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Abstract

The timbre of an acoustic instrument usually varies with several of the in-
strument's degrees of freedom. The most striking of these are tonal height
and dynamic strength.

Waveforms of corresponding timbres can be used for resynthesizing signals
of similar character. The report describes a generalized method for resynt-
hesizing a signal with a continuously varying timbre.

The timbre of the signal can have linear or non-linear dependencies on one
or several parameters. The method enables recreation of signals, with an ar-
bitrarily complex timbre, with higher processing e�ciency than traditional
additive synthesis or physical modelling.

The conclusion is that the method is an e�ective and useful way to simulate
harmonic instruments. The report also discusses the pros and cons of samp-
ling versus synthesis, and the necessity of using advanced controllers.

Search terms: additive synthesis, sampling, physical modeling, instrument

modeling, wavetable synthesis, vector synthesis, spectral interpolation synt-

hesis.
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Sammanfattning

Ett akustiskt instruments klangfärg varierar i regel med �era av instrumen-
tets frihetsgrader. De mest påfallande är tonhöjd och ljudstyrka.

Vågformer av motsvarande klangfärger kan användas för att syntetisera sig-
naler av liknande karaktär. Rapporten beskriver en generaliserad metod för
att resyntetisera en signal med kontinuerligt varierande klangfärg.

Signalens klangfärg får bero linjärt eller ickelinjärt på en eller �era paramet-
rar. Metoden möjliggör ett återskapande av periodiska signaler, av godtyck-
ligt komplex klangfärg, beräkningse�ektivare än traditionell additiv syntes
eller fysikmodellering.

Slutsatsen är att metoden är e�ektiv och användbar för att simulera har-
moniska instrument. I rapporten diskuteras även för- och nackdelar med
sampling respektive syntes, samt behovet av att använda avancerade styren-
heter.

Söktermer: additiv syntes, sampling, fysikalisk modellering, instrumentmo-

dellering, vågformssyntes, vektorsyntes, spectral interpolation synthesis.
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1 Bakgrund

1.1 Historik, simulering av akustiska instrument

Att skapa nya och säregna instrument är kanske den mest självklara tillämp-
ningen av ljudsyntes. När elektroniska instrument introducerades gav de mu-
sikern och kompositören nya möjligheter att forma och skräddarsy sina ljud,
på ett sätt som akustiska instrument aldrig gav.

De elektroniska instrumenten hade också fördelen att det gick att spela in ett
komplett framförande, för att vid ett senare tillfälle låta instrumentet spela
upp det automatiskt och felfritt. Idag är inspelade stämmor en stapelvara
vid livespelningar, men det här var på en tid då ljudupptagning fortfarande
var en lyxvara. Ett självspelande instrument var minst sagt en sensation.
Med samma spadtag eliminerades två av de till synes värsta bovarna mot
framgångsrikt musicerande, akustiken och musikern.

Vad var det då som gjorde att dessa nya och ra�nerade elektroniska in-
strument var så mycket lättare att hantera än de gamla klumpiga akustiska
instrumenten? Varför är det så svårt att göra ett bra självspelande piano,
eller en självspelande trumpet? Vi börjar med att bortse från de självklara
mekaniska problem som konstruktionen av ett självspelande instrument in-
nebär.

Ett akustiskt instrument har alldeles för många frihetsgrader för att gemene
man ska klara av att teoretisera dem och ta hänsyn till dem! Det är inte på
långa vägar troligt att ens en violinist av världsklass kan speci�cera sitt rö-
relsemönster. Som musiker använder man sitt instrument som en ytterligare
kroppsdel, som en förlängning av den egna kroppen.

Med empiriska metoder går det att få en dator eller en synt att försöka ef-
terlikna en världsmusikers stil, men då går den musikaliska subjektiviteten
förlorad. Användaren får kanske bestämma vilka toner som ska spelas, men
ursprungsviolinisten och synten bestämmer det musikaliska uttrycket. Även
om synten ger vissa möjligheter för justering av uttrycket så hamnar man
i samma dilemma. Små justeringsmöjligheter ger små möjligheter att bidra
med ett eget musikaliskt uttryck. Stora justeringsmöjligheter ger stora möj-
ligheter, men troligtvis också en komplexitet som inte ens världsviolinisten
klarar av att hantera.

Problemet är likställt med konstruktionen av en skrivande robothand, och att
försöka speci�cera ett rörelsemönster för att skriva text med samma hand-
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stil som du själv. Problemet har alldeles för stor komplexitet för att vara
genomförbart ens av expertanvändaren. Däremot kan nästan alla skriva, och
på samma sätt har nästan alla med ett musikaliskt intresse en egen musika-
lisk uppfattning och en inneboende förmåga att uttrycka sig i musik. Att det
sedan �nns vissa som skriver större eller slarvigare eller mer mekaniskt än
andra kan vara nedslående för individen som inte accepterar sin egen hand-
stil, men det är en tillgång för konsten och dess utveckling.

I vilket fall som helst, dessa nya och ra�nerade elektroniska instrument var
enkla att hantera och nästan lika lätta att bemästra. Det krävdes inte tiotals
år av stråkföringsträning för att bli monofonisk syntmusiker av rang, och på
så sätt öppnades den musikaliska arenan även för de allra otåligaste.

Efter en viss inkörningstid tappade dock elektronisk musik sitt sensations-
värde. Priserna på elektronik har nu rasat, och alla med hemdator och in-
ternetuppkoppling har tillgång till gratisprogram som långt överträ�ar det
som tidigare endast var förunnat ett fåtal personer inom den kommersiella
musikindustrin.

För många i dagens generation låter akustiska instrument exotiskt uttrycks-
fulla i jämförelse med populärmusikens ofta mekaniska elektroniska ljudbild.
I teorin borde detta innebära ett ökat intresse för symfonisk musik, som väl-
digt många dock fortfarande avskärmar sig helt från. En kraftigt bidragande
orsak är troligtvis att konstmusik idag är intimt förknippat med �nkultur.

Men även om den rent symfoniska musiken fortfarande är otillgänglig för de
bredare lagren så uppskattas de akustiska instrumenten inom populärkul-
turen. Dagens syntteknologi och samplingsteknik gör att normalanvändaren
kan lägga på gitarrer och stråksektioner utan att behöva komma så mycket
som i närheten av en musiker eller ett akustiskt instrument. De akustiska
instrumenten och deras utövares möjligheter till musikaliskt uttryck har för-
�nats under hundratals år, och det börjar upptäckas även av syntmusiker.

Att kunna simulera akustiska instrument med syntar och datorer låter kanske
som nådastöten för akustiskt musicerande, men jag har en personlig förhopp-
ning om att intresset för akustiska instrument och akustisk musik ska öka,
som ett resultat av att färre och färre skräms av det när det inte längre
känns lika främmande. För att den akustiska musiken ska kunna slå rot i
dagens generation måste det först och främst skapas ett intresse. Hur detta
ska genomföras kan diskuteras, men det är uppenbart att detta måste göras
genom kanaler som har potential att nå vanligt folk.

6



Teknologin ökar också möjligheterna till individuellt musicierande. Detta är
av avgörande vikt, inte minst för kompositören. Under Mozarts dagar var
det inte otänkbart att hålla heltidsanställda musiker för att kunna testa och
demonstrera sina alster. I dagsläget har dock kostnaden för tjänster passerad
kostnaden för varor till den grad att en framgångsrik heltidskompositör av
konstmusik har svårigheter att bekosta ens sin egen lön.

För att bibehålla den konstnärliga subjektiviteten och därmed konstmusi-
kens utvecklingen är det nödvändigt att ge �er än bara de allra lyckligast
lottade en kanal till symfoniorkestern och dess instrument. Här kan teknolo-
gin spela en avgörande roll.
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1.2 Sampling och syntes

1.2.1 Sampling

Idag simuleras symfoniorkestern främst med samplingsmetoder. Bortsett från
att datamängden som krävs för att fånga ett instruments alla uttrycksmöjlig-
heter långt överskriver vad som är lämpligt att hantera med dagens datorer
har ljudbiblioteken fortfarande samma problem som den självspelande �o-
len, det vill säga ett inneboende musikaliskt uttryck. Om användaren vill att
uttrycket istället ska följa den musikaliska utvecklingen krävs en omfattande
teoretisk kännedom om musikaliskt uttryck, och dessutom ett omfattande
arbete för att få ljudbiblioteket att följa detta.

