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a) Syntéza hudebních nástrojů v ústřední melodii seriálu „Vraždy v Midsomeru“, 

autor: Jim Parker 
Ve skladbě se dle tabulky nástrojů MIDI vyskytují – a byly syntetizovány – tyto: 

Clarinet – aditivní syntéza; parametry, uvedené v přednášce k předmětu [1], byly aplikovány 

dle teoretické znalosti. 

Contrabass – formantová syntéza; k buzení dochází pomocí pilového signálu, vstupní parametry jsou 

převzaty z materiálů k domácím úkolům v průběhu semestru [1]. 

Piano – aditivní syntéza; pro získání parametrů nutných k syntéze byl z internetu stažen vzorek nástroje 

Grand Piano [2]. Ten byl analyzován skriptem analyza.m, který je převzat a upraven z materiálů 

k přednáškám [1].  

Cello – formantová syntéza; k buzení dochází pomocí pilového signálu, vytvořeného pomocí 

Čebyševových polynomů. Vstupní parametry jsou převzaty z materiálů k domácím úkolům v průběhu 

semestru [1].  

Whistle – formantová syntéza; k buzení dochází pomocí trojúhelníkového signálu, vstupní parametry 

jsou určeny na základě grafu uvedeného v odborném článku [3] + experimentálně. Výsledný zvuk 

se blíží spíše flétně, nicméně vzhledem k výslednému vyznění/ladění skladby tento fakt hodnotím jako 

řešitel pozitivně. 

Všechny nástroje byly také ošetřeny obálkou, jejíž tvar vychází nejen z teoretické znalosti, ale hlavně 

z poslechového experimentu. 

Výsledný soubor, využívající uvedené nástroje, je přiložen k hodnocení pod názvem midsomer.m4a. 

Při experimentování s nástroji a kódy došlo také k vytvoření skriptu pro syntézu cimbálu, který, 

v případě, že v souboru synth.m nahradí piano, vytváří zajímavý, originální a k poslechu příjemný 

zvukový soubor, evokující Halloween či atmosféru filmů s rodinou Addamsových. Jakožto řešitel 

shledávám takto vytvořenou syntézu dané melodie jako velmi zdařilou a je spolu se skriptem přiložena 

k hodnocení1.  

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

nástroje 
Tvorby durové stupnice jsou realizovány přes for cyklus, využívající frekvencí tónů stupnice, jež jsou 

v rozsahu jednotlivých nástrojů [4]. 

Pro každý nástroj, vytvořený pro SYNTHCHALLENGE (úlohy a) i b)), je vytvořen samostatný výstupní 

zvukový soubor se třemi oktávami durové stupnice2. Pro nástroje využité v úloze a) byl vytvořen také 

zvukový soubor pouze s jednou oktávou durové stupnice od každého nástroje pro rychlejší srovnání3. 

                                                           
1 Skladba, která nahrazuje piano cimbálem, je uložena pod názvem midsomer-cimbal.m4a. Cimbál je syntetizován 

technikou wavetable, a pro tabulkovou syntézu s lineární interpolací využívá skriptu tabsynt.m (který byl vytvořen 

v průběhu semestru) a zvuk dále upravuje vhodnou obálkou.  
2 Názvy jednotlivých souborů jsou vždy ve formátu „stupnice-nástroj.m4a“, tedy např. stupnice-contrabass.m4a. 
3 Soubor nese název stupnice-vse-midsomer-zakladni.m4a. 
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b) Libovolná vlastní realizace audio syntézy v MATLABu 
Pro poslední úlohu jsem se rozhodla syntetizovat skladbu Sleeping Beauty, waltz, jehož autorem 

je P. I. Tchaikovsky. MIDI pro tuto úlohu, vytvořené jako duet pro tubu, je stažen z internetu [5] 

a k vlastní syntéze tuby dochází pomocí formantové syntézy ve skriptu tuba.m. K buzení dochází 

signálem s pilovým průběhem a vstupní parametry byly zjištěny ze zadání domácího úkolu v průběhu 

semestru. Výsledkem této syntézy je soubor SleepingBeauty.m4a, který byl ale dále upravován. 

Záměrem bylo představit zvukový soubor, vzbuzující dojem přítomnosti na plese, společenské akci – 

syntetizovaná skladba byla pomocí konvolučního reverbu „upravena“ tak, aby zněla jako hraná v sále. 

Bylo využito volně dostupné impulsní charakteristiky Scala Milan Opera Hall.wav [6], výsledek 

je uložen pod názvem SleepingBeauty_inScala.m4a. Jelikož v každém sále nesmí chybět ani (ne příliš 

vychované) obecenstvo, stažený soubor people-talking-2.mp3 [7] byl upraven (prodloužen, utlumen, 

překryt přes waltz) tak, aby dotvářel celý dojem. 

Úspěšná realizace tohoto zadání je k poslechu pod názvem c.m4a. 
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