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Analogowe generatory VCO
• I połowa lat 80.: na rynku dominują analogowe syntezatory subtraktywne.
• Niedoskonałości analogowych układów (wahania wartości parametrów)
korzystnie wpływały na brzmienie dźwięku.
• Jeden niepożądany efekt: niestabilność częstotliwości oscylatorów,
głównie pod wpływem nagrzewania się elementów.
• Powodowało to rozstrajanie się (fałszowanie) instrumentu, szczególnie
w przypadku polifonicznych syntezatorów (rozstrojenie głosów).
• Wprowadzono cyfrowe układy stabilizacji częstotliwości, oparte na zegarach
kwarcowych wysokiej częstotliwości (MHz) – auto tuning.
• Zwiększało to koszt urządzenia.

Analogowe generatory VCO
Uproszczony opis działania VCO, na przykładzie sygnału piłokształtnego.
• Kondensator jest ładowany napięciem.
• Komparator wykrywa stan naładowania kondensatora i rozładowuje go.
• Większe napięcie ładowania = szybsze naładowanie kondensatora
= krótszy okres fali = większa częstotliwość = wyższy dźwięk.
• Problemem jest poleganie na wartości napięcia w komparatorze.
• Nagrzewanie się elementów powoduje zmianę
czasu ładowania kondensatora, a w konsekwencji
zmianę częstotliwości sygnału.

Generator DCO
•
•
•
•

DCO – cyfrowo sterowany oscylator (digitally controlled oscillator).
Rozwiązanie zastosowane m.in. w syntezatorach Roland Juno, Korg Poly-61.
Wprowadzenie cyfrowego generatora impulsów wysokiej częstotliwości.
Zamiast komparatora – licznik impulsów. Rozładowuje kondensator gdy licznik
osiągnie wartość odpowiadającą żądanemu okresowi fali.
• Wysoka stabilność częstotliwości przy zachowaniu analogowej fali.
• W praktyce można uzyskać tylko sygnał piłokształtny i prostokątny/impulsowy.

Pamięć jako cyfrowy generator fal
Zupełnie nowe podejście do generowania sygnałów.
• Pojedyncze okresy sygnałów zapisane w pamięci (RAM lub ROM).
• Generowanie sygnałów przez ich odczyt z pamięci i zapętlenie.
• Korzyści:
– możliwość generowania sygnałów o dowolnym
kształcie fali,
– stabilność wysokości dźwięku.
• Problemy (nie ma ich w technice analogowej!):
– jak zmienić częstotliwości sygnału,
– aliasing widma.

Synteza tablicowa
Synteza tablicowa (wavetable synthesis) została opracowana przez Wolfganga
Palma (PPG) i zastosowana w syntezatorach z serii Wave.
• Fale (wave) – okresy sygnałów zapisane w pamięci.
• Tablice (wavetable) – grupy fal (64 w PPG).
• Odczyt fal z pamięci i ich zapętlanie,
możliwe przemiatanie tablicy.
• Konwersja cyfrowego sygnału na analogowy.
• Dalsze przetwarzanie przez filtry VCF i modulatory
LFO i EG, tak samo jak w syntezie subtraktywnej.
• Instrument tablicowy jest hybrydowy:
cyfrowo-analogowy.

Synteza tablicowa
• Tablica w PPG zawiera 64 fale.
• 60 fal: ustalony kształt fali,
wzrastająca liczba harmonicznych
(coraz jaśniejsza barwa).
• 4 ostatnie fale: klasyczne kształty.
• 30 tablic, w tym jedna dostępna
zawsze, reszta do wyboru.
• Dwa generatory, możliwość
łączenia dwóch głosów
(dwóch kształtów fal).