Samplingssyntes är i regel mycket rättfram. Man gör inspelningar av instru-
mentets ljud, och beroende på de krav som ställs samplar man olika många
toner av olika längd. En fördel med samplingsbaserad syntes är att det har
potential att belasta processorn minimalt. Det förutsätter att synttillverka-
ren har kompetens nog att utnyttja detta.

Oundvikligt är dock att moderna samplingsbibliotek använder sig av myc-
ket stora datamängder. Hårddiskutrymme är i dagsläget relativt billigt, men
32-bitarsprocessorerna kan bara adressera upp till 4 GB internminne. Detta
har i dagsläget blivit �askhalsen.

För att komma runt problemet klarar idag �era mjukvarusyntar av att spela
upp ljuden direkt från hårddisken, i realtid. För att kunna spela upp ett
ljud utan omfattande fördröjning är det dock nödvändigt att hålla några
millisekunder av ljudet i internminnet. När användaren vill spela en ton
påbörjas uppspelningen från minnet. Under tiden öppnas en direktkanal till
hårddisken för att kunna spela upp ljudet därifrån, och därefter tar hårddisk-
uppspelningen vid.

I takt med att datorerna har blivit bättre har även orkesterbibliotekens om-
fattning växt. I dagsläget upptar de marknadsledande orkesterbiblioteken
över 100 GB hårddiskutrymme, och de mest omfattande av dessa har en
totalstorlek på över 500 GB. Återigen har internminnet blivit en �askhals,
eftersom 32-bitarsprocessorn inte klarar av att indexera mer än en viss mängd
�ler, oavsett hur korta dessa �ler är. Ett enda orkesterinstrument kan använ-
da tusentals olika ljud�ler, och även om datorprestanda fortsätter att växa
lika snabbt som idag kan man ifrågasätta om situationen är hållbar i längden.

För en modern dator tar det idag ett �ertal minuter att fylla 4 GB inter-
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minne med ljudinformation. Även om datorprestanda tjugodubblas kommer
hanteringen av ett så stort orkesterbibliotek att vara ett omständligt arbete.
Den nuvarande mjukvarustandarden gör dessutom att all denna information
måste laddas om varje gång man öppnar eller stänger ett dokument/projekt
i sin sequencer.

Om man har ett arbete där tid är oviktigt i förhållande till slutmixens kvali-
tet kan kanske dessa väntetider vara acceptabla. I en produktionsstudio som
helt inriktat sig på orkestermusik �nns det dessutom möjligheter att koppla
upp ett helt nätverk av datorer för att fördela arbetet.

För många är dock musik en bisyssla, och som kompositör eller producent vill
man kunna arbeta med sina ljudprojekt med samma lätthet som man öppnar
och stänger dokument i sin ordbehandlare. Oavsett situation är det önskvärt
att ha mjukvaruinstrument som är lika följsamma som hårdvaruinstrument.

1.2.2 Syntes

Som motsats till samplingssyntesen står ren syntes. Det �nns många fördelar
med att använda ren syntes framför att sampla ett instrument. En stor del
av bördan för�yttas från att belasta minnet till att belasta processorn. Hur
stor denna belastning är beror på syntesmetod, men kanske ännu viktigare
är de algoritmer som väljs för implementationen. Bra syntes kan vara både
minnese�ektiv och beräkningse�ektiv.

Ett typiskt exempel på ren syntes är additiv syntes. Det anses med rätta
vara ett utmärkt sätt att konstruera signaler av godtycklig klangfärg. Inom
storskalig orkestersimulering har det dock inte slagit igenom alls.

Ibland används hybridversioner där anslaget hos en ton har samplats, men
där tonen därefter alstras med additiv syntes. Metoden använder lagom lite
minne och lagom lite processorkraft, men resultatet har också oftast bara
blivit lagom bra. En viktig anledning till detta är att syntesdelen alltid har
gjorts mycket statisk och primitiv. Inom det här området �nns det utrymme
för utveckling, men metoden verkar till stor del ha övergetts efter att ha
varit en populär teknik under delar av 80- och 90-talet. Det kan till viss del
bero på en rädsla för att tillverka en produkt som låter som gårdagens teknik.

Att additiv syntes är processorkrävande är ett väldigt vanlig bortförklaring
som används för att motivera frånvaron av kompetenta additiva syntar som
emulerar akustiska instrument. En troligare förklaring till denna frånvaro
är snarare att det är bekvämt att göra inspelningar av ett instrument, men
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omständigt att modellera det.

Att modellera ett instrument kräver dessutom en mer omfattande teknisk
och teoretisk kunskap, som många säkert drar sig för att ta till sig. I för-
hållande till de krav som dagens samplingsbibliotek ställer på en dator kan
processorbelastningen från en smart additiv synt göras näst intill försumbar.

Det är dock svårt att komma undan att klangfärgen hos ett akustiskt in-
strument är mycket komplex. Klangfärgen varierar i regel kraftigt över ett
instruments hela register, och det är en variation som oftast inte heller går
att generalisera, ens för det enskilda instrumentet.

För en naturtrogen klang krävs att hänsyn tas till ett stort antal parametrar,
och även om omfattande forskningsdata �nns tillgängligt för ett instruments
beteende så är det svårt att tangera kvaliteten som fås vid samplingsbaserad
syntes. Som användare får man inte glömma att sampling i grund och botten
är en inspelning. En enskild ton från ett samplingsbibliotek är ingenting an-
nat än en inspelning, och att en enskild syntetiserad ton skulle hålla samma
kvalitet är ett orimligt krav, även om det för en synttillverkare är en önskad
målsättning.

1.2.3 Sammanfattning

För att förstå styrkan hos syntes måste en omfattande jämförelse göras mel-
lan slutprodukter, och hänsyn måste även tas till �exibilitet och användar-
vänlighet. När en kund jämför ljudbibliotek så handlar det mycket om att
få den enskilda tonen att låta bra. Det är ofta inte många �er toner än så
som spelas innan valet av synt/bibliotek görs. Av naturliga orsaker blir det
därför lättare att sälja en samplingsbaserad produkt, eftersom den kan ge
ett hundraprocentigt övertygande förstaintryck. Vi be�nner oss således i en
situation där det överlägsna förstaintrycket av samplingsbiblioteken håller
tillbaka utvecklingen av rent syntetiserade orkestrar, som har potential att
bli nästan hur �exibla och välljudande som helst.

Dagens samplingsbibliotek börjar bli extremt välutvecklade. Fokus för ut-
vecklarna av samplingsbibliotek ligger idag på olika script och programme-
ringstekniska lösningar för att skapa mer uttrycksfulla instrument, genom
modulering av ljudet och smart skarvning av samplingar. Man försöker helt
enkelt få samplingsbiblioteken att börja bete sig som syntar, istället för att
angripa problemet från roten. Slutprodukterna dras oundvikligen med nack-
delarna från både sampling och syntes.
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1.3 Styrning av virtuella instrument

Avancerade kontroller för styrning av elektroniska instrument kan användas
för uttrycksfulla framföranden av elektroniska instrument. Som vanligt �nns
det två sidor av myntet.

Om man har instrumentvana, till den grad att man klarar av att framföra
musik i realtid, kan det vara ett ovärderligt hjälpmedel.

För någon som helt saknar instrumentvana, och vars enda erfarenhet av mu-
sik är datorkomposition, kan möjligheten att slippa vara tvungen att kunna
hantera en extern kontrollenhet vara helt avgörande för vilken produkt som
används för musicierandet.

Min personliga uppfattning är dock att kvaliteten hos ett ljudbibliotek ald-
rig väger lika tungt som användarens förmåga att styra det. Att klara av att
lägga en stämma uttrycksfullt i realtid, som motsats till att skriva in noter
för hand, är, för den som behärskar det, överlägset på alla sätt.

För att förmedla en individs personliga musikaliska utryck bör alla stämmor
kunna läggas av användaren med full uttrycksfullhet i realtid, om möjligt.
Detta kräver att �era av instrumentets frihetsgrader görs tillgängliga. Kom-
plexiteten får dock inte vara högre än att användaren kan klara av att lära
sig att kontrollera instrumentet genom mekaniska kontrollenheter, helt i re-
altid.

