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Synth Challenge 2018 

1. Povinná skladba 
Pro splnění prvního úkolu jsem si vybral úvodní skladbu ze seriálu Vraždy v Midsomeru. 

1.1. Violoncello 

Analýzou časového průběhu "cello.wav" z [1] jsem obdržel amplitudy jednotlivých harmonických pro 

aditivní syntézu (používám 15). Vzhledem k bohatému spektru jsem se rozhodl doplnit tyto 

harmonické ještě směsí harmonických o velmi malé amplitudě až do 5000 Hz, které jsou filtrované 

dolní propustí typu Butterworth 1. řádu od zlomového kmitočtu 2000 Hz. 

Z časového průběhu jsem odvodil, že obálka by mohla mít náběh podobný přechodovému ději napětí 

na kondenzátoru při nabíjení. Náběh jsem vytvořil pomocí interpolace spliny. Doběh je pak časově 

zrcadlený náběh. Střed je konstantní. Vše vychází ze skutečnosti, že smyčec se nejdříve dává do 

pohybu, pak by rychlost pohybu a tlak na struny mohly být konstantní a na konci tónu se smyčec 

taktéž nezastaví okamžitě, ale plynuleji. 

1.2. Kontrabas 

Pro kontrabas jsem opět zvolil aditivní syntézu s dopomocí lehké frekvenční modulace. Analyzoval 

jsem vzorek z [2]. Opět jsem zvuk doplnil doplňkem ze směsi slabých harmonických od 1500 Hz do 

10000 Hz a trochou šumu, filtrovaným dolní propustí typu Butterworth 3. řádu se zlomovým 

kmitočtem 2200 Hz. 

Hráč na můj kontrabas brnká, nepoužívá smyčec. Obálka kontrabasu je proto klesající exponenciála, 

která přesahuje vstupní délku tónu. Tón jsem prodloužil na 1.2 délky, aby mohl kontrabas v klidu 

doznít. Obálka má velmi krátký lineární náběh a doběh. 

1.3. Theremin 

Pro vedoucí hlas jsem zvolil nástroj theremin, jak je tomu v originální verzi skladby. Jelikož nástroj 

produkuje zvuk jako dolní propustí filtrovaný produkt po směšování harmonického průběhu dvou 

oscilátorů, vytvořil jsem zvuk thereminu jako obyčejnou sinusovku. Avšak vzhledem ke způsobu hraní 

na nástroj jsem do ní zakomponoval několik proměnných: 

1. Hráči se klepe pravá ruka ovládající frekvenci (ať již naschvál, nebo ne), čímž vzniká vibrato. 

2. Hráči se klepe levá ruka ovládající amplitudu (ať již naschvál, nebo ne), čímž vzniká tremolo. 

3. Hráč se ne vždy trefí do správné noty, proto je k frekvenci přičteno náhodné číslo 

z normálního rozdělení. 

Výsledný vzorec vypadá následovně: 

    y = 

(0.9*amp+0.1*amp*sin(2*pi*ftrem*t)).*sin(2*pi.*t.*(freq+randn(1,1)+m*sin(faze+2*pi.*(fvib+0.5*r

andn(1,1).*t)))+sin(2*pi*fvib2.*t)); 

Obálka nástroje je pak konstanta, která má krátký náběh a doběh, aby byly eliminovány skokovité 

změny na rozmezí dvou tónů. 
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Možná vylepšení: Při poslechu originální skladby lze slyšet, že změna mezi tóny je plynulá (pohyb 

ruky), tóny nejsou nasazované. K provedení tohoto by bylo zapotřebí nějaké paměti, což by 

vyžadovalo větší zásah do kódu. 

1.4. Piano 

Zvuk piana jsem vytvořil pomocí aditivní syntézy. Vycházel jsem ze vzorků klavíru na [1]. 

Analyzoval jsem, že při zahrání vyššího tónu se poměr dalších harmonických mění. To modeluje dolní 

propust typu butterworth 1. řádu od nízkého kmitočtu. Dále jsem modeloval útlum dřeva pomocí dolní 

propusti butterworth 3. a 10. řádu. 

Pro účel potlačení lupanců v rychlé části (0:18 až 0:23) jsem vytvořil obálku s lineárně 

stoupajícím/klesajícím náběhem/doběhem pomocí interpolace. Prvně jsem chtěl udělat náběh a doběh 

podobně jako u cella pomocí interpolace splinou, ale s lineární interpolací mi stačí méně vzorků na 

náběh a doběh k potlačení lupanců, čímž méně omezuji nástroj. Střed obálky tvoří klesající 

exponenciála e^(-t/tau). 

