
  Rudolf Studený 
  3. ročník bakalářského studia 
  2016/2017 

Zpráva k semestrální práci v rámci SYNTH CHALLENGE 2016 
 

 Kategorie pro bakalářské studium: 
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) 

 

 V bodě a) jsem zpracovával skladbu druhou – tedy MIDI soubor „A.Dvořák – Humoreska“ 

(Humoreska.mid). Výsledným nástrojem by pak měly být dechy, konkrétně klarinet. Použil jsem 

k tomu jednoduchou aditivní syntézu, přičemž amplitudové složky jednotlivých jsem čerpal 

z přednáškových pdf Doc. Romana Čmejly [1]. Dále jsem využil ADSR obálky, jejíž parametry jsem 

dostavoval spíše subjektivně, ale využil jsem teoretických poznatků ze zmíněného pdf [1] a také z 

diskuzních fór [2] a m-file [3] k pochopení problematiky a způsobu programování v prostředí MATLAB. 

Původní idea byla, že využiji jinou obálku, a to exponenciálu, avšak ta dlouho doznívá, a vytvářela tak 

problémy s lupáním na konci noty. Při jedné notě to nebylo tak znát, ale při celé skladbě se to 

projevilo jako nesnesitelné. Nakonec jsem ještě použil m-file (reverb.m) obsahující funkci pro 

modelování dozvuku pomocí filtru [4]. Tato syntéza je pak následně volána z m-filu main.m. Výstupem 

je wav soubor (Humoreska.wav) připravený k poslechu. 

V bodě b) pak šlo o pouhé navázání na předchozí syntézu, kde jsme si vygeneroval vektor frekvencí 

pro dvě durové oktávy našeho nástroje. Učinil jsem tak pomocí jednoduchého vzorce pro výpočet 

frekvence [5] podle čísla klávesy (odvozeno z piana), ze kterého jsem pro zjednodušení vytvořil funkci 

(stupnice.m). Jako vstupem je pak vektor kláves, a to právě dvou oktáv. Následně jsem už jen na 

jednotlivé tóny, generované sinusovkou o našich frekvencích, použil výše zmíněnou syntézu z bodu a) 

a tyto tóny jsme postupně uložili do výstupního wav souboru (stupnice.wav). 

V poslední bodě c) jsem se rozhodl pro syntézu Beethovenovi „Für Elise“, a to alespoň přibližně 

pianem. Samotná syntéza pak byla velice podobná jako v bodě a). Využil jsem znovu aditivní syntézy 

– amplitudové složky jednotlivých harmonických znovu čerpané z pdf výše [1] – dále ADSR obálky. 

V tomto bodě se nejvíce liší syntéza od bodu a), neboť obálka má jiné parametry (rychlý attack, a 

decay, prakticky žádný sustain). Nakonec znovu filtrované, použitím funkce reverb.m (dozvuk). 

Výstupem je obdobně jako v bodě a wav soubor (elise.wav).  

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