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SYNTH CHALLENGE 2016 
 

Výzva, semestrální práce předmětu B2M31SYN, obsahuje tři úlohy, které jsou blíže popsány 

na webu http://sami.fel.cvut.cz/synthchallenge2016/. 

 

1. Vltava 
Cíl této úlohy nebyl vůbec snadný. MIDI soubor obsahuje 13 různých nástrojů, 

které mají každý svou charakteristickou podobu. Je zde obsažena sekce dechových, 

žesťových, bicích, ale také samozřejmě smyčcových nástrojů, či harfy. 

Každý z těchto nástrojů má svou specifickou barvu, proto je využito více postupů 

syntézy.  

Pro dechové nástroje, jako jsou například flétna, klarinet, hoboj nebo fagot,  

se jako nejvhodnější jevilo využití aditivní syntézy, která vychází z předpokladu 

Fourierových řad. Kombinací několika oscilátorů, které v tomto případě simulují vyšší 

harmonické frekvence, lze vytvořit barvu daného nástroje. Barva nástroje se mění 

s frekvencí (fyzické vlastnosti nástroje), proto bylo nutné pomocí analýzy zvukových 

nahrávek, získaných z internetu (youtube.com), zjistit barvu nástroje pro jednotlivé 

rozsahy. Tato analýza a následná syntéza byla prováděna především na základě 

subjektivního rozhodování - poslechem a otestováním určitého množství dat  

a následným nastavení parametrů syntézy s nejvěrnějším výsledkem.  

Dalším parametrem zvuku nástroje je jeho průběh. Ten je definován nejen 

obálkou unikátní pro každý nástroj, ale také u většiny dechových nástrojů pravidelně 

proměnnou amplitudou – tzv. tremolem. 

 Syntéza žesťových nástrojů byla v případě francouzské horny a tuby provedena 

pomocí principu formantové syntézy - principu filtrování budícího signálu průchodem 

přes ozvučnice - rezonátory. Parametry rezonátorů jsou předem známé  

a byly použity z materiálů probíraných na cvičení. U trubky bylo naopak využito FM 

modulace z důvodu ostřejšího tónu - znovu je nutné uvést, že jde pouze o subjektivní 

hodnocení.  Průběh tónu nástroje je opět definován příslušným tvarem obálky. 

 Bicí nástroje jsou ve skladbě zastoupeny tympány a činely. Tympány mají 

jemnější zvuk, proto bylo i přes velké množství vstupních parametrů využito aditivní 

syntézy a obálky kombinující jak klasickou interpolaci os X a Y, tak i exponenciálního 

průběhu. Činely mají hodně bohaté spektrum, proto bylo využito principu filtrace 

budícího bílého šumu. Stejně jako u tympánů, i zde bylo využito kombinované obálky. 

 Poslední a z hlediska orchestrální hudby ta nejdůležitější sekce je sekce 

smyčcová. Vzhledem k tomu, že jak housle, tak viola či basa mají jasně definované 

základní rezonátory, bylo zde opět využito principu syntézy formantové. Pouze  

u violoncella a typu hraní pizzicato se lepších výsledků dosahovalo použití aditivní 

syntézy s rozlišováním barvy zvuku jednotlivých strun.  

mailto:suchoto2@fel.cvut.cz
http://sami.fel.cvut.cz/synthchallenge2016/


Pro věrnější generování zvuku byla kromě tvaru obálky použita i technika vibrato  

– cyklické kolísání frekvence, která je hojně využívána mezi hudebníky. 

 Posledními nástroji jsou cembalo a harfa. Pro syntézu cembala bylo využito 

Karplusova-Strongova algoritmu, který se probíral v předmětu SMS. Zvuk harfy je 

tvořen pomocí aditivní syntézy s přibližně exponenciálním průběhem. 

 

2. Generování oktáv 
Oktávy byly generovány střídáním hudebních nástrojů. V přiloženém scriptu lze 

nastavit délku doby, tempo přehrávání, či počet opakování stupnic. Následně lze 

vygenerovat hudební stupnice C-dur, E-dur, G-dur nebo pro fajnšmekry i Cis-dur. 

 

3. Vlastní realizace 
Pro vlastní realizaci jsem použil MIDI nahrávku Canon in D od Johanna Pachelbela volně 

dostupnou na webu http://www.madore.org/~david/music/midi/. 

Bohužel nahrávka obsahovala chyby v zápisu not, proto jsem pro jejich opravu využil 

volně dostupného programu MidiEditor (midieditor.sourceforge.net/). A pro konverzi 

do MIDI typu 0 program GNMIDFMT (http://www.gnmidi.com/gnmidfmten.htm). 

Pro realizaci této skladby bylo potřeba vytvořit další funkce pro syntézu již 

zmíněného cembala, samostatných houslí, violy, violoncella, u kterého bylo pro 

vhodnost skladby využito namísto aditivní syntézy principu formantové syntézy.  
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