I notskrivningsprogram kan dock realtidsinspelning av stämmor i många fall
vara olämpligt, beroende på musikens karaktär. Det �nns ett uppenbart över-
föringsproblem mellan noter och en musikalisk tolkning, och att överföra en
tolkning till noter har på samma sätt som taligenkänning generaliseringspro-
blem.

Det önskvärda vore att notprogrammet klarade av att göra en musikaliskt
tillfredsställande tolkning av de skrivna noterna, och det bör inte alls vara
orimligt i framtiden. Det förutsätter att det �nns tillgång till mjukvarusyn-
tar som är tillräckligt utrycksfulla och konsekventa för att en musikaliskt
tillfredsställande tolkning ska kunna renderas från notskrift. De samplings-
bibliotek som �orerar på marknaden idag har inte de nödvändiga förutsätt-
ningarna som krävs för att klara av detta. Som tidigare har diskuterats
tar ett omfattande samplingsbibliotek även beslag på en mycket stor del av
datorns kapacitet, och det är svårt att komma ifrån att ett notskrivnings-
program med ett samplingsbibliotek känns som en cykel med ett lastbilssläp.
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Oviljan att ta till sig nya verktyg för instrumentstyrning är antagligen mer
kopplad till fördomar än till praktisk erfarenhet. Användare har i regel inga
problem att ta till sig de kunskaper som krävs för att kunna ta hjälp av ett
externt klaviatur. Många av användarna lär sig dessutom att använda de
övriga kontroller som följer med samma enhet, i vanliga fall olika hjul- och
skjutreglage. Speciellt ickeskolade instrumentalister kan på lång sikt för�na
sin förmåga att hantera dessa reglage till den grad att det går att jämföra
med hur en musiker hanterar ett akustiskt instrument.

1.3.1 Blåsinstrument

Som tränad musiker på ett traditionellt instrument är det dock svårt att �nna
sig i hur ickeintuitivt och klumpigt det är att hantera exempelvis ljudstyrka
med ett skjutreglage, som motsats till att kontrollera det med exempelvis
blåskraft.

Att hantera ljudstyrkan hos ett fysiskt akustiskt blåsinstrument innebär de-
�nitivt många svårigheter, men det är ytterst intuitivt att använda sig av
blåskraft för att styra ljudstyrkan hos ett instrument. Lungorna är ett organ
som alla levande människor har använt och för�nat under en hel livstid, som
vårt främsta medel för att styra ljudstyrkan i vårt vardagliga tal.

Sångare och blåsmusiker har självklart för�nat detta organ mer än andra,
men i grund och botten räcker det med att kunna vissla falskt för att ha till-
räcklig erfarenhet för att kunna styra en elektronisk kontroller som bygger
på blåsstyrka.

Att blåskontroller inte har slagit igenom beror säkerligen till stor del på att
mjukvara och hårdvara som stödjer det först och främst vänder sig till pro�-
sanvändare. Sådan utrustning tenderar att vara dyr och väldigt nischad. I
synnerhet vid emulering av akustiska instrument är det i dagsläget främst
syntar som bygger på fysikalisk modellering som använder sig av dessa.

Förhållandet saknar dock koppling till teknologi. Troligare är att utveckla-
re av fysikaliska instrumentmodeller har haft insikt nog att förstå att deras
instrument inte kom till sin rätta utan det musikaliska uttryck som följer
ett framförande, och således har utvecklingen av den här hårdvaran tvingats
fram.

Anledningen till att jag förespråkar dessa kontroller är att de i grunden bör
vara lättare att manövrera än till exempel anslagskänsligheten i ett klaviatur,
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i synnerhet för någon som saknar musikerträning. Jag ifrågasätter användan-
det av dessa för att styra anslaget i ett slaginstrument, och det går även att
diskutera huruvida de bör användas för styrning av stråkinstrument, men
för blåsinstrument bidrar de med data som ger ett musikaliskt uttryck som
är ytterst svårt att efterlikna genom manuell databehandling.

Många förknippar symfoniorkestern främst med stråkinstrumenten, men som
sektioner och enskilda stämmor dominerar blåsinstrumenten, och det �nns
goda skäl att ge dem minst lika hög prioritet. Dessutom har blåsinstrumenten
en mer påtaglig dynamisk klangvariation än stråkinstrumenten, och därför
bör det läggas stor vikt vid att ge dessa instrument och sektioner en ytterst
välutvecklad och lätthanterlig dynamisk uttrycksfullhet.

1.3.2 Stråkinstrument

När det gäller hantering av stråkinstrumenten kan det också vara lämp-
ligt att vända sig till källan, och studera hur en musiker styr det akustiska
instrumentet. Under examensarbetet har jag experimenterat ytligt med möj-
ligheten att simulera stråkföringen med ett hjul- eller skjutreglage.

Det gav vissa överraskande e�ekter, men var svårt att praktiskt tillämpa på
grund av begränsningar i de externa kontrollenheter som �nns att tillgå. Jag
har haft svårigheter att hitta kommersiella styrdon som kan beskriva ett reg-
lages läge med högre precision än de sju bitar som en enkel kontrollerkanal
ger med MIDI-protokollet, och därför valde jag att inte gå vidare med det.
Den enda bedömning jag vill göra än så länge är att sju bitars precision för
en stråkes position är långt ifrån tillräckligt för att beskriva dess hastighet.
Det motiveras på följande sätt:

När ett hjul- eller skjutreglage för�yttas från sitt lägsta till sitt högsta läge
kommer detta göras i maximalt 128 diskreta steg. Detta motsvarar de sju
bitar som beskriver reglagets läge. Ett drag med en stråke på ett akustiskt
instrument kan i regel bibehålla en svag ton förhållandevis länge, ett antal
sekunder, innan stråken måste byta riktning.

Vi antar att vi vill kunna bibehålla en konstant ton i fem sekunder. Vart och
ett av reglagets 128 lägen kommer då att i genomsnitt motsvara en tidlucka
på τ = 5/128 s ≈ 40 ms.

Med dagens MIDI-protokoll skickas data endast när en förändring har skett.
Detta ger dock en komplett beskrivning av reglagets rörelse inom ramarna
för protokollets precision. Om vi inte har sett någon förändring på en tid
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måste vi ta ställning till hur vi ska behandla det. Antingen är förändringen
så liten att reglagets läge inte hunnit röra sig till en ny position inom vår
sju-bitars-representation, eller så står reglaget helt enkelt stilla för att det är
meningen att tonen ska tystna.

Om vi tar för givet att stråken bibehåller samma rörelse som tidigare så kom-
mer vi få svårigheter att få tyst på instrumentet. Ingen förändring innebär
ju att den pågående rörelsen ska fortsätta. Alltså, om inget meddelande om
förändring fås så måste vi vid något tillfälle börja tolka det som att reglaget
står stilla.

Vi antar att stråken börjar sakta ner om vi inte fått meddelande om för-
ändring inom en viss tid. Vi måste då ta ställning till hur lång tid vi är
beredda att vänta på en förändring innan vi börjar dämpa strängen. Om
denna väntetid är kortare än tidluckan τ så kommer vi inte att kunna hålla
en konstant ton i fem sekunder med ett 128-bitarsprotokoll. Strängen kom-
mer att påbörja sin dämpning innan nästa meddelande om förändring har
fåtts. Detta är dessutom en beräkning som gäller för en ideal rörelse, det
vill säga om rörelsen sker med konstant hastighet. Alla tidluckor blir då lika,
vilket innebär att den största tidluckan minimeras. I verkliga fall kommer
både steglängd och tidluckor att variera kraftigt. För att kunna bibehålla en
ton manuellt måste väntetiden vara många gånger större än denna tidlucka.

Dessvärre är till och med den optimala tidluckan, som i exemplet motsvarar
∼ 25 uppdateringar per sekund, långt ifrån acceptabel. Uppdatering bör ske
minst tio gånger så ofta för att instrumentet inte ska upplevas som trögt och
oföljsamt. Valet står dessutom mellan att få ett ljud med tydliga trappstegs-
e�ekter, eller ett ljud vars dynamiska utveckling låter väldigt mekanisk som
resultat av kraftig parameterinterpolation.

