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1/  Syntéza hudebních nástrojů: Jim Parker - ústřední melodie ze seriálu "Vraždy v 

Midsomeru" 

 

Moje řešení úlohy: 

a/  Theremin: Syntéza theremina byla náročná zejména na technickou realizaci. Samotnou hudební 

složku jsem vytvořil po pečlivé harmonické analýze pomocí aditivní syntézy několika harmonických 

průběhů. Hlavním rysem thereminu je spojitost mezi jednotlivými tóny. Tyto kmitočtové skoky bych 

v MATLABu mohl relativně snadno realizovat zásahem do MIDI Toolboxu. Využil jsem proto raději 

rigoróznější přístup s využitím globální proměnné, do které se při každém vyvolání funkce synth.m 

uchovala informace o hodnotě generovaného kmitočtu. Pro generování jednoho tónu dle MIDI souboru 

jsem proto měl k dispozici informaci jak o aktuálním kmitočtu, tak o kmitočtu předchozím a to jsou ty 

nejpodstatnější informace pro vygenerování kmitočtového přeskoku. Tento přeskok jsem generoval 

formou lineárního přelaďování harmonického průběhu, přičemž jeho délka je nastavena procentuálně 

se závislostí na délce daného tónu. Specifickou vlastností nástroje je i vibráto, které jsem aplikoval i na 

přelaďovanou část.  

Další velkou problematikou, s kterou jsem se v průběhu syntézy potýkal, bylo spojení přelaďované části 

s lineární částí a spojení tónů navzájem. Oba dva případy jsem vyřešil vhodným nastavením počáteční 

fáze navazujícího průběhu pomocí výpočtu fáze posledního vzorku předchozího signálu dle definice 

sinusového průběhu. Pro správné určení směru otáčení po jednotkové kružnici jsem zvolil výpočet 

derivace z posledních vzorků signálu. Pro návaznost mezi dvěma různými notami jsem opět využil 

předání informace pomocí globální proměnné, v které jsem uchoval informaci o posledních čtyřech 

vzorcích předcházejícího signálu, z kterých jsem při generování dalšího tónu byl schopen derivací opět 

spočítat počáteční fázi na začátku přelaďovaného průběhu.  

Nežádoucí „lupání“ ve zvuku se tímto způsobem skutečně podařilo potlačit až odstranit. Bohužel jen 

v několika specifických případech je slabé praskání i nadále slyšet v oblasti spojení přelaďovaného tónu 

s lineární částí, i když vizuálně při pohledu na vygenerovaný průběh tomu nic nenasvědčuje. 

Subjektivním experimentováním jsem proto interval krajních 300 vzorků příslušné části mírně 

exponenciálně potlačil a tím je tedy „zbrousil“. Dále jsem na vygenerovaný signál aplikoval FIR filtr 

typu dolní propust. Přimíchal jsem také velmi slabou odezvu konvolučního reverbu, mající za cíl 

zahladit nelinearity. Ze stejného důvodu jsem aplikoval i funkci klouzavého průměru. 

Při pohledu na vygenerovaný průběh jsem zjistil, že mezi jednotlivými notami, které by na sebe měly 

navazovat, je mezera zhruba 100 vzorků. Tuto prodlevu jsem kompenzoval protažením jedné noty o 100 

vzorků.  

 

b/  Piano: Pro kmitočty nad 270 Hz jsem zkonstruoval Karpus-Strongův algoritmus. Takto 

vygenerovaný zvuk jsem smíchal se zeslabeným sinusovým průběhem totožného kmitočtu a aplikoval 

obálku, kde model obálky se liší pro různé oktávy. Aplikována je dolní propust a ve vhodné míře i 

konvoluční reverb pro vytvoření prostorového vjemu. 

Pro nižší kmitočty jsem využil osvědčenou aditivní syntézu. 20 harmonických kmitočtů o příslušných 

amplitudách je sečtených, vymodelovaných vhodnou obálkou a filtrovaných dolní propustí. 

 

c/  Basklarinet: Tuto syntézu jsem měl v úmyslu zrealizovat fyzikálním modelováním s využitím 

Karpus-Strongova algoritmu, ovšem její implementace se mi nezdařila. Kompromisem jsem zvolil 

aditivní syntézu s mírným prodloužením délky generovaného tónu pro prodloužení doby dozvuku. 
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d/  Violoncello: Nástroj jsem vygeneroval formantovou syntézou s pilovitým budícím signálem. 

Přidal jsem také tvarování pomocí obálky s dlouhou dobou náběhu a konvoluční reverb pro zmohutnění 

zvuku.  

 

e/  Kontrabas: Zde jsem volil opět formantovou syntézu s pilovitým buzením s prodloužením 

délky tónu o třetinu. Obálka signálu je s krátkou dobou náběhu a dlouhým dozvukem. 

   

 

2/     Tři oktávy durové hudební stupnice, ve které se vystřídají vytvořené hudební nástroje, 

případně následované zvuky perkusí. 

 

Stupnici jsem realizoval sestavením kmitočtové matice, která dopočítává durové kmitočty 

pronásobením základního kmitočtu dvanáctou odmocninou ze dvou. Generované tóny jsou v cyklu for 

postupně přičítány za sebe do matice a uloženy do souboru. 

V exportu jsou u některých nástrojů časové prodlevy. To je způsobeno aplikací konvolučního reverbu. 

Pro účely generování stupnice jsem však do kódu nechtěl již zbytečně zasahovat. 

 

 

3/ Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu (možnost i nehudebních zvuků). 

 

Pro vlastní realizaci jsem vytvořil vlastní MIDI soubor s elementem skladby „Coldplay – Viva La Vida“. 

Ve skladbě se vyskytují původní součásti, jakými jsou smyčcové nástroje (primárně housle), bicí a zvon, 

kreativně jsem do skladby umístil i tři druhy perkusí.  

Mým původním cílem bylo zahrnout i zkombinovaný původní vokál se zajímavým zvukem pomocí 

cross-syntézy. Z toho jsem po náročných snahách upustil, a to díky nezanedbatelnému množství 

aplikovaných efektů obsahujících časové zpoždění v dostupné pěvecké nahrávce, které, jak je možno 

vidět na spektru vytvořeném LPC analýzou, výrazně ovlivňují frekvenční charakteristiku vokálu a po 

zpětné LPC syntéze nezní libozvučně. Místo zpěvu jsem proto aditivní syntézou a filtrací dvěma druhy 

kmitočtových propustí typu FIR vytvořil syntetický pluck, hrající hlavní melodii inspirovanou 

původním vokálem. 

Ve skladbě se vyskytují dvě realizace houslí, obě dvě uskutečněné formantovou syntézou, lišící se 

vzájemně modelem obálky a množstvím přimíchaného reverbu. Bicí je vytvořeno aditivní syntézou. 

Zvuk zvonu je vytvořen FM modulací zkusmo zvolených nosných a modulačních kmitočtů. Všechny 

perkuse jsou syntetizovány filtrací bílého šumu větším či menším množstvím filtrací dle kompozičních 

zvyklostí a pronásobením exponenciálně klesajícím průběhem. 
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