
Martin Šubert  

 

ZPRÁVA 

SYNTH CHALLENGE 2018 

a)     Syntéza hudebních nástrojů v jedné z následujících skladeb s využitím MIDI souborů: 
  

ii)             Jim Parker ústřední melodie ze seriálu "Vraždy v Midsomeru", s využitím MIDI 
souboru midsomer.mid, ve kterém je použito pět nástrojů (píšťalka, piano, basklarinet, 
violoncello a kontrabas). V originální skladbě je místo píšťalky jako hlavní nástroj použit 
elektronický nástroj Theremin. 

 
Pro syntézu hudebních nástrojů v jedné z možných skladeb jsem si vybral Vraždy v Midsomeru. 

Nástroje jsem syntetizoval každý ve svém vlastním skriptu pojmenovaným dle daného nástroje. 

Jednotlivé skripty jsou volány ze synth.m. Využíval jsem dvou syntéz – formantovu syntézu (clarinet, 

cello, contrabass) a aditivní syntézu (whistle, piano).  

Parametry pro formantovu syntézu i aditivní syntézu jsem získal z přednášek předmětu Syntéza 

audio signálů [1]. U syntetizace píšťalky jsem použil parametry určené pro flétnu, jelikož jsem 

nedohledal parametry určené přímo pro píšťalku. Navíc s parametry pro flétnu mi píšťalka zněla 

velmi dobře, a proto jsem považoval syntézu za dobrou.  

Obálky jsem upravoval především podle vlastního pocitu a znalostí. Převážně jsem používal ADSR 

obálky upravené danému nástroji.  

 

b)     Tři oktávy durové hudební stupnice, ve které se vystřídají vytvořené hudební nástroje, 

případně následované zvuky perkusí. 

Tři oktávy durové stupnice jsem vytvořil pro všechny nástroje použité nástroje z bodu a). Jedná se o 

durovou stupnici C-dur. Jednotlivé stupnice jsou ukládány v cyklu ze skriptu main.m do složky result.  

 

c)      Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků). 
Ve volné skladbě lze vytvářet libovolné zvuky, včetně syntézy čistě syntetických nástrojů 
(např. Theremin, Hammondovy varhany, zvuky FM syntezátorů, …) a každodenní zvuky. 
Ke zvýraznění skladeb lze použít různé efekty jako reverb, echo, chorus, stereo, a další. 

 
Pro vlastní implementaci jsem si vybral znělku z filmu Harry Potter. MIDI soubor byl stažen z [2]. Pro 

syntézu bylo nutné vytvořit syntézu jednoho nástroje (vibraphone), který se nachází ve skriptu 

vibraphone.m. K této syntéze jsem použil aditivní syntézu, kde jsem většinu parametrů přebral již 

z vytvořené syntézy pro klavír a došlo k drobnému poupravení. Jako efekt jsem aplikoval konvoluční 

reverb. Skript konv_reverd.m byl převzat z cvičení předmětu Syntéza audio signálů [1]. Výsledná 

implementace je uložena ve složce result jako vlastní_implementace-harry_potter.m4a. 

 

 

 

http://sami.fel.cvut.cz/synthchallenge2018/midsomer.mid


ZDROJE 
 

[1] ČMEJLA, R.: SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ, http://sami.fel.cvut.cz/syn/ 

[2] FREE MIDI, https://freemidi.org/download2-1564-harry-potter-harry-potter 
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