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C. Inledning och översikt 

FQredraget kommer av utrymmesskäl att ga nska sum~aris kt behandla 

rj jli gheterna till musikalisk ljudsyntes med digitala metoder 

~r2:m st med tanke på "personal computing". Vissa utv i kn ing ar ut

cver detta är oundvikl iga och föredraget har därför mer karaktär en 

~v översikt snarare än en mer detaljerad genomgång av speciell a 

cetoder. Några konkreta exempel på hårdvarulösningar ha r dock redo

visats och därutöver hänvisas till ett antal referenser som för 

den intresserade kan ge en mer detaljerad förståelse . 

röredraget är uppdel at på tre huvudgruppe l~: Kl a ng syn tes, i n te ra kti on 

och komposition, där det förstnämnda ges mest utrymme . Enligt min 

~erson liga uppfattning l igger dock dom intressanta spörsmålen inom 

det sistnämnda området och det är antagl i gen här de störst a in 

satserna i framtiden kommer att göras, när väl hårdvaruutvecklingen 

~agnet tillräckligt . 

Det kan nämnas i detta sammanhang att forskningen inom områden som 

::iessa för ett mycket tynande liv, trots att mu sikindustrin, fl-am 

tidens stora avnämare för dess resultat, omsätter svindlande summor 

öyer hela världen . I Europa är det fr~mst i Paris vid IRCAM som en 

sats ning av betydelse sker. De amerikanska universiteten har annars 

svcrat för den främsta utvecklingen. Detta områdes s tora popu laritet 

]land hobbymänniskor bevisas av att det numera utkommer en special 

:idskrift "Computer music journal" med fyra nummer per år samt att 

~rti ~lar inom området är mycket vanliga i hobbytidskrifter som 

"3yte" och liknande. 
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l . Kl a ng syntes 

l . l Definitioner och bakgrund 

Det som utmärker musikaliska ljud, är framför allt att de mestadel s 

är peri odiska eller nära periodiska . Av denne anledning använder vi 

också vanligen frekvensbeskrivningar då vi vill ange en viss tons 
ka:aktär. Detta kan ses som ett försök att reducera det antal para

metrar som beskriver det musikaliska förloppen . Det är exempelvis 

~öjligt , men inte speciellt praktiskt, att beskriva ett ljud genom 

att anqe ljudsignalens amplitud vi d varje ögonblick i form av en 
serie sp l ines kurvor, men den dataexplosion och irrelevanta be-

s.krivningssätt som detta ger.~pphov till tvingar oss att välja en 
~er redu cerad form av beskrivning. 

Det är lämpligt att definiera vad vi här menar med en klang , vi 

talar bl a om statiska och dynamiska klanger . En klang torde vara 

ett subjektivt begrepp för en ljudupplevelse som vi beskriver och 

representerar genom dess (Fourier- ) spektrum. Vi antar således att 

en kl angupp l evelse är bestämd då vi lyssnar till en ljudsignal som 

är surrman av ett antal sinuskomponenter. Omvänt vil1 vi att en viss 

sanm5nsättning skall ge upphov till en viss karaktäristis k upplevelse, 

vilket man med rätta kan ifrågasätta . Det för tyvärr utanför ämnet 

att här behandla frågor som dessa, det tillhör sådant som behand las 

ino~ psykoakustiken, men intresserade kan l~sa mer exempelvis i den 

en;elsktyska tidskriften "Akustica". 

Matematiskt kan vi formalisera klangen enligt: 

(l. l} 

Klangen består da av m st frekvenskomponenter vardera med amplituden 

Ak och frekvensens wk/2n. Om förhållandet me llan samtliga wk kan ut

tr.}'ckas som bråk mellan l åga heltal säger vi att klangen är ren e1ler 

ha~onisk och om de olika Ak och wk är konstanta under den tid som 

klangen ljuder, har vi en statisk klang, i annat fall är den dynamisk. 

För dynamiska klanger blir det intressant att studera hur var ia tionerna 

sker och det är fra mför allt här forskning ha r satts in . Man kan i 

ut~rycket ovan möjligen infoga en fas-faktor, men eftersom denna tro

lisen har mindre betydelse för ljuduppleve ls en kan vi för en kelhets 
skul l utelämna denna här. 
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1. 2 Tidiga metoder 

'/id dom första ambitiösa försöken att åstadkomna dator;nusik , beräknades , 

cen slutliga vågformen av datorn själv, ljudet sammansattes genom be- 1· 

räkning i datorn och inspelning t ex på digitalbandspelare och r e- \ 
s~l~at et blev hörbart då dessa band spelades upp . Det väl kända syn
-;:es~rogrammet "t~usic V" , arbetade exempelvis enligt dessa principer . 

