
Semestrální práce – SMS         Eugeniu Berdan 
 

Zadání práce: 

a)     Syntéza libovolného sólového hudebního nástroje pro některou z následujících skladeb: 

           - J.S.Bach "Dobře temperovaný klavír - preludium a fuga BWV 846" 

           - A.Dvořák "Humoreska" 

b)     Dvě oktávy durové hudební stupnice pro vybraný sólový hudební nástroj z předchozího bodu 

c)      Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků) 

 

V bodě a) byla vybrána skladba „Humoreska“. Pro syntézu nástroje se použila aditivní metoda. 

Pomocí pomocného skriptu analyzaharm.m (byl převzat a upraven algoritmus analyza.m ze cvičení) 

načítáme vzorek nástroje a po zobrazení spektrálního složení označíme frekvence a amplitudy 

harmonických. Tyto údaje následně použijeme v syntéze. 

Bylo vyzkoušeno mnoho vzorků různých nástrojů, nakonec jsem se rozhodl pro syntézu piana. 

Extrahoval jsem údaje 15 harmonických. 

Syntetizovaný nástroj nepřipomíná však původní vzorek. Místo piana zní spíše jako cembalo, má 

ostřejší zvuk. Pro lepší charakter zvuku jsem použil reverbizaci, tedy aplikoval jsem konvoluci 

vytvořeného vzorku s impulzní odezvou daného prostoru (zde byl použit vzorek „koupelna.wav“ ze 

cvičení, odzkoušeno bylo ale mnoho jiných odezev). Experimentálně jsem docílil lepšího výsledku, 

když se snížila vzorkovací frekvence Fs. Při Fs = 8000 Hz byla sice snížena kvalita, charakter 

zvuku se však více podobá klavíru. 

Byly odzkoušeny i různé tvary obálek ADSR. Nakonec jsem ponechal jednoduchou obálku 

exponenciály. Implicitně jsem ponechal vzorkovací frekvenci na Fs = 8000 Hz. 

Testoval jsem i subjektivní poslech několika jedinců, a závěr je právě takový, syntetizovaný zvuk je 

podobný cembalu, při snížené vzorkovací frekvencí byla větší podoba s klavírem. 

(Ve funkci synth.m je pro případ nástrojů midi s číslem vyšším než 64 je použit zvuk připomínající 

nějaký druh el. varhanů (vytvořeno experimentálně)). 

 

Pro bod b) jsem pro výpočet frekvencí nejdřív použil pomocné funkce nota.m,  nakonec bylo 

použita přímo funkce synth.m a pro výpočet vektoru frekvencí stupnice požita funkce logspace, 

tedy vektor v logaritmickém měřítku s danými frekvencemi pro všechny tóny pro dvě oktávy od c1. 

 

V bodě c) jsem se pokusil o efekt „helikoptéra“ (helikoptera.m). Pro vytvoření zvuku, jsem použil 

granulační syntézu, původní algoritmus převzat z materiálů ze cvičení. Vytvořil jsem obálku kdy do 

poloviny doby je to rostoucí exponenciála a od poloviny klesající exponenciála. Navíc pro zlepšení 

efektu jsem se pokusil o jakési stereo, kdy jsem na původní zvuk přiložil stejný ale otočený zvuk 

(názorně ukazuje vygenerovaný graf. K tomu byla i zde aplikovaná impulsní odezva ( v tomto 

případe opět „koupelna.wav“, byly ale zkoušeny i jiné odezvy, ovšem dozvuk byl příliš dlouhý, a 

nedalo se většinou už rozlišit původní zvuk. 

Subjektivní dojmy na zvuk jsou různé. Většina testerů tvrdilo, že to připomíná helikoptéru, ale 

místy i vlak. Jeden respondent naznačil, že efekt zní jako pračka. 

 

Všechny výstupní stopy jsou uloženy ve složce ./vystupni_skladby_wav. 

Všechny vzorky nástrojů a impulsní odezvy se necháazí ve složce ./vzorky. 

Použité funkce jsou ve složce ./pomocne_funkce. 

 

 

Zdroje: 

http://amath.colorado.edu/pub/matlab/music/ 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/newsreader/view_thread/240825 

http://sami.fel.cvut.cz/sms/ (přednášky k předmětu - Doc. Ing. Roman Čmejla, CSc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=gD_Ae3vG50U 
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