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SYNTH CHALLENGE 2017 
 

Kategorie pro magisterské studium: 

1. Syntéza nástrojů a nehudebních zvuků ve skladbě: 

Paul McCartney a John Lennon "Yellow Submarine" s využitím MIDI 

souboru Submarine.mid. 

2. Tři oktávy durové hudební stupnice, ve které se vystřídají vytvořené hudební nástroje 

následované použitými nehudebními zvuky. 

3. Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků). 

Jako hlavní hudební nástroj pro syntézu z bodu 1 jsem zvolila housle s vibratem. Vytvořila jsem je 

filtrační a aditivní syntézou. Na základě 4 rezonančních frekvencí a odpovídajících šířkách pásma jsem 

vytvořila model houslí pomocí 4 filtrů. Do filtrů vstupuje signál s vibratem, který je vytvořen aditivní 

syntézou. Aditivní syntéza skládá jednotlivé harmonické složky zvuku tak, abychom vytvořili barvu 

zvuku daného nástroje. Housle se nachází pod číslem synthtype = 12, protože jsem se je rozhodla 

použít místo vibrafonu. 

Pro zvuk kytar jsem použila Karplusův – Strongův algoritmus, který patří mezi syntézu realizovanou 

fyzikálním modelováním. Výborně se hodí pro simulaci strun, zvuk vzniká tak, že se krátký signál 

bílého šumu sečte se zpožděným a přefiltrovaným signálem. Každá z vytvořených kytar má mírně 

odlišné parametry filtru, abych docílila rozdílných zvuků. 

Žestě jsem vytvořila pomocí dvou různých syntéz. Na dva žesťové nástroje, trombon a trumpetu, 

jsem použila aditivní syntézu s ADSR obálkou a na tubu a flétnu jsem použila FM syntézu. FM syntéza 

patří mezi modulační syntézy, správným nastavením obálky modulačního indexu a amplitudové 

obálky vznikne požadovaný zvuk nástroje. Modulační index určuje, jakým způsobem se mění nosná 

frekvence. 

Zvuk sboru jsem vytvořila formantovou syntézou. Podle rezonančních frekvencí a jejich šířek pásma u 

hlásky „A“ jsem vytvořila 4 filtry. Ty jsem aplikovala na signál vytvořený pomocí akustického modelu 

lidského hlasového ústrojí. Nakonec jsem použila ADSR obálku. 

Filtrační syntézu jsem znovu použila pro vytvoření zvuku příboje. Na bílý šum jsem aplikovala filtr 

typu dolní propust a následně jsem použila ADSR obálku. 

Pro vytvoření perkusí jsem použila několik různých druhů syntéz. Bubny bass drum, snare drum, mid 

tom a high agogo jsem syntetizovala pomocí FM syntézy a následně jsem aplikovala exponenciální 

amplitudovou obálku. Zvuky closed hi-hat, open hi-hat a open surdo jsem vytvořila filtrační syntézou 

použitím správné amplitudové obálky a filtrů. V případě open surdo jsem sečetla náhodný šum se 

sinusovým signálem. Pro činely crash cymbal 1 a 2 jsem použila aditivní syntézu šumu a sinusových 

signálů, které mají neceločíselné násobky frekvencí. Poté jsem aplikovala exponenciální 

amplitudovou obálku. Pro zvuk high bongo jsem použila aditivní syntézu po analýze zvuku 

skutečného bonga. Následně jsem použila efekt založený na časovém zpoždění. 

http://sami.fel.cvut.cz/synthchallenge2017/Submarine.mid
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Dále jsem vytvořila zvuk tamburine (tamburína), kde jsem použila granulační syntézu. Ta je založena 

na principu opakování krátkých zrn zvuku. Pro tamburínu jsem zvolila délku zrna 10 ms. Zvuk jingle 

bell (rolnička) jsem vytvořila wavetable syntézou. Jednotlivé vzorky jsem vyjmula z nahrávky piana 

(piano.wav) a rekonstruovala jsem je s velmi nízkou frekvencí, takže vznikl cinkavý zvuk roliček. FM 

syntézu jsem použila pro vytvoření nástroje belltree. Pro vznik zvuku s řadou zvonků jsem použila 

cyklus, kde se generují jednotlivé frekvence, a tyto zvonky se navzájem překrývají, aby vytvořily 

požadovaný sled frekvencí. 

V bodě 2 bylo za úkol vytvořit 3 oktávy durové stupnice. Začala jsem od malého c (130,81 Hz) a 

skončila u C3 (4*130,81 Hz). Nejprve jsem vytvořila jednu oktávu stupnice a tu pak opakovala 

s násobnými frekvencemi do požadované délky. Na konci vektoru frekvencí se opakuje základní 

frekvence, která je použita pro ukázku perkusních nástrojů. Výsledek je zapsán do souboru 

Stupnice.m4a. 

Pro bod 3 jsem si vybrala syntézu nehudebních zvuků. Mým cílem bylo vytvořit zvuk klepání na 

dřevěné dveře a následný výstřel z pistole. Klepání jsem vytvořila FM syntézou a výstřel jsem 

vytvořila filtrací bílého šumu a použitím amplitudové obálky. Výsledek je zapsán do souboru 

Vlastni.m4a. 

 

Zdroje: 

http://sami.fel.cvut.cz/syn/ 

http://sami.fel.cvut.cz/sms/ 

https://www.mathworks.com/help/ 

https://www.youtube.com/watch?v=I9gzjPLh-IA 

https://www.youtube.com/watch?v=wgK5VnxDxz0 

https://www.youtube.com/watch?v=B1aKxSdNV2Y 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karplus%E2%80%93Strong_string_synthesis 
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