Under de experiment jag har gjort upplevde jag mycket positiva resultat
med korta tidluckor. Den diskreta karaktären hos det digitala reglaget gav
dessutom en mycket övertygande illusion av att stråken `hoppade' fram på
strängen vid en långsammare stråkrörelse. Olyckligtvis gav den korta tid-
luckan dessutom känslan av att spela med fem centimeter lång stråke, och
min bedömning är att motsvarande styrning av stråkföringen är obrukbar
för några som helst musikaliska ändamål, så länge precisionen begränsas till
endast sju bitar.
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1.3.3 Sammanfattning

För blåsinstrument �nns det alltså vedertagna styrdon för att kunna överfö-
ra ett uttrycksfullt framträdande till information som kan tolkas av en dator
eller en synt, men motsvarande kontroller för stråkinstrument begränsas till
dyra specialverktyg och enheter som tillverkas i enstaka exemplar för speci-
�ka ändamål.

Eftersom stråkinstrumenten utgör den mest utrycksfulla familjen i symfo-
niorkestern �nns all anledning att utveckla användbara styrdon för att möj-
liggöra uttrycksfulla elektroniska framträdanden av dessa. Det kräver dock
också att mjukvara utvecklas för att stöjda kontroll genom dessa enheter.

Så länge detta inte görs simultant av någon av de stora tillverkarna av både
mjukvara och hårdvara lär en sådan utveckling dröja, eftersom vi hamnar i
en hönan- och äggetsituation. Det går inte att utveckla mjukvara till hårdva-
ra som inte �nns, men som få är också intresserade av att utveckla hårdvara
som inte redan har ett omfattande mjukvarustöd.

I dagsläget får blåskontrollern ersätta ett verktyg speciellt anpassat för stråk-
instrumentet, även om det innebär förlorade frihetsgrader och andra uppen-
bara problem (försök att spela ett stråktremolo med en blåskontroller). En
uppenbar ytterligare frihetsgrad som kräver en kompromiss är att ett stråk-
instruments ton inte enbart bestäms från stråkens hastighet, utan även från
dess tryck mot strängen.

För orkesterns slagverk bör de traditionella anslagskänsliga klaviaturen vara
fullgoda styrdon. Den huvudsakliga begränsningen hos klaviaturen (om det
saknar aftertouch) är att möjligheter saknas för att kontinuerligt förändra
ljudstyrkan eller andra frihetsgrader, mer än vid anslaget och eventuellt när
tangenten släpps. Slagverk har dock samma inneboende egenskap, och därför
uppstår inget mappningsproblem mellan klaviaturen och slaginstrumenten.
Dämpning av en ton kan åstadkommas genom kravet att en tangent hålls
nedtryckt så länge den ska ljuda, och/eller genom att utnyttja klaviaturets
fortepedal.
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1.4 Instrument och klangfärg

Med en signals klangfärg avser man i regel endast amplitudförhållandet mel-
lan dess deltoner. I syntessammanhang brukar man ofta särskilja instrumen-
tets klang från annat ljud som uppstår när en utövare spelar på instrumentet.

På engelska går de ljud som inte hör till klangen under benämningen residu-

als. Någon vedertagen svensk term saknas, men ordet har en direkt svensk
motsvarighet (residual adj.) som på båda språken betyder ungefär �det som
kvarstår�. Inom ramen för denna rapport kommer residuala ljud att de�nie-
ras som de ljud som inte går att tillskriva instrumentets klang.

Med residuala ljud avser man oftast brus och knäppljud, eller andra ljud som
inte har en välde�nierad klang. Exempel på residuala ljud är blås-/strykljud
och ljud som uppstår vid en tons anslag, eller i övergången mellan två toner.

1.4.1 Klangfärgsavbildning

I stort sett alla orkesterns instrument har en klang som varierar över ett
mycket stort spann. Ett instruments klangfärg beror till största del på ton-
höjd och ljudstyrka, och ofta i ungefär lika stor utsträckning. Detta är ett
välkänt faktum, men nästan alla tillverkare av samplingsbibliotek har valt
att koncentrera sig på att ge en korrekt klangfärgsavbildning med tonhöjden,
men inte med ljudstyrkan.

Det är kutym att sampla instrument kromatiskt, men endast en eller ett
par nivåer av samplingar används för att avbilda den klangvariation som
följer ljudstyrkan. Eftersom denna klangvariation är nästan lika påfallande
förlorar vi genast ett av instrumentets frihetsgrader. Det �nns en rädsla för
att transponera ljud, eftersom en transponering kan generera klanger som är
onaturliga för instrumentet, och som många är bra på att höra. Få är lika
duktiga på att höra om en stämma i orkestern spelar ett alldeles för gällt
pianissimo.

Rädslan för transponering är egentligen ogrundad. Instrument samplas kro-
matiskt, för att det är lätt och enkelt att systematiskt skilja olika toner åt
då hel- och halvtonerna är välde�nierade diskreta mått i vårt tonsystem.
Ett instruments dynamik är däremot ett kontinuerligt mått som är svårt att
tämja, och dessutom nästan subjektivt.

Att hel- och halvtonerna är välde�nierade resulterar även i att användaren
lätt kan jämföra olika toner med samma måttstock som utvecklaren. E�ekten
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blir att användaren hör det de vet om, och således blir tillverkarna tvungna
att lägga mer kraft på att sampla många nivåer av tonhöjd än på att sampla
dynamiska nivåer. Normalanvändaren har helt enkelt större erfarenhet och
uppfattning om dessa förändringar.

Värt att nämna i sammanhanget är också att transponering uppåt och nedåt
påverkar olika ljud till olika grad. Många ljud klarar utan problem att trans-
poneras ett �ertal halvtoner uppåt eller nedåt, men dessa skillnader mellan
instrument utnyttjas sällan.

Ett ljudbiblioteks pris bestäms dessutom ofta från dess storlek, och att samp-
la varje halvton är ett enkelt sätt att öka storleken på sitt bibliotek utan att
markant öka arbetsbördan.

1.4.2 Anslagets betydelse för instrumentets karaktär

Ett klassiskt påstående säger att man som lyssnare inte kan skilja två instru-
ment åt enbart baserat på dess klang. Påståendet utgår från att instrumen-
tets residuala anslag är av avgörande betydelse för hur vi uppfattar ljudet.
Baserat på mina erfarenheter har påståendet en viss sanningshalt men är i
grund och botten felaktigt.

Det är de�nitivt svårt att särskilja instrument från en enkel ton av konstant
klang. Anslaget spelar de�nitivt stor roll för ljudets karaktär, och det är
till stor del med hjälp av anslaget vi kan skilja ljud åt. Det jag motsätter
mig är att de residuala ljuden skulle vara av avgörande betydelse för att
de�niera instrumentets anslag. Jag anser att de har stor betydelse, men jag
anser först och främst att anslaget och instrumentets karaktär de�nieras av
klangfärgsförändringar som följd av en stigande eller avtagande ljudstyrka
hos instrumentet (�gur 1).

Orsaken till att jag anser detta är att alla akustiska instrument uppvisar en
påtaglig dynamisk klangfärgsvariation. För att ljud ska genereras från ett
akustiskt instrument måste instrumentets kropp sättas i rörelse. Att sätta
en kropp i rörelse är en mekanisk process som tar tid, och under denna tid
kommer instrumentets klangfärg att utvecklas samtidigt som ljudnivån byggs
upp.

Detta upplevs som ett transient ljud, även om det enbart är ett resultat av
en kontinuerlig klangförändring som följer instrumentets naturliga dynamis-
ka beteende.
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Figur 1: Ljudveckling vid anslaget hos ett verkligt instrument, respektive
ljudutvecklingen hos en linjär modell av endast klang från samma instru-
ment.

Jag har konstruerat modeller av harmoniska stråk- bleckblås- och träblåsin-
strument där hänsyn enbart har tagits till klang. Samtliga instrument har i
min mening varit lika bra eller bättre än de kommersiella implementationer
jag stött på för syntes av akustiska instrument. Instrumenten har haft en
följsamhet som påminner om syntar som generar ljud genom fysikalisk mo-
dellering, men klangen har varit fullt jämförbar med den kvalitet som uppnås
vid sampling.

