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Synth Challenge 2016 – Václav Moldan 

Zadání: 
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) 

Zvolené skladby a nástroje: 
a) J.S.Bach: "Dobře temperovaný klavír - preludium a fuga BWV 846“ - akustická kytara 

b) Stupnice A dur: Akustická kytara 

c) Guns N' Roses: „Sweet Child O' Mine“ – (vlastní MIDI přepis, zkrácená verze pro 2 kytary) – 

akustická + elektrická kytara 

Popis řešení: 
 Ve všech bodech jsem syntetizoval akustickou kytaru. Pro její syntézu jsem využil známého 

Karplus-Strongova algoritmu. Protože zvuk samotného algoritmu byl dle mého názoru příliš 

„tenký“ a příliš „zvonivý“, zkombinoval jsem algoritmus s aditivní syntézou, kdy jsem ke zvuku 

generovanému Karpus-Strongovýma algoritmem přičetl signál generovaný funkcí sinus o 

frekvenci, která se rovná základní frekvenci požadovaného tónu. Pro obálku této funkce jsem 

použil lineární náběh (attack), krátký sustain, exponenciální decay a logaritmický release.  

 

Také jsem chtěl pro docílení reálnějšího zvuku přidat krátký reverb. Nejprve jsem tento efekt 

chtěl realizovat pomocí filtrů (funkce MATLABU filter()). Tento reverb byl bohužel ale příliš 

výpočetně náročný a jeho zvuk nebyl až tolik zajímavý, implementoval jsem tady 

jednoduchou funkci delayMy.m, kde se ozvěny docílí jednoduchým přičítáním zpožděného 

signálu.  

 

 Pro bod 3 jsem k akustické kytaře přidal i elektrickou kytaru.  V originální verzi skladby se 

vyskytuje více nástrojů, ale pro účely této práce jsem vytvořil MIDI soubor s aranží skladby 

pro dvě kytary, kdy i některé části melodie zpěvu jsem přidal do partu elektrické kytary. 

 

Pro realizaci elektrické kytary jsem využil aditivní syntézu. Na základě analýzy spektra tónu 

nezkreslené elektrické kytary jsem stanovil poměr amplitud jednotlivých harmonických 

složek. Použil jsem zde stejnou obálku, jako pro funkci sinus u akustické kytary.  Přidal jsem 

jemné vibrato, které je při hře na elektrickou kytaru běžné. Pro zkreslený zvuk jsem použil 

funkce arcus tangens: y=atan(y*100).  

 
Stejně jako u akustické kytary jsem i pro elektrickou přidal krátký dozvuk pomocí funkce 
delayMy.m 
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Zdroje: 
 Karplus-Strongův algoritmus: přednášky z předmětu SMS 

 Algoritmus pro realizaci reverbu 

 http://users.cs.cf.ac.uk/Dave.Marshall/Multimedia/Lecture_Examples/Digital_Audio_FX/Mo

deling%20reverb%20in%20Matlab.html 

 Kytarové zkreslení, delay: 

http://pfister.ee.duke.edu/courses/ece485/dsp.pdf 
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