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Zadání 

1. Syntéza jednoho sólového hudebního nástroje pro jednu z těchto dvou skladeb: 

 J.S.Bach - BWV 846 

 A.Dvořák – Humoreska 

2. Pomocí vytvořeného nástroje v první úloze přehrát dvě oktávy durové stupnice 

3. Libovolná syntéza 

Řešení 

1. Úloha 

V této úloze byla pro syntézu vybrána skladba Humoreska. Jako Hudební nástroj byla zvolena kytara, 

jelikož se mi zdá, že se k této skladbě hodí. K vytvoření tohoto nástroje byl použit Karplus-Strongův 

algoritmus. Vstupní signál je krátká exploze šumu procházící ve smyčce zpožďovací linkou a simuluje 

zvuk drnknutí. Výstupní signál je veden zpětnou vazbou přes zpožďovací linku. Na výstupu zpožďovací 

linky je zařazen filtr. 

 

2. Úloha 

K přehrání dvou oktáv durové stupnice vybraným nástrojem byl použit for cyklus, v jehož hlavičce je 
vektor obsahující frekvence všech tónů dvou oktáv durové stupnice, které chceme přehrát. Uvnitř 

tohoto for cyklu je volání tu kytaru ve funkci synth s paramtery: amp = 1, dur = 0.5, Fs 

= 48e3. Do vektoru y se všechny tóny uloží a mimo tento cyklus se pomocí funkce soundsc 
vektro y přehraje. Nakonec se vektor y uloží do souboru stupnicekytara.wav pomocí funkce 
audiowrite. 
 

3. Úloha 

V této úloze byla vybrána skladba Redemption Song od Bob Marley stažená ze serveru 

https://freemidi.org/. Tato píseň ve formátu midi má 2 kanály.  

Pro první kanál byl zvolen nástroj flétna s vibrátem. K vytvoření tohoto hudebního nástroje byla 

použite aditivní syntéza. Byly sečteny 3 harmonické složky první, třetí a pátá. První má amplitudu 0.8, 

druhá 0.4 a třetí 0.2. Vybráto bylo vytvořeno tak, že výsledný vektor těchto tří harmonických byl 

přenásoben vektorem rozkmit. Ten obsahuje součet stejnosměrné složky 0,6 a sinusového signálu 

s amplitudou 0,4 a frekvencí 10 Hz. 

https://freemidi.org/


Ve druhém kanálu jsou 2 nástroje, kytara a rolničky, přičemž kytara hrale pořád a rolničky pouze 

pokud je frekvence noty menší než 100 Hz. Kytara zde byla řešena podobně jako v první úloze pomocí 

Karplus-Strongova algoritmu.  

Rolničky byly řešeny pomocí filtrační syntézy. Vygenerovaný bílý šum je nejprve vyfiltrovaný a pak 

pronásobený obálkou, což je v tomto případě exponenciála. Rezonanční frekvence byla zvolena 10 

kHz, šířka pásma rezonátoru 200 Hz. 

 

 

 

 