1.4.3 Residuala ljud

Av naturliga skäl kan inte en fullgod emulering av ett instrument göras en-
bart genom att ta hänsyn till harmoniska ljud. Vanliga instrument uppvisar
blåsljud, skrapljud, knäppar från kla�ar och så vidare, och dessa ljud har
inte någon egentlig koppling till instrumentets klang. Gemensamt för dessa
är att de kan särskiljas fysikaliskt från instrumentets klang genom att de kan
genereras fristående från den tongivande resonansen av instrumentets kropp
(även om dess karaktär bestäms av kroppens förska�ning).

Det kan vara lämpligt att behandla dessa ljud som separata röster i en instru-
mentmodell, men det är också viktigt att komma ihåg att de regelmässigt �l-
treras bort från akustiska inspelningar. När musik överförs till tvåkanalsljud
kollapsar den rumsliga ljudbilden, och då försvagas den naturliga förmågan
att perceptuellt framhäva och sålla bort ljud genom dess rumsliga attribut.
Eftersom residuala ljud då kan bli mycket mer påtagliga och störande före-
drar vi inspelningar som genomgått viss �ltrering, då detta egentligen ger
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större likhet med den upplevelse som fås vid ett akustiskt framträdande i en
konserthall. Kravet på realism har gjort att många samplingsbibliotek och
syntar har kraftigare residuala ljud än vad traditionella musikupptagningar
har efter det att inspelningen bearbetats av en professionell ljudtekniker.

I kommersiellt inspelad orkestermusik är de residuala ljuden egentligen bara
urskiljbara i kammarmusiken och hos soloinstrument med lätt ackompanje-
mang. I orkestersammanhang återstår av blås- och skrapljud endast ett svagt
brus som gör att ljudet kan upplevas som lite luftigt. Transienta residuala
ljud lär även i hög grad sållas bort av vår egen hörsel när vi inte lyssnar
efter dem speci�kt, på samma sätt som man avskärmar sig från den övriga
publiken vid lyssning i konserthall. Vid djup koncentration brukar man ofta
kunna urskilja biljud från både instrument och publik i inspelningar som
man tidigare hört och upplevt som helt rena. Hur framträdande dessa är
beror även på musikern. Skickliga musiker ger i regel ifrån sig färre biljud
vid ett framträdande.

I sammanhanget lär det vara lämpligare att försöka emulera inspelningar av
akustiska instrument, än det är att rikta in sig på att få lika kraftiga residuala
ljud som en o�ltrerad inspelning skulle ge. När krav ställs på onaturligt
kraftiga residuala ljud är musiken snarare av teatralisk än realistisk karaktär,
och då är det kanske lämpligare att vända sig till samplingsbiblioteken för
dessa e�ekter.

1.4.4 Sammanfattning

Det är tveklöst så att ett instruments karaktär till stor del bestäms från dess
klangfärg, och det är av högsta vikt att ta hänsyn till klangfärgsförändringar
som följd av dynamiska förändringar, och att de dynamiska förändringarna
följer instrumentets naturliga utvecklingsmönster. Detta ger inte en komplett
simulering, men jag anser de�nitivt att fokus för en simulering bör läggas på
uttrycksfull klangfärgsvariation, och inte på residuala ljud i första hand.

Notera att det är svårt att de�niera rätt eller fel i sammanhanget. Alla har
olika erfarenheter av akustiska instrument, och akustik med mycket efter-
klang näst intill helt kan dölja residuala ljud hos många instrument. För
varje pro�slyssnare som tycker att ett ljud innehåller för kraftiga transienta
ljud �nns det en utövare som är van vid att spela samma instrument hem-
ma i sovrummet, och som alltid tycker att det är något som saknas. Det är
de�nitivt utövaren som känner instrumentets ton bäst, men eftersom tvåka-
nalsljud inte ger en korrekt perceptuell avbildning är det inte självklart hur
problemet ska angripas i det här sammanhanget.
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2 Teori

2.1 Resyntes från empiriska data

Det är önskvärt att syntesmodeller ska kunna byggas upp från empiriska
data, med samma lätthet som vid sampling. Det är dock inte självklart hur
detta ska genomföras.

Försök har tidigare gjorts då transformmetoder bland annat använts för att
analysera ett ljuds spektraluppdelning för ljudkompression [1]. Från spektralupp-
delningen kan man genom additiv syntes ta fram komplexa vågformer, och
mellan dessa går det att interpolera för att få kontinuerliga ljudförändringar.

För större kontroll över deltoner, och för att kunna skapa även ickeharmo-
niska signaler, kan deltonerna adderas i realtid. Detta kan dock bli beräk-
ningsine�ektivt om ett instrument har många hörbara deltoner. Alternativt
kan ljudet konstrueras i frekvensdomänen, och överföras till tidsdomänen i
realtid med inversa fouriertransformen [2].

2.1.1 Loopar i samplingar

Tidigare har det inte funnits lika god minnestillgång som idag. Att kunna
spela in tusentals minutlånga ljud, för att representera ett enda instrument,
är en lyx som var otänkbar bara för några år sedan. För att komma runt pro-
blemet har ljud konsekvent spelats upp med en kortare repeterande slinga,
en så kallad loop, för att bibehålla tonen.

Att hitta lämpliga start och slutpunkter för loopar i ljud har länge varit
många syntmusikers huvudvärk. Om inte dessa placeras på ytterst lämpliga
ställen så kommer hörbara diskontinuiteter att uppstå i signalen.

Det �nns dock en enkel lösning som länge har använts inom industrin för
att skapa repetition hos harmoniska signaler. Tekniken går helt enkelt ut på
att man väljer den kortaste möjliga loopen [2]. För harmoniska signaler har
denna exakt lika längd som den hörbara grundtonens våglängd (�gur 2).

Att ta fram en sådan loop är dessutom intuitivt. När en loop har en längd
som faller inom det hörbara området kan den endast generera ett harmo-
niskt spektrum. Alla deltoner som genereras kommer att ha en våglängd
som jämnt delar loopens längd. Alla loopar som görs kortare än signalens
naturliga våglängd kommer att generera en ton som är högre än denna. Alla
loopar som görs längre kommer att generera en lägre ton. Om loopen görs
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Figur 2: Kortaste naturliga loopen i en harmonisk signal

för lång eller för kort, kommer alltså den repeterande delen att låta falskt i
förhållande till anslaget. Detta är en förändring som den mänskliga hörseln
tydligt uppmärksammar.

Traditionellt sparas ljudets anslag, och en loop används bara för att bibe-
hålla ljudets ton efter det att ljudet stabiliserats. För att hitta en loop utan
diskontinuiteter behöver vi bara välja en valfri startpunkt efter anslaget, och
därefter ökar vi loopens längd successivt från noll, tills det loopade ljudets
tonhöjd för första gången stämmer med anslagets tonhöjd.

Detta betraktas av många som ett ytterst ickevetenskapligt tillvägagångs-
sätt, men en matematisk analys av fenomenet visar att det har högre nog-
grannhet och ett bättre vetenskapligt stöd än spektrumanalys och additiv
syntes. Det motiveras på följande sätt:

Antag att vi beskriver den loopade vågformen i dess N tidpunkter av x(n) ∈
R, där n = 0, 1, 2, ..., N − 1.

Vi låter X(µ) ∈ Z, där µ = 0, 1, 2, ..., N − 1, vara den diskreta fouriertrans-
formen av x(n):

X(µ) =
1
N

N−1∑
n=0

x(n)e−2iπµn/N ,

X(µ) kommer nu att vara en komplexvärd vektor som beskriver amplitud och
fasförskjutning hos vågformens deltoner. Den lägsta representerbara delto-
nen är X(1), och denna går under benämningen vågformens grundton. X(0)
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är vågformens konstanta förskjutning från nollpunkten.

Oavsett harmoniciteten hos ursprungssignalen kommer den loopade vågfor-
men att bli harmonisk, med den hörbara grundtonen som bas. Detta är en
matematisk följd av tidsdiskret sampling, då spektralkomponenterna begrän-
sas till våglängder som jämt delar samplingens totala längd. Kvasiharmoniska
signaler kan dock skapas genom att låta två eller �era våglängder av den hör-
bara grundtonen utgöra den matematiska grundtonen.

