané oktávě. Tón se převzorkovává, tím 

se mění jeho výška a upravuje se obálka podle délky tónů. Tato syntéza je výborná, 



pokud se nástroje nechají znít, pokud je tón příliš krátký, je zde velice rychlý fade 

out. K syntéze jsem využíval skript audioanalyza2.m, v kterém si připravím jednotlivé 

tóny. Výstupem je soubor *.mat, z kterého následně čtou funkce jednotlivých 

nástrojů. 

C)  TRI AN GL ,  Č IN EL  

Triangl jsem vytvořil pomocí aditivní syntézy, kdy amplitudové spektrum jsem získal 

z reálného zvuku trianglu. Pro dobarvení jsem přidal ještě trošku šumu a sinusový 

signál o frekvenci 2700 Hz. 

Činel jsem vytvořil modifikací skriptu ze šestého cvičení předmětu Syntéza audio 

signálů pomocí filtrační syntézy. 

D)  DALŠÍ  SK RIPT Y  

K analýze amplitudových spekter jsem využíval funkci analyza2.mat, která je 

modifikací funkce vytvořené v rámci předmětu Syntéza audio signálů. Skript test.m 

sloužil k rychlému vyzkoušení jednotlivých nástrojů 

E)  REVER B  

K některým nástrojům byl přidán konvoluční reverb.  

2)  STUPNICE  
jednotlivé nástroje jsou odděleny trianglem a jejich pořadí je následující 

1. Housle 

2. Viola 

3. Violoncello 

4. Kontrabas 

5. Trombon 

6. French horn 

7. English horn 

8. Trubka 

9. Hoboj 

10. Fagot 

11. Klarinet 

12. Flétna 

13. Housle Pizzicato 

14. Viola Pizzicato 

15. Violoncello Pizzicato 

16. Kontrabas Pizzicato 

17. Harfa 



18. Timpani 

19. Činel 

 

3)  VLASTNÍ SYNTÉZA  
Vytvořil jsem sadu bicích složenou ze snare, kick a hi-hat. Následně syntetizoval basu 

a použil flétnu z Vltavy.  Hlas byl vytvořen z google translate.  

 

4)  ZÁVĚR  
Myslím, že se mi podařilo vytvořit celkem obstojnou syntézu skladby Vltava.  

Nástroje jsem tvořil jak podle dostupných materiálů, tak i podle citu. Krásně se 

povedla například počáteční pasáž nebo pasáž od 3:48. Zajímavá by také mohla být 

stereo syntéza, či aplikace dalších efektů na nástroje, například chorus na smyčcové 

nástroje. 

Vlastní syntézu jsem uchopil zábavnou formou, větší práci jsem si dal s Vltavou, 

přesto jsem velice spokojen se zvukem basy, který byl v podstatě vytvořen jen 

pomocí vhodné obálky a čebyševových polynomů.  

V rámci této semestrální práce jsem vytvořil celkem 24 nástrojů. Některé se originálu 

podobají více, některé méně. Velké problémy jsem měl zejména s nástroji, které 

využívají techniku pizzicato, naopak hezkých výsledků jsem dosáhl u dechových 

nástrojů. 
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