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Yellow Submarine 

 

 V první části semestrální práce, jsem měli za úkol syntézu nástrojů a nehudebních zvuků do 
skladby Yellow Submarine od Paul McCartney a John Lennon. Analýzou MIDI souboru pro skladbu 
jsem zjistil čísla nástrojů a zvuků, které je potřeba vytvořit. Následně pomocí přiložené tabulky i jejich 
názvy. 

 

Podle standardní tabulky nástrojů: 

  12 - vibrafon 
  25 - kytara s nylonovými strunami 
  26 - kytara s ocelovými strunami 
  33 - akustická basa 
  53 - sborové „aah“ 

57 - trumpeta 
  58 - pozoun 
  59 - tuba 
  74 - flétna 
  123 - mořský příboj 
  

Podle tabulky perkusních nástrojů: 

  25 - bass drum 2   
  40 - snare drum 2 
  42 - closed HiHat 
  46 - open HiHat 
  47 - mid tom 1 
  49 - crash cimbal 1 
  54 - tambourine 
  57 - crash cymbal 2 
  60 - high bongo 
  67 - high agogo 

83 - jinglebell 
84 - belltree 
87 - open surdo 



   

 Všechny hudební nástroje i nehudební zvuky jsem realizoval metodou LPC vokodéru, který 
jsme měli realizovat v zadání jedné z domácích úloh během semestru. Jednotlivé vzorky nástrojů a 
zvuků pro LPC vokodér jsem stahoval z volně dostupné databáze Free Wave Samples - 
https://freewavesamples.com.  

 

Tři oktávy durové stupnice 

 Ve for-cyklu postupně volám jednotlivé nástroje a vytvářím dané tóny C dur stupnice, kde 
využívám scriptu synth.m. Jednotlivé frekvence tónů jsem zjistil za pomocí tabulky dostupné z odkazu 
https://www.interval.cz/podklady/1999-2008/bittnerova/866/tony.html.  

 

 

Realizace vlastní skladby 

 Pro realizaci vlastní skladby jsem si vybral 86 od Green day. V samotné realizaci jsem 
postupoval obdobně jako u skladby Yellow Submarine. Na stránkách MidiWorld 
(http://www.midiworld.com) jsem našel potřebný midi soubor skladby pro následující syntézu. 
Malou komplikací bylo, že daný midi soubor byl typu 1 a tudíž jej bylo potřeba převést n typ 0. To 
jsem provedl pomocí volně šiřitelného programu GN 1:0 dostupného ze stránek 
http://www.gnmidi.com.  Analýzou jsem zjistil, že obsahuje následující nástroje 

  

Podle standardní tabulky nástrojů: 

  30 - overdriven guitar 
  31 - distortion guitar 
  35 - plucked electric bass 
  86 - voice lead 
   
 

Podle tabulky perkusních nástrojů: 

  36 - bass drum 1 
  40 - snare drum 2 
  41 - low tom 2 
  43 - low tom 1 
  46 - open HiHat 
  49 - crash cymbal 
  53 - ridebell 
  55 - splash cymbal 
  57 - crash cymbal 2 
 

 V realizace jednotlivých zvuků nástrojů jsem postupoval stejnou metodou LPC vokodéru jako 
u skladby Yellow Submarine. 
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