Både X(µ) och x(n) utgör en komplett beskrivning av vågformens delto-
ner, i frekvensplanet respektive tidplanet. Fouriertransformen är reversibel,
och således är det oväsentligt om vi väljer att beskriva en harmonisk signals
klangfärg genom amplitud och fasförskjutning hos en uppsättning deltoner,
eller genom en sampling vars längd motsvarar den musikaliska grundtonens
våglängd. Matematiskt sett är de ekvivalenta, och därmed är korta samplade
segment ur en signal fullt motsvarande additiv syntes, när det kommer till
att representera en harmonisk signals klangfärg i ett givet ögonblick.

Uppsättningen deltoner kommer att vara komplett, i den mening att alla
deltoner som uppfyller Nyquistkriteriet kommer att ingå i den syntetiserade
signal som skapas från den samplade vågformen.

Genom att använda sig av korta samplade segment istället för spektruma-
nalys undgår man den noggrannhetsförvanskning som uppstår när deltonsi-
denti�eringen görs manuellt i frekvensplanet. En dataförvanskning kommer
dessutom att uppstå om transformens tidfönster inte överrensstämmer med
våglängderna hos den musikaliska grundtonen och dess övertoner.

För att undvika en sådan förvanskning måste transformens tidfönster ha en
längd som är långt mycket större än grundtonens våglängd, men på grund
av osäkerhetsprincipen kommer en större tidlucka även att motsvara större
felmarginaler för deltonernas uppmätta värden. Momentanvärden eftersöks
för storheter som förändras över tiden, det vill säga deltonens amplitud och
frekvens, och det är önskvärt att ha ett så kort tidfönster som möjligt, för
bättre noggrannhet.

Det kan förekomma oönskade deltoner i ett kort samplat segment. Brus i ur-
sprungssignalen kan omvandlas till högfrekventa deltoner. Detta är dock inte
ett anmärkningsvärt problem för signaler med relativt låga brusnivåer. Det
är dessutom enkelt att �ltrera ut enstaka deltoner ur en samplad vågform
genom transformmetoder. Liknande problem med spökdeltoner uppstår vid
analys i frekvensplanet, och det motiverar inte manuell addering av deltoner.

22



Figur 3: Identi�ering av vågformer från ett och samma instrument, vid vari-
erande tonhöjd och ljudstyrka.

2.1.2 Syntes från enkla vågformer

Genom att successivt använda ett tillvägagångssätt där man identi�erar ett
instruments vågformer från inspelningar, genom att utnyttja den kända läng-
den av den musikaliska grundtonen, går det att få en uppsättning vågformer
med olika spektraluppdelning, som representerar instrumentets klangfärg i
olika tillstånd (�gur 3).

Ett instruments tillstånd går att modellera med linjära eller ickelinjära be-
roenden, och genom att koppla olika vågformer till olika givna tillstånd (em-
piriskt fastställda tillstånd) går det sedan att bestämma ett instruments
klangfärg för ett godtycklig tillstånd genom att bestämma hur detta till-
stånd förhåller sig till de empiriskt fastställda tillstånden.

Hur avancerad modellen måste vara beror på tillämpningen. De implemen-
tationer jag har gjort tyder på att en klangfärgsmodell inte nödvändigtvis
behöver vara speciellt komplex, och inte heller nödvändigtvis ickelinjär, för
ett mycket bra resultat.

Helt avgörande för den perceptuella realismen har snarare varit styrningen
av modellen. Det vill säga att det musikaliska uttrycket följer det akustiska
instrumentets naturliga utvecklingsmönster. Om inte dessa regler följs blir
klangfärgmodellens kvalitet i övrigt nästan oväsentlig. Som motsats går det
att komma undan med en relativt enkel modell, förutsatt att inga musika-
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liska diskontinuiteter bryter illusionen.

Det kommer oundvikligen bli så att en diskret tidsperiod inte får exakt sam-
ma längd som dess analoga förlaga, förutsatt att samplingshastigheten är
ändlig. Teoretiskt kommer dock all information om det analoga ljudet att
�nnas representerad i den tidsdiskreta inspelningen av signalen, under för-
utsättningen att Nyquistkriteriet är uppfyllt.

Med en samplingshastighet på 44100 samplingar per sekund har jag aldrig
upplevt förvanskningen av periodlängden som ett problem. Det går dock
att kringgå detta genom att på förhand sampla om det inspelade ljudet
matematiskt till en högre samplingshastighet med SINC-interpolation.

2.1.3 Residuala ljud

Om en modell ska ta hänsyn till residuala ljud ställs dock helt andra krav.
Residuala ljud har per de�nition ett ickelinjärt beteende och en ickeharmo-
nisk klang, och för att ta hänsyn till dessa krävs högre komplexitet. Dessutom
lär de inte vara generaliseringsbara i samma mån.

En komplett modell av ett instrument bör ta hänsyn till residuala ljud. Det
�nns mycket forskning om residuala ljud, och hur dessa kan modelleras. För
dessa går det även att använda traditionell samplingsteknik. I det här fallet
skulle samplade anslag och andra residuala ljud kunna komplettera den syn-
tetiserade klangmodellen för att förstärka realismen.

Residuala ljud ligger dock utanför ramen för den metod som beskrivs i rap-
porten, och fokus läggs enbart på enkel och �exibel modellering av ett in-
struments klangfärg från samplat ljudmaterial.
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2.2 Kort om deltonens fasberoende

Ohm och därefter Helmholtz slog fast att deltonernas relativa fasförskjut-
ningar inte märkbart påverkade en tons klang. Idag råder det dock en del
oenighet om huruvida fasen skulle påverka, men det råder inga tvivel om att
fasens e�ekt under normala omständigheter är liten [3].

Det har nämnts att fasens e�ekt kan vara viktigare för deltoner av hög fre-
kvens än för deltoner av låg frekvens [3]. Påståendet baseras på perceptuella
test. En intressant iaktagelse är dock att volymförändringar hos långa ljud
kan tolkas som lågfrekventa deltoner (infra). En fasförskjutning av dessa låg-
frekventa deltoner kan ändra ett crescendo till ett diminuendo, och en sådan
förändring är uppenbart påtaglig. Det innebär dock inte att fenomenet går
att överföra till en delton i det hörbara området.

I signalsammanhang är inte fasen helt oväsentlig, eftersom en fasförskjutning
av deltoner kan leda till en förstärkning/förminskning av en vågforms max-
och minvärden. I digitalsammanhang kan det innebära att signalen numeriskt
faller utanför talområdet, och i analogsammanhang kan det innebära exem-
pelvis att en högtalares kon måste förskjutas kraftigare än för ett annat ljud
av samma klang och e�ekt. Resultatet beror då på utrustningens egenskaper.
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2.3 Interpolation mellan vågformer

Att skapa en ny vågform genom att utan vidare interpolera mellan två and-
ra vågformer, är inte en fungerande metod för att skapa en mellanliggande
klang. Ett lätt sätt att illustrera det är att addera två sinusvågor av sam-
ma frekvens och amplitud, med en inbördes fasförskjutning på 180◦. Den
producerade vågformen kommer alltid att vara helt utsläckt, oberoende av
vågformernas amplitud och frekvens.

Interpolation kommer alltså att uppvisa interferensfenomen, då deltoner av
olika ordning kommer att ligga mer eller mindre i fas. Det går dock inte att
komma ifrån att interpolation mellan vågformer är en metod som kräver färre
beräkningar än exempelvis additiv syntes, om den går att göra interferensfri.

Det mest rättframma sättet att konstruera vågformer mellan vilka det går att
interpolera, är med additiv syntes. Deltonerna kan på förhand slås samman
till en komplex vågform. Genom att se till att deltonerna i dessa vågformer
ligger i fas med motsvarande delton i de andra vågformerna, går det sedan
att interpolera fritt mellan dem utan interferens.

Det skulle dock vara önskvärt att ta fram ett generaliserat sätt att skapa
interpolationsvänliga vågformer från samplad data. Om processen dessutom
kunde automatiseras skulle det förenkla ytterligare. Vågformer som produ-
cerats enligt en sådan process skulle därefter kunna utgöra grundmaterialet
för den klangmodell som har beskrivits i tidigare kapitel.
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2.4 Generell metod för interferensfri interpolation mellan

komplexa vågformer

I exemplet avses en signals klangfärg vara amplitudförhållandet mellan en
signals deltoner, utan hänsyn till deltonernas relativa fasförskjutning. Meto-
den tar även hänsyn till deltonernas inbördes fasförskjutning, även om fasens
påverkan på tonens karaktär i sammanhanget kan antas vara i stort sett för-
sumbar [3] .

