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Synth Challenge 2016 

1. Syntéza nástroje pro vybranou skladbu - BWV846 - Klavír 

Pro realizaci klavíru jsem se rozhodl použít aditivní syntézy na základě "přečtení" si signálu klavíru. 

Odečetl jsem hodnoty jednotlivých harmonických pro tón 132 Hz přiloženého klavír_7.wav. 

Zkoumáním jiných tónů jsem dospěl k závěru, že amplituda harmonických klesá s vzrůstající frekvencí 

základního tónů, přičemž rychleji klesají nižší harmonické (druhá, třetí...). Tento jev je simulován 

maticí kvak2, která obsahuje násobící koeficienty pro jednotlivé harmonické v závislosti na frekvenci 

základního tónu. 

Dále bylo pozorováno, že od určitého kmitočtu klavír nehraje - např. tón o základní frekvenci 500 Hz 

bude obsahovat jen pár harmonických (třeba 5, tj. poslední má frekvenci 3 kHz), kdežto nízký tón jako 

vzorových 132 Hz bude obsahovat harmonických značně víc (třeba 15). 

Tento jev připisuji tlumení dřevem a simuluji ho pomocí tří různých dolních propustí typu 

butterworth. První má nejmenší řád a nejnižší mezní frekvenci, druhá má vyšší řád i mezní frekvenci a 

třetí má nejvyšší řád  a nejvyšší mezní frekvenci. 

2. Dvě oktávy stupnice hrané vlastně syntetizovaným nástrojem  

D-dur -> začátek D3, přibližně 147 Hz 

3. Vlastní syntéza libovolného charakteru - mimozemští roboti s trumpetou 

Na Zem přistane dvojice mimozemských robotů se svým UFO talířem. Na zemi objeví trumpetu a 

jeden z nich na ni zahraje úryvek z Hungarian Rhapsody od Franze Liszte. Druhý robot prvního 

obdivuje a vzápětí se svým UFO talířem odletí. Přistání a odlet jsou doprovázeny větrem. 

Vítr je vytvořen frekvenční modulací s proměnnou modulační frekvencí v čase a pomocí mnoha 

nosných frekvencí s náhodným vzájemným fázovým posunem. Vítr je pronásoben obálkou, aby 

pomaleji začal a zvolna utichl. 

UFO a roboti jsou tvořeny granulační syntézou, kde v každém zrnu je prováděna násobením dvou 

sinusovek (dále sinus A a B) kruhová modulace, která mění své parametry s každým dalším zrnem. 

Sinus A obsahuje náhodné číslo uvnitř, avšak jeho hodnota se s přibývajícími zrny devalvuje. U jiného 

robotího zvuku se s časem mění i frekvence sinu B. UFO zase neobsahuje náhodné číslo sinu B, ale 

oba siny mají klesající frekvenci s časem (s přibývajícími zrny). Druhá část odletu UFO talíře používá 

proměnnou délku zrna (zpočátku delší, ke konci krátké), frekvence sinu A roste a frekvence sinu B 

klesá. 

Trumpeta je vytvořena frekvenční modulací s poměrem modulační a modulované frekvence roven 1 

a pomocí obálky ADSR. Úryvek skladby je vytvořen vlastním odposlechem (a improvizací). 
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Zdroje 

Online generátor tónů, http://www.szynalski.com/tone-generator/ 

Stránky předmětů SMS a SYN, vyučováno Katedrou teorie obvodů, FEL ČVUT; 

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

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

Hungarian Rhapsody - úryvek, čas 3:17 až 3:23, https://youtu.be/LdH1hSWGFGU?t=3m17s 