Przemiatanie tablicy
Indeks fali w tablicy może być modulowany – przemiatanie tablicy (table sweep):
• generator obwiedni EG
– wartość sygnału zmienia indeks odczytywanej fali,
– modyfikacja brzmienia w fazie ataku,
• LFO:
– cykliczna modulacja indeksu odczytywanej fali,
– zmiana barwy w fazie podtrzymania,
• klawiatura: bardziej złożone fale dla niższych klawiszy,
mniej złożone dla wyższych – ograniczenie aliasingu,
• sterowniki, np. pokrętło modulation.

Instrumenty tablicowe
PPG Wave 2 (1981), Wave 2.2 (1982) i Wave 2.3 (1984).
PPG Waveterm – dodatkowy komputer, umożliwiał wgrywanie własnych, krótkich
(do 1 s) próbek, nazywanych transjentami (transient) - uproszczony sampling.

Problem aliasingu
• Cyfrowe generowanie sygnałów wprowadza problem aliasingu widma,
którego nie ma w technice analogowej.
• Widmo sygnału cyfrowego powtarza się okresowo co częstotl. próbkowania fs.
• Sygnał rzeczywisty: dwie kopie widma (0-fs/2, fs/2-fs), odbicie lustrzane.
• Sygnał musi być ograniczony pasmowo (bandlimited)
do częstotliwości Nyquista, równej fs/2.
• Jeżeli składowe widma wychodzą poza ten zakres,
nakładają się na siebie i powstaje aliasing widma.
• Efekt „odbijania się” składowych widma od fs/2 i 0.

Problem aliasingu
• Sygnały harmoniczne z VCO można zapisać jako szereg Fouriera,
który jest nieskończony.
• Składowe widma przekraczające fs/2 powodują aliasing.
• „Odbite” składowe wprowadzają nieharmoniczność i psują brzmienie.
• Przykład: fala prostokątna.

Problem aliasingu
• Sygnały zapisywane w tablicy muszą być generowane w taki sposób,
aby nie zawierały składowych widma powodujących aliasing.
• W przypadku sygnału prostokątnego można np. wygenerować sygnał metodą
addytywną, z szeregu Fouriera, ograniczając zawartość składowych do fs/2.
• Sygnał traci swój kształt ze względu na brak wysokich częstotliwości.
• Istnieją metody generowania sygnałów harmonicznych o ograniczonym
widmie, np. BLIT i MinBLEPS. Są one skomplikowane.

Problem zmiany wysokości dźwięku
• Musimy zmieniać częstotliwość sygnału, tak aby pokryć cały zakres wysokości
dźwięku (całą klawiaturę).
• Przestrajanie analogowego VCO jest proste i naturalne.
• Przy generowaniu sygnału z pamięci, częstotliwość f wynika z zależności:

f = s · fs / N
– s: krok, z jakim przesuwamy indeks odczytu z tablicy,
– fs: częstotliwość próbkowania,
– N: liczba próbek sygnału na jeden okres.
• Np.: N = 1024, fs = 48000 Hz, s = 1 → f = 46,875 Hz.
• Jak uzyskać inne częstotliwości?

Problem zmiany wysokości dźwięku
• Metoda 1: przez zmianę szybkości odczytu próbek (zmianę fs).
Szybszy odczyt – większa częstotliwość.
• Metoda stosowana w syntezatorach z analogowym przetwarzaniem – sygnał
z generatora przechodzi przez przetwornik cyfrowo-analogowy.
• Przykład: N = 128, chcemy f = 440 Hz → fS = 56,32 kHz.
• Problemy:
– przetwornik C/A musi działać bardzo szybko, szczególnie dla dużych
częstotliwości dźwięku,
– konieczność stosowania dolnoprzepustowego filtru antyaliasingowego,
ustawianego na fs/2,
– nie da się zastosować w czysto cyfrowym układzie.

