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1) Ve prvním zadáni jsem si vybral ke zpracovaní midi soubor Jim Parker - "Vraždy v Midsomeru". 

Bohužel nemam ucho pro hudbu, a rozhodl jsem že kompozici bez bubnu a s menším poctu nástrojů 

zvládnu o mnohem lip.  

 

• Ke zpracovaní ve souboru mel jsem syntezovat 5 nástrojů: 

o Ch 01: instr. no. 79 – theremin 

o Ch 02: instr. no. 01 –  piano  

o Ch 03: instr. no. 72 –  basklarinet  

o Ch 11: instr. no. 43 –  violoncello  

o Ch 14: instr. no. 44 – kontrabas. 

 

• Pro tyto nástroje jsem zkoušel následující metody: 

 

o Aditivní syntézy 

o Formantové syntézy 

o FM syntézy  

o Karplusův – Strongův algoritmus. 

A přišel jsem na následující řešeni – pro skoro všechny nástroje 

ze vztahu kritérii (kvalita)/(jednoduchost zpracovaní) je lepe 

použít aditivní syntézy: 

− Piano se vybudí pilovým průběhem skoro bez manipulaci. 

Jediná věc – upraveni tlumením, nebo fade out. 

− Violoncello a basklarinet se vybudí také pilou, a theremin 

obdeníkem, ale vyžaduji upraveni obálkou.  

− Pro jednodušší tvary jako violoncello a basklarinet se da 

použít ADSR metodu.  

− Pro složitější tvar thereminu jsme ve spolupráci se 

studentem A. Kartavykh přišli s řešením extrahovat obálku 

signálů ze databáze reálných hudebních nástrojů poskytnutých 

na webu předmětů. Byl použít file flétna_01.wav . Byl k tomu 

užit následující kus kódu (script – obalka.m):  

Figure 1 : visualize fletna_01, a jeji obálka 

http://sami.fel.cvut.cz/syn/fl%C3%A9tna_01.WAV


 

Figure 2: kod na extrahovaní obálky 

 

Obálka je uložena a upravena na délku signálů ve souboru pomoci decimace. 

− Kontrabas je vytvořen metodou FM 

 

− Pro basklarinet nejlepší metodou z 

pohledu zvuku bylo užití formantové 

syntézy. (script – bassklarinet.m)  

 

Ale z ne fungovalo to spolu z ostatními 

nástroje (ve výstupním m4a filu zni 

jenom jeden kanál s basklarinetem.). 

Řešeni tohoto problému jsem nenasel, 

a mel jsem použít aditivní syntézu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Výsledek zadáni 1 : cherepanov_midsomer.m4a (script – synth.m) 

Figure 3: formantová syntéza basklarinetu 



2) Ve druhem zadáni tvořím 3 oktávy durové stupnice 

pomoci následujících nástrojů, každý, ze kterých 

odehrává nejnižší oktávu příslušného rozsahu: 

 

o kontrabas    – C1; 

o violoncello  – C2; 

o klarinet        – C3. 

Poslední vektor má +1 notu, aby uzavřel oktávu.  

Pro vypočet individuálních frekvenci použít 

standartní vzorec. 𝑓 = 442 ∗ 2
𝑘−49

12  [𝐻𝑧] , kde 

k – číslo klávesy. Pro zpracovaní zvuku je užit script – 

synth.m z úlohy 1.  

 

• Výsledek zadáni 2 : cherepanov_stupnice.m4a (script – stupnice.m) 

 

 

3) Ve třetím zadáni u vlastní realizace audio syntézy v MATLABu od začátku jsem si zvolil “Red Hot Chili 

Peppers – Californication”. Mela by kompozice se skládat ze kytary, bassu a bubnu, ale během 

zpracovaní jsem dozvěděl, že vůbec ne chápu rozměrnost ve hudbě, ne umím udělat správný 

hudební rytmus. A proto mel jsem si zvolit jinou, jednoduší skladbu. (Ale pokus o Californication 

stejné odesílám cerepanov_californication.m4a mimo hodnoceni) 

 

Zpracoval jsem záhlavní kompozici filmu Harry Potter – Hedwig’s theme. Neodpovídá moje verze 

úplně rytmu originálu, ale da se z toho rozpoznat myšlenku. 

 

Sólová partie je tvořena metodou FM, a je uložena do funkci s.m. Kazda odehraná hota se voly 

dvěma parametry. Frekvence noty a její délka. Odehraný noty si upraví fade out s různou dobou. 

 

Také přidal jsem support basovou partie, aby kompozice zněla trochu bohatší. Je trojena stejným 

způsobem jako sólo.  

 

Noty užité ve kompozice jsou rozpočítaný ve funkci key_number.m 

 

Výstupní signál je filtrován echem. Echo je generováno užitím hřebenových IIR filtru. 

 

 

• Výsledek zadáni 3 : cherepanov_vlastni.m4a (script – main.m ve složce 

my_project_cherepanov) 

 

Figure 4: mapovaní midi kláves na frekvenci not 


