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Zpráva  
1. Povinná skladba 

Pro vytvoření zvuku jednotlivých hudebních nástrojů bylo použito 
především aditivní syntézy, filtrační syntézy, v případě některých nástrojů 
formantové syntézy, frekvenční modulací, či kombinací těchto syntéz. Pro 
potřeby efektů bylo užito choru, vibrata a tremola.  Syntézy jednotlivých 
nástrojů byly provedeny následovně.  
 

• Melodické nástroje 
• Smyčcový soubor – formantová syntéza, 3 rezonanční 

frekvence a šířky pásem byly modifikaci z 6. cvičení, vibrato, 
tremolo  je realizováno amplitudovou modulací 

• Trubka – modelována aditivní syntézou, kdy jednotlivé 
harmonické měly ruzné ADSR obálky. Vyšší harmonické 
pomalější náběh a dřívější sestup než u nižších harmonických  

• Žesťová sekce – „soubor“ deseti žesťů. Polovině souboru je 
přidělena poloviční frekvence oproti zbytku (hrají v oktávě). 
Chorus – různé nástroje mají různou frekvenci, začínají 
v různý čas. 

• Pozoun – prve realizováno aditivní syntézou, dle 

následujícího zdroje. 
https://www.youtube.com/watch?v=v0oxlQZCRhk&feature=youtu.be&t=8&fbclid=Iw
AR2Qhj_ZQdnsw9WYcFYdKL1Afd8ZM4gG7U2xJDFRMMuzgtF_bQE5ICbghtI 
 

Dosáhl jsem však neuspokojivého výsledku, který byl i přes 

https://www.youtube.com/watch?v=v0oxlQZCRhk&feature=youtu.be&t=8&fbclid=IwAR2Qhj_ZQdnsw9WYcFYdKL1Afd8ZM4gG7U2xJDFRMMuzgtF_bQE5ICbghtI
https://www.youtube.com/watch?v=v0oxlQZCRhk&feature=youtu.be&t=8&fbclid=IwAR2Qhj_ZQdnsw9WYcFYdKL1Afd8ZM4gG7U2xJDFRMMuzgtF_bQE5ICbghtI


mnoho použitých hramonických paradaoxně horší než 
modifikovaná syntéza trubky. 

• Tuba -  realizována frekvenční modulací 
• Příčná flétna – aditivní syntéza s tremolem, vhodná ADSR 

obálka 
• Klarinet - aditivní syntéza, vhodná ADSR obálka 

 
• Perkuse 

• Tympány - aditivní syntéza, mnoho harmonických 
• Zvonkohra - aditivní syntéza, mnoho harmonických 
• Kopák – filtrační syntéza 
• Virbl – z důvodu dvou ozvučných blan, kde na jedné z nich 

jsou umístěny „chrastící “ prvky, jsem využil syntézy 
formantové 

• Kotel – po analýze spektrogramu různých nahrávek low tomu 
jsem došel k názoru, že nejlepší bude, poskládat zvuk pomocí 
dvou syntéz. A to filtrační a aditivní. Zatímco na začátku 
signálu je kotel spíše šumového charakteru, v pozdejší části 
signálu už lépe vynikaly jednotlivé hramonické. Proto jsem 
modifikoval již syntetyzovaný tympán a na něj superponoval 
signál kratší, syntetyzován filtrační syntézou   

• Crash činel – filtrační syntéza 
• Čínský činel – filtrační syntéza 

 

2. Stupnice K vytvoření dvou oktáv hudební stupnice jsem užil dvou cyklů 
for. V každém kroku vnitřního cyklu umocňuji 12 √2 daným půltónem v 
pořadí, dle vektoru tony. Vnější cyklus hraje dvě oktávy.  
 

3. Vlastní tvorba – filtrační syntéza 
Při vlastní tvorbě bylo užito několik dílčích zvuků, z nichž všchny byly 
tvořeny filtrační syntézou s vhodnými obálkami 
Za stálého podkladu rozjíždějící se lokomotivy (amplitudově modulovaný 
širokospektrální šum) byly syntetyzovány tyto zvuky v následujícím 
pořadí. 

• Kroky – dva šumové vektory s užším frekvenčním pásmem, 
v krátkém časovém sledu, přenásobené vhodnou exponencielou 

o Dolehnutí paty – nižší frekvence 
o Zbytek chodidla – vyšší frekvence, širší užité pásmo 



• Výstřel – úzkospetrální šum přenásobený exponencielou 
• Běh – podobně jako kroky v rychlejším časovém sledu 

Závěr 

Jako nejvěrnější zvuk bych subjektivně ohodnitil zvony a tympány. Ve spektru se 
nachází mnoho harmonických složek a z fyzikálního hlediska není tvoření tónu 
příliš složité. 

 

Zdroje: 

www.findsounds.com/ 

https://freewavesamples.com/ 

https://www.soundsnap.com/ 
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