Metoden kan användas exempelvis vid syntetiskt återskapande av en ton
med samma klangfärg som en inspelad mänsklig röst eller inspelat ljud från
ett akustiskt instrument. I exemplet syntetiseras ett valthorns ljud baserat
på digitala ljudupptagningar av det akustiska instrumentets ljud.

Ett valthorns ljud kan förenklat beskrivas som en periodisk signal. Signalens
klangfärg är beroende av �era parametrar. En av dessa parametrar är den
kraft med vilken musikern blåser i hornet. I regel kommer amplituden hos
deltoner av högre ordning att variera mer än grundtonens amplitud när mu-
sikern varierar blåskraften. Resultatet är att starka toner kommer att få en
gällare klang än svaga toner.

Den första vågformen (�gur 4a) är ett kort samplat segment av ett valthorns
ljud, då en svag ton spelats.

Den andra vågformen (�gur 4b) är ett annat kort samplat segment av ett
valthorns ljud, men då en starkare ton spelats.

I det här exemplet motsvarar segmentens längd approximativt en tidperiod
av den periodiska signal som valthornets ljud förenklat kan beskrivas som.
I exemplet har de två vågformerna lika längd, men det kommer också att
beskrivas varför detta inte är ett krav.

För att skapa en mellanliggande vågform ligger det nära till hands att tänka
sig att utan vidare interpolera mellan dessa två vågformer, punkt för punkt.
En interpolation av det slaget tar dock inte hänsyn till att en delton i den
första vågformen kan vara fasförskjuten i förhållande till deltonen av mot-
svarande frekvens i den andra vågformen. En direkt interpolation kommer
att ge upphov till så kallade interferensfenomen. Deltoner kommer i olika
utsträckning att släcka ut varandra.

I stället kan en ny vågform skapas, som byggts upp av deltoner med samma
fasförskjutning som deltonerna i den första vågformen men med en amplitud
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Figur 4: a), b) Olika vågformer från ett och samma instrument. c) Sam-
ma vågform som b, men där deltonernas fasförskjutning erhållits från a. d)
Vågform framtagen genom interpolation mellan a och c.

som erhållits från motsvarande delton i den andra vågformen (�gur 4c).

Den nya vågformen kommer att ha samma klangfärg som den andra våg-
formen, men dess deltoner kommer ha egenskapen att de ligger i fas med
motsvarande delton i den första vågformen. Vi kan nu interpolera fritt mel-
lan den nya vågformen (�gur 4c) och den första vågformen (�gur 4a) för att
skapa blandade klanger utan att få problem med interferens (exempel på
vågform framtagen genom interpolation ges i �gur 4d).

Om två samplade segment har olika längd kan den ena vågformen samplas
om för att matcha den andra vågformens längd. Detta kan göras på ma-
tematisk/numerisk väg med någon be�ntlig interpolationsmetod av önskad
noggrannhet för att passa den aktuella tillämpningen. Exempel på meto-
der är linjär interpolation, splineinterpolation och SINC-interpolation. När
de olika vågformerna därefter har erhållit lika längd kan metoden som be-
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skrivs nedan användas för att ta fram en mellanliggande klang. I exemplet
med valthornet varierar klangfärgen även med tonhöjden. Här kan en ton i
ett mellanliggande register syntetiseras genom interpolation mellan toner av
högre och lägre frekvens, även om de samplade vågformerna har olika längd
som följd av att en ljudupptagning av två toner med olika frekvens gjorts
med utrustning som samplar med konstant samplingsfrekvens.
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2.5 Bevis

För att ändra deltonernas fasförskjutningar på matematisk väg kan vågfor-
men överföras från tidsplanet till frekvensplanet med den diskreta fourier-
transformen (DFT).

Antag att vi har två diskreta vågformer som har samplats i N tidpunkter
med jämna tidsmellanrum från två olika reella funktioner f(t) och g(t). De
två vågformerna beskrivs av x(n) ∈ R och y(n) ∈ R där n = 0, 1, 2, ..., N−1.

Vi låter X(µ) ∈ Z och Y (µ) ∈ Z vara den diskreta fouriertransformen av
x(n) respektive y(n):

X(µ) =
1
N

N−1∑
n=0

x(n)e−2iπµn/N ,

Y (µ) =
1
N

N−1∑
n=0

y(n)e−2iπµn/N .

De två vågformerna x(n) och y(n) beskrivs nu i frekvensplanet av två diskre-
ta komplexvärda funktioner X(µ) respektive Y (µ) där µ = 0, 1, 2, ..., N − 1.

För att återföra vågformerna till tidsplanet kan vi använda den inversa dis-
kreta fouriertransformen av X(µ) respektive Y (µ):

x(n) =
N−1∑
µ=0

X(µ)e2iπnµ/N ,

y(n) =
N−1∑
µ=0

Y (µ)e2iπnµ/N .

Återförandet av X(µ) till tidsplanet kan tolkas som en superposition av
N stycken deltoner X(0), X(1), X(2), ..., X(N − 1) där deltonen X(k) =
|X(k)|eiθk har amplitud |X(k)| och fasförskjutning θk.

X(j) benämns vågformens överton av j:e ordningen. X(1) benämns speci-
ellt vågformens grundton. X(0) är vågformens konstanta förskjutning från
nollpunkten.

På samma sätt kan återförandet av Y (µ) till tidsplanet tolkas som en super-
position av N stycken deltoner Y (0), Y (1), Y (2), ..., Y (N − 1) där deltonen
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Y (k) = |Y (k)|eiϕk har amplitud |Y (k)| och fasförskjutning ϕk.

Eftersom de två vågformerna X(µ) och Y (µ) har samma diskreta längd
N �nns det för varje delton X(k) = |X(k)|eiθk en motsvarande delton
Y (k) = |Y (k)|eiϕk av samma ordning k.

Vi skapar då en ny vågform z(n) i tidsplanet genom att beräkna den inversa
fouriertransformen av en mängd deltoner Z(µ) = |Y (µ)|eiθµ vars delton Z(k)
har fått sin amplitud |Y (k)| från vågformen Y (µ) och sin fasförskjutning θk

från vågformen X(µ) .

z(n) =
N−1∑
µ=0

|Y (µ)|eiθµe2iπnµ/N .

Den nya syntetiserade vågformen z(n) kommer att ha samma klangfärg som
den samplade vågformen y(n). Interpolation i tidsplanet mellan den samp-
lade vågformen x(n) och den syntetiskt framställda vågformen z(n) med de
reella interpolationskoe�cienterna Cx och Cz ger

Cxx(n) + Czz(n) = Cx

N−1∑
µ=0

|X(µ)|eiθµe2iπnµ/N + Cz

N−1∑
µ=0

|Y (µ)|eiθµe2iπnµ/N

=
N−1∑
µ=0

(Cx|X(µ)|+ Cz|Y (µ)|)eiθµe2iπnµ/N .

Den interpolerade vågformen är en superposition av deltoner med samma
fasförskjutning som deltonerna i x(n) men vars amplitud är (Cx|X(µ)| +
Cz|Y (µ)|) ∈ R. Amplituden är fasoberoende, vilket betyder att interferens
inte uppstår vid interpolationen.

Således kan interpolation i tidsplanet mellan den samplade vågformen x(n)
och den syntetiskt framställda vågformen z(n) användas för att framstäl-
la nya vågformer med en klangfärg som ligger mellan klangfärgerna hos de
samplade vågformerna x(n) och y(n) utan uppvisande av interferensfenomen.

Eftersom interpolationskoe�cienterna Cx och Cz inte behöver vara positiva
innefattar metoden även möjligheten att extrapolera fram nya vågformer vars
klangfärg ligger utanför klangfärgerna hos de båda samplade vågformerna
x(n) och y(n).
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3 Validering

3.1 Resultat

Test av metoden utfördes på tre olika simulerade instrument. Instrumenten
testades för interpolation i både ljudstyrka och tonhöjd. Resultatet jämför-
des med värden uppmätta från originalinstrumenten. Jämförelsen gjordes
mot samma toner som använts för att generera instrumentmodellerna.

Mätningarna av den dynamiska interpolationen består av deltonsamplituder-
na för en serie av dynamiska nivåer, med en inbördes skillnad i ljudstyrka på
2 dB. Mätningarna har utförts vid konstant ton, det vill säga approximativt
konstant frekvens.

