
A2B31SYN  Filip Nováček 

 Syntéza zvuků a hudebních nástrojů  

v programovém prostředí MATLAB 

Úvod 
Cílem této semestrální práce je syntéza orchestrálních nástrojů pro symfonickou báseň Vltava Bedřicha 

Smetany a libovolná vlastní realizace audio syntézy v prostředí MATLABu. 

Pod pojmem zvuková syntéza rozumíme proces generování zvuku. Syntézy se využívá buďto přímo 

u hudebních nástrojů, jako například u varhan, kde různé barvy tónů vznikají souzněním harmonických 

tónů z několika píšťal současně nebo elektronickou formou, a to buďto pomocí hardwaru, zde lze uvést 

jako příklad syntezátory využívající pro vytvoření zvuku oscilátory, nebo softwaru, v podobě různých 

plug-inů pro běžně používané audio programy.  

1 Bedřich Smetana – Vltava 
V první části této práce bylo použito několik typů syntéz s ohledem na charakter jednotlivých nástrojů. 

První z nich je aditivní syntéza. 

1.1 Aditivní syntéza 

1.1.1 Popis 
Aditivní (součtová) syntéza je metoda s pevným počtem harmonických složek, která je založena na 

principu Fourierovy řady, tedy že každý periodický signál lze rozložit na součet sinusových a 

kosinusových průběhů. Aditivní syntéza využívá toho, že lze naopak skládáním periodických signálů 

vytvořit v podstatě jakýkoli hudební tón. 

Tuto metodu lze jednoduše matematicky popsat jako 

𝑓(𝑡) =  ∑ 𝑎𝑛

∞

𝑛=1

sin(𝑓𝑛𝑡 +  𝜑𝑛) 

Kde an jsou amplitudy jednotlivých harmonických, fn je n-tá harmonická frekvence a 𝜑𝑛 je n-tý fázový 

posun. 

Základní aditivní syntéza pracuje na principu násobení první harmonické frekvence celým číslem. Tato 

syntéza pracuje pouze s harmonickými frekvencemi podobně jako piano, kde frekvence nejsou 

naprosto přesnými násobky, ale jsou tomu velmi blízko. 

Pro vytvoření složitějších zvuků, které se skládají i z neharmonických signálů, je nutné použít 

harmonické složky, které jsou vůči sobě rozladěny. 
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Základní princip aditivní syntézy 

 

1.1.2 Konkrétní implementace 
Aditivní syntéza byla využita k syntéze zvuku trianglu a tympánů. Nejprve byl použit program Audacity 

na stažený sampl zvuku trianglu, respektive tympánu. V tomto programu bylo detailně vykresleno 

spektrum analyzovaného signálu. Ze spektra byly poté odečteny jednotlivé harmonické frekvence a 

jejich amplitudy. Amplitudy alikvótních tónů jsou tím, co určuje barvu výsledného zvuku.  

1.2 Formantová syntéza  

1.2.1 Popis 
Formantová syntéza je založená na modelování zvuku pomocí „formantů“. Toho je nejčastěji využíváno 

pro modelování řečového traktu, poměrně úspěšně lze tuto metodu použít i pro modelování 

hudebních nástrojů. Formantová syntéza je podobná filtrační – subtraktivní syntéze, tedy jde o 

filtrování nechtěných složek z budícího signálu. 

1.2.2 Konkrétní implementace 
Tato syntéza byla využita pro všechny dechové nástroje s aplikací příslušné časové obálky. Pro pizzicato 

houslí a basy byla využita taky, ale s velmi rychle utlumenou exponenciální obálkou.  

1.3 Matematicko-fyzikální modelování 

1.3.1 Popis 
Tato metoda spočívá v matematickém modelování vlastností hudebních nástrojů. Principem tedy není 

tvorba zvuků, ale samotných nástrojů. Modelování sestává z tvoření rovnic a algoritmů, které popisují 

a simulují fyzický zdroj zvuku – hudební nástroj. Tyto modely typicky popisují velké množství různých 

vlivů na celkový zvuk.  

Například u bubnu tato metoda může popisovat úder paličky (který má danou sílu) do blány bubnu, 

která na základě svých vlastností (tuhost, napnutí, tloušťka atp.) rozvibruje tělo bubnu.  

Fyzikální modelování využívá například formantová syntéza nebo Karplus-Strongův algoritmus. 

1.3.2 Konkrétní implementace 
Variace Karplus-Strongova algoritmu byla použita pro modelování zvuku harfy. Algoritmus pro 

vytvoření tohoto zvuku byl převzat a upraven ze stránek mathworks.com [1]. 
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2 Vlastní realizace audio syntézy – „Dění na vlakovém nádraží“ 
V druhé části této semestrální práce bylo využito především subtraktivní syntézy pro vytvoření 

nejrůznějších nehudebních zvuků, doplněných zvuky pomocí syntézy modulační a aditivní (viz kapitola 

1.1.1). 

