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 Ve své semestrální práci jsem se zaměřil na generování hudebních zvuků 

pomocí dvou typů syntézy: aditivní pro první a druhou část zadání a tabulkové pro 

vlastní realizaci.  

V rámci dané práce jsem vypracoval 10 skriptů a tři výstupní nahrávky, 

které představují ústřední melodie ze seriálu "Vraždy v Midsomeru", tři oktavy 

durové hudební stupnice s použitím všech nástrojů z první melodie a také  píseň 

Hollow kapely Godsmack.  



Popis skriptů a funkcí 

• synth.m 

Toto je hlavní funkce pro první úlohu, ve které probíhá syntéza hudebních 

nástrojů pro první a druhou úlohu. V závislosti na čísle nástroje podle MIDI 

klasifikace skript volí odpovídající tvar průběhu (periodický sled impulsů, 

obdelník, trojúhelník anebo pila) a aplikuje obálku na generovaný signál. 

 

• obalky.m 

V tomto skriptu se vytvářejí obálky pro přislušné instrumenty. Ze stranek 

předmětu jsem stáhl zvukové soubory různých instrumentů a potom 

pomocí funkce envelope v režimu peak jsem extrahoval obalky. Dál skript 

ukladá extrahované obálky jako proměnné, které jsou následně použíty ve 

skriptu synth. 

 

• stupnice.m 

Tento jednoduchý skript zahrnuje vektory not a čísel nástrojů, kterých 

využivá při volání funkce synth.m k generování posloupnosti not. 

 

• vreal.m 

Toto je hlavní skript pro moji vlastní realizaci. Jak jsem již zmínil, pro vlastní 

realizaci jsem zvolil tabulkovou syntézu, proto tento skript začíná tím, že 

načítá zvuk drknutí kytarové struny a vybírá z něho jednu periodu. Dál už 

následuje generování skladby, které jsem rozdělil do několik částí takovým 

způsobem, že se potom s vygenerovaných fragmentů (začátek, kuplet, 

přechod mezi kuplety, přechod k refrénu, refrén 1-5) dá složit celou píseň 

jako stavebnici. Každý fragment skriptu obsahuje 6 vektorů not pro každou 

strunu, vektor délek akordů a také speciální funkci, kde probíhá syntéza 

jednotlivých not a aplikace obálek pomocí funkce ze cvičení. Po syntéze jsou 

jednotlivé vektory strun srovnány na stejnou delku dodáním nul na konec 

kratších vektorů a jsou sečteny do fragmentu písně. Úplně na konci se 

jednotlivé fragmenty skládají do jedné posloupnosti a ukladají se.  

  



 

Přílohy:  

Skripty a funkce (vreal.m, syntezaZ.m, syntezaK.m, syntezaP.m, 

syntezaR1.m, syntezaR2.m, syntezaR3.m, stupnice.m, obalky.m, 

synth.m,tabsynt.m); 

Audio, mid. a mat. soubory (midsomer.m4a, midsomer.mid, hollow.m4a, 

stupnice.m4a, fletna_01.wav, klarinet_1.wav, klavir_1.wav, kontrabas.wav, 

kytara.wav, violoncello_1.wav, ayupper.mat, byupper.mat, cyupper.mat, 

dyupper.mat, eyupper.mat). 

 

Reference: 

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

 

https://www.911tabs.com/link/?3565989 
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