Mätningarna som avser interpolation i tonhöjd består av deltonsamplituder-
na för en serie av toner, med en inbördes skillnad i frekvens som motsvarar
halva eller hela tonsteg. Mätningarna har utförts vid konstant ljudstyrka från
instrumenten.
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Figur 5: Amplitud hos deltonerna från en trumpet, för 12 olika dynamiska
nivåer med en inbördes skillnad på 2 dB. Tjockdragna streck markerar den
högsta (0 dB) respektive den lägsta (-22 dB) ljudstyrkan. Det simulerade in-
strumentet har bra överensstämmelse med originalinstrumentet. Som väntat
uppvisar originalinstrumentet högre variation. Den största variationen sker
dock hos deltoner med knappt mätbar ljudstyrka, och de mätningarna får
därför också större osäkerhet.
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Figur 6: Amplitud hos deltonerna från en klarinett, för 12 olika dynamiska
nivåer med en inbördes skillnad på 2 dB. Tjockdragna streck markerar den
högsta (0 dB) respektive den lägsta (-22 dB) ljudstyrkan. I det här fallet upp-
visar det simulerade instrumentet en viss oförutsägbarhet, men i huvudsak
för jämna deltoner. Dessa är svagare än de udda deltonerna på klarinetten,
och dess mätvärden får därför också större osäkerhet. Eftersom instrumentet
konstrueras för att undertrycka dessa är det också troligt att de jämna del-
tonerna kan få ett mindre förutsägbart beteende, inte minst större variation
mellan olika instrument.
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Figur 7: Amplitud hos deltonerna från ett valthorn, för 12 olika dynamiska
nivåer med en inbördes skillnad på 2 dB. Tjockdragna streck markerar den
högsta (0 dB) respektive den lägsta (-22 dB) ljudstyrkan. Det simulerade
instrumentet har mycket bra överensstämmelse med originalinstrumentet för
hörbara ljudnivåer. Originalinstrumentet uppvisar som väntat något högre
variation.
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Figur 8: Amplitud hos deltonerna från en trumpet, för 6 olika toner med
en inbördes skillnad på ett halvt tonsteg. Tjockdragna streck markerar den
högsta (E4) respektive den lägsta (A#3) tonen. Originalinstrumentet upp-
visar ett inte helt linjärt beteende när tonhöjden förändras. Mellanliggande
toner har inte alltid en mellanliggande klang. Valet av start- och slutvågform
har gjorts så att maxima och minima i instrumentets resonansåtergivning till
viss mån har bevarats. Urvalet av fasta punkter kan antagligen göras på ett
mer so�stikerat sätt, så att interpolerade värden får bättre överrensstämmel-
se med originalinstrumentets spektra. Det går dock att ifrågasätta nyttan av
detta, eftersom den naturliga variationen hos instrumentet mycket väl kan
vara större än den uppmätta avvikelsen.
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Figur 9: Amplitud hos deltonerna från en klarinett, för 7 olika toner med en
inbördes skillnad på ett helt tonsteg. Tjockdragna streck markerar den högsta
(A#4) respektive den lägsta (A#3) tonen. Originalinstrumentet uppvisar ett
relativt ickelinjärt beteende när tonhöjden förändras. I synnerhet gäller detta
för jämna deltoner. De jämna deltonerna undertrycks olika mycket för olika
register hos klarinetten, och mätningarna tyder dessutom på att variationen
har ett komplext beroende. Ojämna deltoner har dock inte heller ett helt
linjärt beteende. En preliminär perceptuell bedömning är dock att skillnaden
i ton är mycket liten mellan det riktiga och det simulerade instrumentet.
Detta gäller även för toner som konstruerats genom interpolation mellan
relativt avlägsna värden, som i det här fallet.
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Figur 10: Amplitud hos deltonerna från ett valthorn, för 6 olika toner med en
inbördes skillnad på ett helt tonsteg. Tjockdragna streck markerar den högsta
(D#4) respektive den lägsta (C#3) tonen. På samma sätt som för trumpeten
är det mycket bra överensstämmelse för de lägre deltonerna. Deltoner med
låg amplitud har som vanligt större osäkerhet.
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3.2 Slutsats

Modellen uppfyller alla förväntningar. Mätningarna visar att de riktiga in-
strumenten beter sig något ickelinjärt, och på så sätt skiljer sig modellerna
från dess förlagor. Överensstämmelsen är i övrigt bra, och den perceptuella
likheten är mycket bra.

Det är inte självklart att linjäriteten hos modellerna är en nackdel, eftersom
det är önskvärt att ha instrument med ett förutsägbart beteende. Välde�nie-
rade ickelinjära förändringar hos instrumenten kan dessutom utnyttja samma
interpolationsmetoder men där interpolationsparametrarna följer andra reg-
ler. Interpolationen kan därefter ske över ett godtyckligt antal dimensioner.

För många instrument är residuala ljud av underordnad betydelse. Residua-
la ljud går ofta förlorade perceptuellt eller genom �ltrering när man lyssnar
på kommersiella inspelningar av akustisk musik, och de bör till viss grad
behandlas därefter. Detta gäller dock inte för alla instrument.

En förutsättning är att instrumenten har bra styrning. Att det simulera-
de instrumentet följer originalinstrumentets naturliga utvecklingsmönster är
överordnat allt annat, om målsättningen är att ta fram en naturtrogen emu-
lering.

Tonkvaliteten kan med metoden göras klart överlägsen den som uppnås ge-
nom fysisk modellering baserad på de kommersiella lösningar som �nns idag.
Flexibiliteten gör dessutom att samma metod kan användas för att model-
lera klangen från godtyckliga harmoniska instrument. Genom att använda
motsvarande metoder för instrumentets klang kan fokus för instrumentmo-
deller läggas på modelleringen av instrumentens förska�enhet istället för på
den rena ljudgenereringen.
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University of Technology. ISBN 951-22-4012-2, ISSN 1239-
1867.

Diskuterar sampling och syntes grundligt. Nämner kort

användandet av loopar vars längd synkroniseras till ljudets

ton.

[3] R. Plomp, H. J. M. Steeneken. E�ect of Phase on the Timbre

of Complex Tones. The Journal of the Acoustical Society of
America 14. August 1969, Issue 2B

Perceptuell undersökning av fasens inverkan på ett ljuds

klangfärg.
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Närliggande artiklar

• Robert Bristow-Johnson.Wavetable Synthesis 101, A Fundamental Per-

spective. Proc AES 101st, 1996 (AESReprint #4400).

Närliggande rapport med bra omfattning. Håller en högre matematisk

nivå än övriga artiklar. Går in på �ertalet fenomen som även �nns

beskrivna i examensarbetet.

• Istvan Derenyi, Roger B. Dannenberg. Synthesizing Trumpet Perfor-

mances. International Computer Music Association (1998) pp 490-496.

Syntes av längre trumpetframföranden genom vågformsinterpolation.

Klangfärgsmodellen är linjär, med frekvens och amplitud som paramet-

rar.

• Abhijeet Tambe. An Adaptive Time-Frequency Representation with Re-

Synthesis Using Spectral Interpolation. Examensarbete (2000) Univer-
sity of Miami.

Snarlik metod för instrumentsyntes. Bygger på komprimering av längre

ljud genom interpolation mellan successiva vågformer.

• Kristo�er Jensen. Timbre Models of Musical Sounds (Ph. D. disser-

tation). Department of Computer Science, University of Copenhagen.
DIKU Nr. 99/7. ISSN 0107-8283.

Djupgående om instrumentsyntes, med fokus på klangfärg.
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• Gary P. Scavone. Modeling and Control of Performance Expression in

Digital Wageguide Models of Woodwind Instruments. Center for Com-
puter Research in Music and Acoustics (CCRMA), Department of Mu-
sic, Stanford University (1996).

Diskuterar styrning av blåsinstrument.
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Grundläggande musikakustik.

• Neville H. Fletcher, Thomas D. Rossing. The Physics of Musical In-
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Musikakustik, med fokus på musikinstrument.

• Nikolay Rimsky-Korsakov. Principles of Orchestration. Dover Publica-
tions, Inc. ISBN 0-486-21266-1

Instrumentens klangfärger från ett perceptuellt perspektiv.
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