Vlastní zvuková kompozice obsahuje zvuk houkání vlaku přijíždějícího k nádraží, který se mění v čase 

spojený s klasickým „klapáním“ vlaku projíždějícím nádražní stanicí. Následně se ozve tón hlášení 

místního rozhlasu a zapískání průvodčího, oznamující odjezd vlaku stojícího ve stanici. Na konci je slyšet 

pomalý rozjezd parní lokomotivy, která v úplném závěru pomalu mizí v dálce. 

2.1 Subtraktivní syntéza 

2.1.1 Popis  
Subtraktivní neboli rozdílová syntéza pracuje na opačném principu než aditivní. Je založená na filtraci 

spektrálně bohatého signálu, nejčastěji šumu, případně signálu s pilovým nebo obdélníkovým 

průběhem. Tato metoda měla při výrobě syntezátorů proti aditivní syntéze velkou výhodu v tom, že 

stačil pouze jeden nebo dva oscilátory namísto až desítek pro vytvoření stejného signálu.  

Za generátorem vstupního signálu je umístěn filtr, který potlačuje nebo naopak zvýrazňuje části spektra 

signálu a tím vzniká kýžený tón.  

 

 

Základní princip rozdílové syntézy 

2.1.2 Konkrétní implementace 
Tato syntéza byla využita pro modelování zvuku odjíždějícího vlaku ze stanice, který postupně zrychluje 

díky vynásobení výstupního signálu sinusovkou se zvětšující se frekvencí. Na závěr díky časové obálce 

jakoby „mizí v dál“.  Dále byla také použita k dotvoření zvuku jedoucího vlaku po kolejích. 

2.2  Modulační syntéza 

2.2.1 Popis 
Modulační syntézu je možné rozdělit podle typu modulace. Modulovat je možné buďto amplitudu 

signálu, nebo frekvenci signálu. U obou typů syntézy jsou vždy minimálně 2 zdroje signálu, modulační 

a modulovaný. Pomocí modulačního signálu se upravuje amplituda výstupního signálu, nebo jeho fáze. 
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Vlevo frekvenční modulace, vpravo amplitudová modulace  

2.2.2 Konkrétní implementace 
Pro vytvoření zvuku zvonění nádražního rozhlasu byla použita frekvenční modulace s časově 

proměnnou hloubkou modulace.  

2.3 Další použité zvuky  
V kompozici jsou použity také zvuky klapání jedoucího vlaku, které byly vytvořeny vhodným 

tvarováním šumu. 

3 Dodatečné úpravy výstupních signálů 
Pro dotvoření výsledného zvuku je možné provést několik dodatečných úprav, které zvuku mohou 

přidat na reálnosti, či ho úplně změnit. Mezi tyto úpravy je možné řadit například časovou 

obálku či modelování dozvuku pomocí konvoluce nebo časového zpoždění. 

3.1 Obálka signálu 

3.1.1 Popis 
Nedílnou součástí tvořící výsledné audio signály je časová obálka. Tu si lze představit jako funkci, která 

ohraničuje extrémy signálu. Při syntéze audio signálů nám obálka určuje jeho amplitudový průběh 

v čase.  

V syntéze signálů se používá například takzvaná ADSR obálka, která se skládá ze 4 částí. Každá část 

reprezentuje určitý časový úsek, od zmáčknutí klávesy hudebního nástroje po jeho úplné utichnutí. 

Attack (nástup) – je čas mezi zmáčknutím klávesy nástroje a dosažením maximální amplitudy (Peak). 

Decay (pokles) – popisuje jak rychle a prudce dojde ke snížení hlasitosti na úroveň ustálení (Sustain). 

Sustain (držení) – simuluje především doznívání struny, Sustain zní obvykle dokud je například 

stisknutá klávesa klaviatury. 

Release (uvolnění) – je čas, určující jak rychle dozní zvuk po uvolnění klávesy. 
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Obrázek ADSR obálky [2] 

Obálka může mít ale také nelineární časový průběh, například tvaru exponenciály a podobně. 

3.1.2 Konkrétní implementace 
Tvarování časové obálky, ať už ADSR nebo nelineární bylo využito při konečné úpravě téměř všech 

použitých zvuků a hudebních nástrojů. 

3.2 Konvoluční reverb 

3.2.1 Popis  
Efektu dozvuku je možné dosáhnout poměrně jednoduše, pokud známe impulzní odezvu chtěného 

prostoru, který se tím snažíme vytvořit. V takovém případě je možné provést konvoluci našeho signálu 

se signálem impulzní odezvy daného prostoru. To je nejjednodušší převedením obou signálů do 

spektrální oblasti a jejich prostým vynásobením. Tato metoda je poměrně výpočetně náročná a dozvuk 

v tomto případě nelze nijak přenastavit. 

3.2.2 Konkrétní implementace 
Konvoluční reverb byl použit pro dotvoření prostoru vlakového nádraží u zvuku píšťalky výpravčího a 

tónu oznámení nádražního rozhlasu. 
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