
Zpráva o semestrální práci z předmětu SMS 

Zadání semestrální 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) 

 

Vybraný postup - Fyzikální modelování, Karplusův-Strongův algoritmus kytary 

Realizace 

V bode a) úkolem byla syntéza libovolného sólového hudebního nástroje pro vybranou skladbu. V mém případě to je - 

J.S.Bach "Dobře temperovaný klavír - preludium a fuga BWV 846". Pro převod MIDI souborů do MATLABu jsem využila 

"MIDI toolboxu", který už obsahoval funkci main.m s ukázky syntézy sólových nástrojů i polyfonie a funkci synth.m ve které 

se syntezují jednotlivé noty. Na celou skladbu jsem použila Karplusův-Strongův algoritmus kytary, který je rozepsan ve funkci 

kytara_skladba.m. Algoritmus pracuje s frekvenci každé noty, kterou vypočitá ze vzorečku  

𝑓𝑥 ∙ √2
12 𝑝𝑜ř𝑎𝑑í 𝑛𝑜𝑡𝑦

, kde 𝑓𝑥 je frekvenci nulové noty C0, což je cca 16.3519. Výsledná melodie je normalizována a uložená ve 

formátu .wav. 

 
 

V bodě b) úkolem byla syntéza dvou oktáv hudební stupnice pro vybraný sólový hudební nástroj z předchozího 

bodu. Vypočítala jsem si vektor frekvenci durové stupnice v rozsahu odpovídajícím nastrojí (klavír) od 48 do 72. Pak byla 

zvolena rozumná doba trvání a vzorkovací frekvence. Syntéza jednotlivých not byla realizována pomoci funkce 

synth.m. Výsledná melodie je normalizována a uložená ve formátu .wav. Protože, podle zadaní, vybraný sólový hudební 

nástroj má byt stejný jako v předchozím bode, byl znova použit Karplusův-Strongův algoritmus kytary.  

 

V bodě c) úkolem byla libovolná vlastní realizace audio syntézy. Rozhodla jsem si že zkusím vymyslet vlastní skladbu a 

pohrat s barvou zvuku. Byl zvolen vektor tónů, delka každého tonu, celková délka melodie, rozumná vzorkovácí frekvence a 

td. Take byli vypočítane vektory frevkvenci pro různé nástroje podle obrázku. 

 

 
 

Syntéza jednotlivých tónů byla realizována pomoci funkce ton.m. Výsledná melodie je normalizována a uložená ve formátu 

.wav. 

Požité zdroje 

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

http://sami.fel.cvut.cz/synthchallenge2016/BWV846.mid
http://sami.fel.cvut.cz/synthchallenge2016/Humoreska.mid
http://sami.fel.cvut.cz/synthchallenge2016/BWV846.mid
http://sami.fel.cvut.cz/synthchallenge2016/MIDI_Toolbox.zip
http://sami.fel.cvut.cz/sms/


http://www.musiccrashcourses.com/index.html 
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