Problem zmiany wysokości dźwięku
• Metoda 2: przez zmianę kroku odczytywania próbek z tablicy (s):
większy krok to większa częstotliwość.
• Metoda stosowana w cyfrowych układach syntezy.
• Aby uzyskać częstotliwość f, należy przesuwać wskaźnik odczytu o wartość:
s = f · N / fs
• np.: f = 440 Hz, N = 1024 → s = 9,386 (dla fS = 48 kHz)
f = 1 kHz, N = 1024 → s = 21,333
• W ogólnym przypadku, krok s jest liczbą niecałkowitą.
• Musimy stosować interpolację aby czytać wartości „między próbkami”.
• Interpolacja powoduje zniekształcenia sygnału. Im więcej zapisanych próbek
na okres, tym większa dokładność.

Interpolacja liniowa
• Interpolacja liniowa jest najprostszą metodą, często stosowaną
w syntezatorach. Są inne, dokładniejsze metody: np. funkcjami sinc.
• Indeks tablicy rozbijamy na część całkowitą c i ułamkową u,
np. 15,23: c = 15, u = 0,23.
• Interpolacja przez odczyt wartości na linii prostej łączącej znane próbki:
A = A1 + (n – n1) · (A2 – A1) / (n2 – n1)
• W naszym przypadku (T to wartości próbek w tablicy):
T[c+u] = T[c] + u · (T[c+1] – T[c])
A2
• Praktyczna rada: warto powtórzyć pierwszą
próbkę na końcu tablicy, aby uprościć
A
interpolację między ostatnią a pierwszą
A1
próbką okresu.
n1

n

n2

Zmiana wysokości a aliasing
•
•
•
•
•
•

Nie rozwiązaliśmy do końca problemu aliasingu widma.
Zapisujemy w tablicy sygnał o paśmie ograniczonym do fs/2.
Odczyt z krokiem s > 1 powoduje „rozciąganie” widma.
Odczyt z krokiem s < 1 powoduje „ściśnięcie” widma.
W obu przypadkach pojawia się aliasing.
Dla s > 1: składowe powyżej fs/2s spowodują aliasing.

s=1

s=1.3

Zmiana wysokości dźwięku
Możliwe rozwiązanie problemu aliasingu przy zmianie częstotliwości.
• Zakładamy zmiany s tylko w zakresie od 1 do 2.
• Dla fs = 48 kHz i N = 1024: f od 46,875 Hz do 93,75 Hz (jedna oktawa).
• Aby nie było aliasingu, ograniczamy pasmo do fs/4 (12 kHz).
• Wada tego podejścia: zmienna szerokość widma, a więc zmienna barwa
i głośność dźwięku przy zmianie wysokości.

s=1

s=2

Wielopoziomowa tablica fal
• Jak uzyskać większe częstotliwości?
• Generujemy kolejny poziom tablicy: pasmo ograniczone do fs/8 (6 kHz),
indeks s od 2 do 4 – to daje częstotliwości od 93,75 Hz do 187,5 Hz.
• Powtarzamy te kroki aż do pokrycia całego zakresu wysokości.
• Powstaje wielopoziomowa tablica fal.
• Przy generowaniu sygnału należy wybrać odpowiedni poziom tablicy.

Wielopoziomowa tablica fal
• Wydaje się, że dla każdego kolejnego poziomu tablicy można zredukować
liczbę próbek o połowę i utrzymać krok s w zakresie od 0 do 1.
• Dokładność interpolacji liniowej zależy od liczby próbek na okres.
Gdy próbek jest za mało, powstają niepożądane składowe widmowe.
Przykład na wykresie: N = 32, s = 1,31.
• Im większa częstotliwość sygnału, tym bardziej trzeba nadpróbkować tablicę,
aby zachować dokładność interpolacji i brak zniekształceń.
• W praktyce oznacza to, że trzeba zachować tę samą liczbę próbek
dla wszystkich poziomów tablicy.
• Dla N = 1024, 8 poziomów:
jedna fala = 32 KB pamięci
(zapis na 4-bajtowych liczbach float).

