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Synth challenge 2016  - závěrečná zpráva 
 

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“ 
 

Pro tento úklol jsem si vybral skladbu Humoreska od Antinína Dvořáka. Midi soubor 
této skladby byl ke stažení v zadání semestrální práce. Jako hudební nástroj pro 
syntézu jsem si vybral akustické piano, jež je uvedeno pod číslem 2 v 
MIDI_instrument_table. Nástroj jsem syntetizoval pomocí časové ADSR obálky, jejíž 
hodnoty jsem se snažil odvodit z grafického znázornění ADSR obálky pro piano (viz 
obrázek 1). Z grafu je patrné, že piano má instantní attack, poměrně krátký decay na 
zhruba 1/3 amplitudy attacku a release velice dlouhý. Počet a hodnoty harmonických 
složek pro piano jsem vyčetl z tabulky z přednášky (viz obrázek 2). K dosažení větší 
reálnosti a věrnosti jsem se snažil na piano aplikovat konvoluční reverb, ale 
neúspěšně. 
 
OBRÁZEK 1 - ADSR obálka pro piano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRÁZEK 2 - Tabulka počtu a hodnot harmonických složek  
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b) Dvě oktávy durové hudební stupnice pro vybraný sólový 
hudební nástroj z předchozího bodu. 
 
K vytvoření dvou oktáv hudební stupnice jsem užil způsob užitý jak na cvičení, tak 
v přednášce. Hodnoty jednotlivých kláves jsou vyobrazeny na obrázku (viz obrázek 3). 
V cyklu for jsem užil již nasytnetizovaného zvuku piana z předchozího úkolu v souboru 
synth.m. Dobu trvání tónu jsem stanovil 0,6 vteřiny. Výsledný zvuk jsem normalizoval 
a uložil jej do příslušného formátu *.wav. 
 

 
OBRÁZEK 3 - Hodnoty jednotlivých kláves hudbení stupnice 
 
 

c) Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu 
(možnost i nehudebních zvuků) 
 
Pro vlastní realizaci audio syntézy jsem zvolil hudební skladbu Can’t stop od Red Hot 
Chili Peppers , jejíž MIDI soubor jsem stáhl na stránce http://www.cool-
midi.com/download/red_hot_chili_peppers-cant_stop.htm . Po spuštění programu se 
vyvolá dialogové okno pro vybrání příslušného MIDI souboru, který se nachází ve 
složce MIDI pod názvem RHCP.mid. Je to z toho důvodu, že program je určen pro 
audio syntézu libovolného MIDI souboru a RHCP.mid je pouze ilustrační. Dále se midi 
načte do proměnné s určitou vzorkovací frekvencí, která je defaultně nastavena na 
44100 Hz a pomocí skriptu midi2synth jsou data MIDI souboru převedena na data 
užitá sloužící k rozlišení jednotlivých synth typů, frekvencí tónů atd. Výsledek je 
uložen do proměnné Y. Posléze dochází k normalizaci, aby nedocházelo k sound 
clippingu. Skladba je přehrána pomocí příkazu audioplayer, jehož výhodou je možnost 
zastavení pomocí příkazu stop. Na konci je normalizovaný výsledek zapsán do 
Output.wav. 
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