1.5. Basklarinet 

Zvuk basklarinetu jsem realizoval pomocí aditivní syntézy a lehké frekvenční modulace. Amplitudy 

harmonických jsem vyčetl z PSD jednoho ze zvuků basklarinetu z [2]. Obálka basklarinetu je typu 

ADSR s exponenciálním releasem. Vzhledem k doznívání tónu uvnitř klarinetu, který jistě nepřestane 

okamžitě ve chvíli, kdy hráč přestane hrát, jsem se rozhodl prodloužil délku hrané noty na 1.2 násobek 

délky, kde exponenciální release začne na 0.9 délky a pokračuje do konečných 1.2 délky. V bodě 1.0 

délky má amplituda hodnotu 0.1. Takto zní zvuk přirozeněji. 

 

2. Stupnice 
Pro tvorbu stupnice jsem použil vlastně vytvořeného vektoru frekvencí popisující 3 oktávy D-dur. 

Začíná na tónu D2 (73.416 Hz) a pokračuje do D5 (587.328 Hz). Ve stupnici se střídají nástroje v 

následujícím pořadí: 

1. Kontrabas 

2. Basklarinet 

3. Cello 

4. Basklarinet 

5. Cello 

6. Piano 

7. Theremin 

8. Piano 

 

3. Vlastní tvorba 

3.1. Příběh 

Kočička se chce dostat domů ke kamnům do tepla. Pěkně prosí, ale v tu ránu začne prudký déšť, a co 

víc, i hromy a blesky! Stále prosí o puštění dovnitř, ale po chvíli to nevydrží a začne škrábat na dveře. 

Tím příběh končí, ale všichni jistě doufáme ve šťastný konec. 
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3.2.  Kočka 

Pro vytvoření zvuku kočky jsem vyzkoušel kombinaci formantové a aditivní syntézy. Vycházel jsem 

ze vzorku "005.wav" z archivu "kočka.zip" z [1]. Výsledný zvuk vzniká tak, že vstupem je 10 

harmonických s frekvenční modulací, které jsou filtrované vlastně navrženým filtrem (formantem) 

(Obr. 1, Obr. 2). 

 

Obr. 1 Z rovina s póly a nuly navrženého filtru 

 

Obr. 2 Frekvenční charakteristika navrženého filtru 
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Tvar filtru jsem odvodil z PSD vstupního signálu (Obr. 3), které se podobá PSD mé kočky (Obr. 4). 

 

Obr. 3 PSD kočky originální 

 

Obr. 4 PSD mojí kočky 
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Snažil jsem se taktéž napodobit spektrogram (Obr. 5, Obr. 6). V něm je vidět časový průběh frekvence, 

který jsem se snažil napodobit pomocí kubické interpolace. 

Zobrazované charakteristiky platí pro první "mňouknutí" ve vlastní tvorbě, další mňouknutí jsou pak 

modifikací (jiná základní frekvence, jiný průběh frekvence). 

 

Obr. 5 Spektrogram originální kočky 

 

Obr. 6 Spektrogram mojí kočky 
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3.3. Oheň 

Zvuk ohně se skládá ze dvou částí - práskání dřeva a "hoření". 

Praskání jsem realizoval pomocí granulační syntézy s mnoha náhodnými proměnnými. Každé zrno má 

náhodnou délku, následuje za ním náhodná mezera a obsahuje impuls o náhodné amplitudě. 

Hoření je úzkopásmový nízkofrekvenční šum realizovaný pomocí filtrace bílého šumu dolní propustí 

typu Butterworth 6. řádu se zlomovým normalizovaným kmitočtem 0.004 πrad. 

3.4. Déšť 

Déšť je realizován filtrační syntézou. Vstupem je bílý šum, který prochází vlastně navrženým filtrem 

pásmové/dolní propusti. 

3.5. Škrábání na dveře 

Zvuk škrábání jsem realizoval granulační syntézou s náhodnou délkou zrna a mezery mezi zrny. Zrno 

obsahuje bílý šum o náhodné amplitudě, který je filtrován vlastním filtrem s několika póly a nulami. 

Zvuk vznikal metodou pokus-omyl a zdaleka není perfektní. 

3.6. Hrom 

Hrom jsem vytvořil jako šum filtrovaný přelaďovaným filtrem dolní propusti. Používám granulační 

syntézu a každé další zrno šumu je filtrováno dolní propustí s menším zlomovým kmitočtem než 

předchozí. Klesání zlomového kmitočtu je exponenciální. Obálka hromu je taktéž exponenciální. 

Hrom se vyskytuje ve dvou variantách, liší se v rychlosti klesání zlomového kmitočtu a počátečním 

zlomovém kmitočtu. 
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