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Wprowadzenie

• Muzykom potrzebny jest klawiszowy EIM, który potrafi grać realistycznymi 
dźwiękami rzeczywistych instrumentów.

• Instrumenty oparte na próbkach dźwiękowych częściowo rozwiązują problem.

• Takie instrumenty nie umożliwiają zróżnicowania brzmienia w zależności 
od sposobu pobudzania instrumentu – artykulacji (ekspresji).

• Zupełnie nowe podejście: synteza dźwięku w oparciu o model fizyczny
instrumentu. Modelujemy instrument, a nie dźwięk.

• Synteza falowodowa jest przykładem metody opartej na modelach fizycznych.

• Była to ostatnia próba wprowadzenia nowej metody syntezy dźwięku.
Z powodu licznych ograniczeń, metoda nie przyjęła się.



Model fizyczny instrumentu

• Model fizyczny opisuje procesy zachodzące w instrumencie muzycznym,
oparte na prawach fizyki, które prowadzą do powstania dźwięku.

• Model jest realizowany jako cyfrowy algorytm (np. program komputerowy).

• Uruchomiony model generuje dźwięk muzyczny.

• Model posiada parametry, zależne od budowy instrumentu oraz od artykulacji
– sposobu gry na instrumencie.

• Parametry modelu mogą być modyfikowane
w czasie rzeczywistym, podczas tworzenia 
dźwięku. Model reaguje na zmiany 
parametrów, tak jak prawdziwy instrument.



Parametry modelu fizycznego

Parametry modelu – czynniki mające wpływ na dźwięk:

• statyczne – związane z budową instrumentu,

– decydują o wysokości i barwie dźwięku,

– np. długość i sprężystość struny;

• dynamiczne – związane z artykulacją,

– reakcja instrumentu na pobudzenie,

– zmiany barwy dźwięku związane z ekspresją gry,

– np. siła uderzenia w strunę, siła wdmuchiwania 
powietrza do ustnika.

Artykulacja wpływa nie tylko na głośność dźwięku, ale w dużym stopniu również 
na jego barwę, szczególnie w fazie ataku. Ma to duży wpływ na charakter dźwięku.



Synteza falowodowa

• Synteza falowodowa (waveguide synthesis) została opracowana w latach 90. 
na Uniwersytecie Stanford (Perry R. Cook, Julius O. Smith).
Była rozwijana w ramach grantu od firmy Yamaha.

• Model symuluje propagację fal w falowodzie za pomocą cyfrowego algorytmu.

• Model jest prosty obliczeniowo, był w stanie działać w czasie rzeczywistym 
na procesorach DSP dostępnych w latach 90.

• Główny problem do rozwiązania to dokładne opisanie 
procesów fizycznych za pomocą modelu falowodowego.



Synteza falowodowa

• Falowód (waveguide) – ustrój, w którym fala rozchodzi się jednowymiarowo.

• Struna lub słup powietrza w korpusie instrumentu dętego są traktowane 
jako falowody – np. propagacja fali wzdłuż struny.

• Jest to uproszczenie: pomija się drgania poprzeczne i zjawiska nieliniowe.

• Po pobudzenie falowodu powstają dwie fale bieżące (travelling waves):

– przesuwają się one wzdłuż falowodu w przeciwnych kierunkach, 

– odbijają się od zakończeń falowodu,

– ich energia jest stopniowo tłumiona.

• Suma obu fal bieżących tworzy 
wynik syntezy – dźwięk.
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Cyfrowy model falowodu

• Kwantyzacja skali czasu: obserwujemy stan falowodu w punktach czasu
co T (okres próbkowania).

• Fala przesuwa się po falowodzie z prędkością c.

• Podczas okresu T, fala przesunie się w falowodzie o jednostkę c·T.

• Przesunięcie to zapisuje się za pomocą opóźnienia jednostkowego
(o jeden okres próbkowania): z-1.



Model Karplusa-Stronga

Falowodowy model szarpniętej struny (plucked string) Karplusa-Stronga:

• wszystkie opóźnienia jednostkowe połączone w jedną linię opóźniającą
(delay line) – bufor na próbki, rozmiar zależny od długości struny,

• tłumienie energii fali modelowane za pomocą filtru dolnoprzepustowego,

• pobudzenie przez wpisanie do linii opóźniającej początkowego stanu struny.



Model falowodowy

W jaki sposób to działa?

• Model falowodowy struny jest strukturą filtru z pojedynczym opóźnieniem 
oraz sprzężeniem zwrotnym.

• Jest to filtr grzebieniowy (comb filter).

• Liczba „zębów” grzebienia i ich położenie zależy od wielkości opóźnienia.

• Grzebień tworzy widmo harmoniczne.



Model falowodowy

• Modele falowodowe instrumentów muzycznych są budowane z:

– linii opóźniających (buforów próbek),

– filtrów cyfrowych,

– mnożników i sumatorów,

– stablicowanych funkcji (lookup table), które opisują bardziej złożone 
procesy, np. zamykanie i otwieranie stroika.

• Model pobudza się zwykle wprowadzając do modelu biały szum.

• Parametry modelu mogą być zmieniane w trakcie generowania dźwięku 
– efekt jest natychmiastowy.



Przykłady modeli falowodowych

Instrument smyczkowy

Instrument dęty

Bow Table

Reed Table



Model piszczałki organowej

Opracowany przez Sławomira Zielińskiego, Katedra Inżynierii Dźwięku PG, 1997.
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Model piszczałki organowej

Odpowiedź piszczałki organowej na zmiany ciśnienia (częstotliwość dźwięku 
vs. pierwiastek ciśnienia wtłaczanego do piszczałki).

Model fizyczny reaguje podobnie do rzeczywistego instrumentu.

Rzeczywista piszczałka
(wyniki pomiarów)

Model falowodowy
(wyniki symulacji)



Problemy syntezy falowodowej

Dlaczego ta metoda się nie przyjęła?

• Opracowanie dokładnego modelu każdego instrumentu jest problematyczne. 
Niektóre zjawiska fizyczne trudno jest uwzględnić w modelu. Metoda ma 
liczne uproszczenia, wpływające na brzmienie syntetycznego dźwięku.

• Koszt badań nad modelowaniem instrumentów okazał się zbyt wysoki 
dla producentów, jak i dla potencjalnych użytkowników.

• Duża liczba parametrów modelu powoduje trudność sterowania nim, 
zwłaszcza podczas grania na żywo.

• W polifonicznych instrumentach, wydajność była problemem.

• Muzycy nie byli przekonani, że metoda jest „wystarczająco lepsza” 
od instrumentów opartych na samplach, biorąc pod uwagę stosunek 
efektu do ceny. Nie było „rynku” na takie instrumenty.



Yamaha VL1

Yamaha VL1 (1994) – „próbny” syntezator oparty na metodzie falowodowej,
nazwany Virtual Acoustic Synthesizer. Wysoka cena (ok. 10 000$ w 1994).

Głównie instrumenty dęte i smyczkowe. Tylko dwa głosy. 

Specjalny sterownik w formie ustnika, kontrolowany wdmuchiwanym powietrzem.



Synteza falowodowa - podsumowanie

Zalety:

• (potencjalna) możliwość dokładnej symulacji rzeczywistych instrumentów, 

• możliwość uwzględnienia artykulacji – tego nie ma sampling,

• prosta implementacja cyfrowa.

Wady:

• trudność w formułowaniu modeli instrumentów,

• uproszczenia modeli wpływające na brzmienie dźwięku,

• trudna obsługa dla muzyka - duża liczba parametrów do sterowania.
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