Wielopoziomowa tablica fal
Przykład generowania tablicy dla N = 1024.
• Bierzemy gotowy sygnał lub generujemy własny.
• Obliczamy rzeczywiste FFT o rozmiarze 1024 (513 wartości).
• Zerujemy składowe widma powyżej indeksu 256.
• Obliczamy IFFT – mamy pierwszy poziom.
• W widmie zerujemy składowe powyżej 128.
• Obliczamy IFFT – mamy drugi poziom.
• Powtarzamy, aż do uzyskania ostatniego poziomu.

Wielopoziomowa tablica fal
• Głównym problemem omawianej metody są słyszalne przejścia między
poziomami: „pełne pasmo – pół pasma” – różnice brzmienia dźwięku.
• Można to obejść dopuszczając aliasing powyżej fs/3 (zapisując sygnał o paśmie
do fs/3). Aliasing ten będzie maskowany przez silniejsze składowe, ale może
być słyszalny. (Autor: Nigel Redmon, Ear Level Engineering).
• Można również nadpróbkować (oversample) sygnał, generując go z wyższą
częstotliwością próbkowania (np. 96 kHz zamiast 48 kHz). Można wtedy
używać pełnego pasma do 24 kHz. Aliasing zostanie odfiltrowany przy
konwersji do bazowej częstotliwości (używa się filtrów polifazowych).
Wady: dwukrotnie większe tablice, konieczność obliczania dwóch wartości
na każdą próbkę i konieczność decymacji.

Generowanie sygnału z tablicy
Przykład: tablica z 8 poziomami, 1024 próbek każdy, fs = 48 kHz.
Generujemy sygnał o częstotliwości f = 440 Hz.
• Obliczamy krok: s = 440 · 1024 / 48000 = 9,38(6).
• Znajdujemy poziom tablicy – poziom 4 (s od 8 do 16, f od 375 Hz do 750 Hz).
• Ustawiamy indeks odczytu na 0, wysyłamy próbkę o indeksie 0 na wyjście.
• Zwiększamy indeks do 9,38(6). Interpolujemy liniowo między próbkami 9 i 10
w tablicy na poziomie 4. Wysyłamy wynik na wyjście.
• Zwiększamy indeks o 9,38(6), interpolujemy, powtarzamy.
• Gdy indeks przekroczy długość tablicy (1024), „zawijamy” go.
Np. 1032,5(3) → 8,5(3).
• Jeżeli zmieni się f – przeliczamy krok, ew. znajdujemy nowy poziom tablicy.

Synteza tablicowa a inne metody
• Termin „synteza tablicowa” (wavetable) został wprowadzony wraz
z instrumentami PPG Wave, dotyczył syntezy opartej na tablicach fal.
Przemiatanie tablicy jest ważną częścią tej metody syntezy.
• Z czasem termin wavetable zaczęto stosować w odniesieniu do każdej metody
syntezy opartej na odczycie okresów fali z pamięci i ich zapętlaniu.
• Termin ten stosuje się też czasem (nieprawidłowo) jako określenie metod
opartych na próbkach brzmień (PCM synthesis). W tych metodach nie zapętla
się okresów, stosuje się dłuższe sygnały (próbki dźwięku).
• Synteza tablicowa jest podobna do subtraktywnej, ale w tablicowej pamięć
zastępuje VCO, przez co generator pełni większą rolę w kształtowaniu
brzmienia. W programowych instrumentach ta różnica często się zaciera.

Synteza tablicowa - podsumowanie
Zalety w stosunku do metody subtraktywnej:
• większa różnorodność sygnałów dostępnych w generatorze cyfrowym,
• większa możliwość kształtowania barwy dźwięku w generatorze,
• większe możliwości brzmieniowe (szersza gama brzmień),
• stabilność wysokości dźwięku.
Wady:
• ograniczenia pamięci – tylko krótkie sygnały,
• problematyczna zmiana wysokości dźwięku,
• problem aliasingu (występował w PPG Wave i „psuł” brzmienie),
• bardziej cyfrowe, „zimne” brzmienie niż w analogowych instrumentach.
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