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Synth Challenge 2016 
 
Úvod 
Pro syntézu audio signálů je možné využívat několika způsobů. Podle charakteru chtěného 
výsledného zvuku jsem tedy pro každý nástroj vybral co nejideálnější způsob syntézy. 
Následně uvádím základní vlastnosti a popis všech syntéz, které jsem použil ve svém 
projektu. 

 
Aditivní syntéza: 
Tento druh syntézy funguje na principu sčítání signálů. Součtem sinusových signálů tak 
vytváří určitou barvu zvuku. Opírá se o myšlenku Fourierových řad a vychází tedy z toho, 
že jakýkoli harmonický signál můžeme rozložit na součet sinů nebo cosinů. Tím pádem je 
možné vytvořit jakýkoli hudební tón součtem určitého počtu různých sinusových signálů s 
různou amplitudou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formantová syntéza: 
Při formantové syntéze vycházíme ze znalosti typických formantů ve spektru chtěného 
reálného zvuku. Formanty jsou lokální maxima a jejich vzájemné rozmístění a amplituda 
zvuk charakterizují. Analýzou reálných zvuků tedy můžeme zjistit jaké formanty jsou pro 
chtěný zvuk typické a výsledný syntetický signál pak vytvoříme filtrací širokopásmového 
budícího signálu. 
Tento druh syntézy se dříve hojně používal ke tvorbě umělé řeči, ale postupem času zastaral 
a nahradily ho systémy dokonalejší. Nezastavuje se však u syntézy řeči a můžeme ji použít 
i na hudební nástroje. 
 

Fyzikální modelování: 
Způsob syntézy, při kterém se vychází z matematického popisu fyzikálního způsobu vzniku 
zvuku. Vytvoří se tedy tak matematický model, který bere v potaz pokud možno co nejvíce 
reálných parametrů ovlivňující zvuk. Například tedy pro syntézu kytary tuhost kobylky, 
materiál struny atd. V praxi je tak tento způsob velice náročný na přesný popis fyzikálních 
parametrů, ale dosahuje velmi dobrých výsledků. 
  

 

Princip aditivní syntézy 
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Úprava reálného zvuku: 
V některých způsobech (například v profesionálních klávesách) se používá banka reálných 
nahraných zvuků hudebních nástrojů. Tato banka může obsahovat jednotlivé tóny o různých 
délkách, případně tóny dále upravuje dle potřeby (jejich délku, obálku, frekvenci). 
 
 

Obálka: 
Mimo vlastní generování zvuku je pro syntézu důležitá i jeho obálka. Obálka signálu nám 
ukazuje, jak se bude měnit jeho amplituda v čase. Každý nástroj a způsob hry má pak svoji 
typickou obálku, kterou je třeba vhodně zvolit. 
 
 

 
 
 

Attack – Určuje náběh tónu. Tím, že jde lehce nad úroveň ustálení je vytvořen zajímavý 
perkusní zvuk na rozdíl od toho, pokud by šel náběh pouze na úroveň ustálení. 
 
Decay – Pokles z překmitu na ustálenou úroveň. 
 
Sustain – Ustálená úroveň. Bude znít po dobu jeho buzení (po dobu jakou budeme držet 
klávesu, třít smyčcem, foukat do nátrubku atd.) 
 
Relase – Doba, kdy bude doznívat tón po skončení jeho buzení. 
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Syntéza symfonické básně Vltava 
Při syntéze nástrojů pro symfonickou báseň Vltava jsem pro následující nástroje použil tyto 
syntézy:  
Dechové nástroje, housle, viola, cello: Pro tyto nástroje jsem použil formantovou syntézu 
s typickými formanty pro každý nástroj a s určitým buzením pro každý způsob tvoření zvuku 
(tření smyčce, vibrace vzduchového válce, jazýček, …) 
Kontrabas: Pro kontrabas jsem využil aditivní syntézy. Jednotlivé rezonátory a jejich 
amplitudy jsem získal rozborem zvuku reálného kontrabasu. Různou obálkou jsem rozlišil 
také hru smyčce a pizzicato. 
Triangl a tympány: Pro tympány a kontrabas jsem použil také aditivní syntézu s parametry 
z reálného rozboru zvuku těchto nástrojů a s exponenciálně tlumenou obálkou. 
Harfa: Harfu jsem jako strunný drnkací nástroj syntezoval fyzikálním modelováním. 
Konkrétně pak použitím Karplus-Strongovým algoritmem. 
Housle pizzicato: Pro věrné pizzicato houslí jsem použil jeden nahraný sampl reálného 
nástroje, který pomocí příkazu resample zpracuji vždy pro chtěnou frekvenci. 
 
 
 

Tři oktávy durové hudební stupnice 
Pro hudební stupnice přes tři oktávy jsem si vybral nástroje kontrabas, harfu a flétnu. 
Stupnici jsem řešil speciálním kódem v Matlabu, který se správnými frekvencemi durové 
stupnice volá jednotlivé funkce syntézy použité i při syntéze Vltavy. 

 
Vlastní realizace syntézy – Hammondovy varhany 
Pro libovolnou realizaci syntézy jsem se rozhodl zhotovit smyčku dvou nástrojů, které se 
mohou překrývat. Tato syntéza pak bude použita pro počítačovou hru, ve které se 
zeslabováním a zesilováním jednotlivých nástrojů hráč bude orientovat v prostoru. Bylo tedy 
důležité dodržet vzájemnou melodičnost melodičnost obou nástrojů a možnost přehrávání 
ve smyčce. 
Pro realizaci jsem si vybral syntézu zvuku Hammondových varhan pro každý zvuk s jiným 
nastavením.  
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Zdroje: 

http://www.soundonsound.com/sos/jan04/articles/synthsecrets.htm 

http://www.stefanv.com/electronics/hammond_drawbar_science.html 

http://www.theatreorgans.com/HAMMOND/paul.htm 

http://music.columbia.edu/cmc/MusicAndComputers/chapter4/04_02.php 

http://mattjibson.com/pubs/schalmei/node4.html 

http://www.soundonsound.com/sos/nov03/articles/synthsecrets.htm 

http://www.learngospelmusic.com/forums/index.php?topic=31911.0 

www.cs.cf.ac.uk 

http://sami.fel.cvut.cz/syn/ 
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