
Vadim Petrov 
FEL ČVUT 

Zpráva o semestrální práci 
 

Úvod 
Tato zpráva dokumentuje semestrální práci v rámci předmětu SYN v zimním semestru 2016. Uvádí              
algoritmy použité pro zvukovou syntézu a stručně je charakterizuje. Popisuje také základní princip             
jednotlivých částí. 

Semestrální práce sestává ze tří částí: syntéza Smetanovy Vltavy, pro kterou byl dodán MIDI              
soubor (fungováním a principy standardu MIDI se tato zpráva nebude zabývat více, než je nutné),               
syntézou tří oktáv použitých nástrojů a volnou úlohou. První a druhá část implementačně silně souvisely,               
jsou tedy popsány ve společné kapitole, přičemž třetí část bude popsána v kapitole samostatné. 

První a druhá část 
Zdrojem pro Vltavu je soubor Vltava.mid. MIDI data je možné chápat jako digitální obdobu notového               
zápisu s některými nedostatky a na druhou stranu některými výhodami. Ke zpracování MIDI souboru byl               
dodán MIDI toolbox. Díky toolboxu bylo nutné pouze implementovat jednotlivé MIDI hudební nástroje,             
kterých bylo celkem třináct. Jedná se o tyto: 
 

● 46 Pizzicato Strings 
● 47 Orchestral Harp 
● 48 Timpani 
● 49 String Ensemble 1 
● 50 String Ensemble 2 
● 49 Crash 
● 59 Tuba 
● 61 French Horn 
● 62 Brass Section 
● 69 Oboe 
● 71 Bassoon 
● 72 Clarinet 
● 74 Flute 

 
U nástrojů jsou uvedena i jejich čísla podle MIDI. Jedinou výjimkou je činel crash, kterému číslo 49                 
podle standardu odpovídá jen na kanálu 10. Je zřejmé, že ne každý MIDI nástroj odpovídá reálnému                
nástroji. V rámci semestrální práce bylo pizzicato regulováno na houslové pizzicato, naopak pro             
smyčcové a žesťové sekce byly implementovány doplňující nástroje: 



 
● 41 Violin 
● 42 Viola 
● 43 Cello 
● 44 Contrabass 
● 57 Trumpet 
● 58 Trombone 

 
Pro větší autentičnost byly pak například druhé housle v druhé sekci a druhá trubka rozladěny.  

U druhé části semestrální práce nastal v ojedinělých případech problém, kdy daný nástroj             
neposkytuje tři oktávy. V těchto případech byly tři oktávy podle zadání stále generovány, ale mohou se v                 
nich vyskytovat zvukové artefakty. 

Použité algoritmy 
Základním algoritmem je součtová syntéza, kdy se jednotlivé harmonické složky sčítají. Pro            
implementační eleganci byly využity rekurzivní Čebyševovy polynomy. Součtovou syntézou byly          
implementovány trubka, tympány, harfa, pizzicato, flétna a částečně crash. 

Dalším významným algoritmem pro tuto práci je formantová syntéza. Základní buzení (v případě             
této práce pila) je filtrováno podle naměřených formant – rezonancí a dává tím barvu tónu pdoobně jako v                  
lidském hlasovém ústrojí. Formantová syntéza má sklon zj. ve vyšších tónech generovat artefakty znějící              
jako kruhová modulace, výsledek byl tedy ještě filtrován. Formantová syntéza byla použita pro housle,              
violu, tubu, pozoun, hoboj, lesní roh, kontrabas, klarinet, violoncello a fagot. 

Opakovaně byla využita též konvoluce. Jednak pro aplikování reverbů, jednak pro implementaci            
činelů – experimentoval jsem s konvolucí různých buzení a dostal zajímavé, byť ne zcela realistické               
výsledky (crash tedy zní spíše jako ride). 

Pro delší tóny některých nástrojů bylo implementováno také tremolo, které s pomocí funkce sinus              
rozvibruje amplitudu s klesající silou. 

Zejména u strunných nástrojů bylo k dosažení silnějšího skřípání v nižších tónech využito             
jednoduché dynamické komprese. 

Třetí část 
Třetí část semstrální práce je inspirována autorovou hudební tvorbou. Souvisí se synkopovanou            
elektronickou hudbou a pohybuje se na pomezí žánrů drum & bass, breaks či footwork. Základem je                
syntéza bicích – basového bubnu, virblu a hajtek (využita nakonec byla ale jen zavřená hajtka). 

Basový buben je rozdělen na transient a tělo. Transient je krátký filtrovaný šum, tělo je rychlý                
přechod o oktávu níže – přibližně tak simuluje dvě blány reálného bubnu. Na výsledek byly použity ještě                 
efekty dynamická komprese a distortion. 

Virbl je implementován podobně jako basový buben, navíc je pro jeho charakteristický dozvuk             
použit modifikovaný Karplusův – Strongův algoritmus. 

Hajtky jsou implementovány obdobně jako crash z první části semestrální práce. 



Všechny bicí jsou parametrizovatelné pro daný tón – v současné elektronické hudbě je             
nepřijatelné, aby bicí neladily – zvlášť když bicí jsou občas tou nejharmoničtější částí celé skladby. 

Bicí tvoří částečně definované, částečně procedurální vzory v předem definovaném pořadí.           
Procedurální vzory pracují s pravděpodobnostmi pro jednotlivé bicí a operují nad standardním            
sequencerem o šestnácti krocích. 

Rytmická část je doplněna částí basovou. Ta sestává ze dvou hlasů – jedním je náhodná melodie v                 
c dur realizovaná čtvercovým buzením s postupně se otevírající dolní propustí, druhý, je krátká melodie s                
náhodnou kruhovou modulací. Náhodné basové prvky jsou ve skladbě opět umístěny v předem             
definovaném pořadí. 

Závěr 
Syntetizované stupnice nástrojů zní samostatně subjektivně uvěřitelněji než celek. Matlab, využitý pro            
syntézu, se projevil jako vhodná didaktická pomůcka, ale jako zcela nevhodný pro reálné použití či pro                
práci na větších projektech. 
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