:;e.ckd e l en är uppen bar: vad som framföra l l t bör efters trävas är gene

r er ing i reel tid, dvs ljuden ska ll vara hörbara i det ögonbli ck som 

ljudet har specificerats , i annat fall blir arbetet enerverande lång

samt och vad som möjl i gen fanns av musika l isk uppräc karg l ädje och 

spontanitet är fjärra n avlägs~i . Med vanlig data - jargong gäller det 

::.lltså "batch" kontra "on- line" bearbetning. 

~ftersom historiskt sett analogitekniken utvecklades före den digitala, 

föll det sig naturligt att använda sig av analog teknik, då man först 

jörjade vilja skapa musik med digitala metoder . Man använde sig då 

av en VCO, dv s en spänningsstyrd oscillator som ger en utfrekvens 

propor tionellt mo t inspänningen . Emellertid visar det sig ganska 

snart att en sadan enhet bl ir rätt opraktisk att använda eftersom 

~an snarare önskar s ig en enhet va r s inspänning är proportionell mot 

tonhöjden , dvs logaritmen av frekvensen . Man kan då kompensera detta 

genom att införa ytterligare en analog krets, vilken omvandlar till 

de t inversa sambandet dvs en exponentieringskrets . Vi får då följande 

ar:c.ngemang: 

Siq;-.:ler 

Figur l 

De först beskrivna digitala musik- anpassningarna hade oftast detta 

so~ klangbildare och de vågformer som kunde återges var triangelvåg , 

si~~s , fyrkantvåg och liknande. Det säger sig självt att kla ngmö j 

lisneterna var mycket begränsade trots att man använde filter och 

c.n:.::.n efterbearbetning . Exempel på ovanstående är OiS stora studio 

d~r man f r amställde l judet genom ett 20- tal sådana enheter . En av 

nackdelarna är t ex den drift av oscillatoregenska perna som alltid 

~r förknip pad med analog apparatur. 
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En annan metod som ofta används då man med minimala förutsättningar 

vi ll skapa musik- liknande ljud är att använda en digital signal di 

rekt. Vanligen finns i datorns centralenhet en "flagga " som är åt

ko~lig utifrån och vilken man direkt ansluter till si n förstärkare. 

Med en programloop växlas flaggan med en viss hastig het = den hörbara 

frekvensen . Problemet blir då att hitta sådana fördröjnings konstanter 

till programlaopen som ger någorlunda rena toner, men de t visar sig 

knappast möjligt med vanliga processorer, utan vissa toner blir 

mycket falska ~ - oessutom- är vågformen--bestämd: dålig fyrkantvåg, möj

ligen med variabel pulskvot, men klangen kommer att bestå av en grund

ton och dess udda övertoner. Det är dock möjligt att blanda flera 

tbner genom s k tids-multiplex; dvs man växlar mel lan ett antal 

toner och om växlingarna sker varken för snabbt eller för långsamt 
upplevs detta som flera samtidigt klingande toner, dvs en kel poly-

f on i är möjlig . 

Det är givetvis möjligt att utföra ovanstående dire kt i digital hård 

vara med den skillnaden att frekvensupplösningen blir betydligt 

bättre och man kan då få en noggrannhet i tonhöjden på exempelvis 

l cent (l/100 av ett halvt tonsteg) vilket bör vara tillräcklig t för 

mu sikanvändning. Man utgår alltså från en hög frekvens (ca l MH z) 

och delar detta med lämpligt valda divisorer. Mycket arbete har lagts 

ned på att finna en lämplig uppsättning sådana divisorer för att få 

en så bra anpassning som möjligt till den van liga to lv- tnnsskalan 

(se exempelvis ref l) . Numera finns integrerade kretsar med frekvens 

delc.re och med divisorerna inlagda i Rm~. sk "Top actave generators", 

avsedda för elorgl ar. 

Det verkar dock som om denna utvecklingsväg vore en "dead end " , efter 

som möjligheterna i klangligt avseende även här är mycket begränsade . 

Det räcker knappast med att framställa en frekvens som är exakt den 

rätta, man skulle i så fall vilja ha dessa frekvenser x 64 (t ex) för 

att därmed kunna adressera en vågformstabell vilket skulle kunna ge 
ett mer intressant klangspektrum . Framförallt är det tveksamt om ma n 

en digital synteziser vill begränsa sig till enbart var vanliga tolvto

niga skalas tonlägen . Hur får man exempelvis ett långt glissando? 

Svaret på frågan ges av att man l åter dessa divisorer vara variab la oc h 

vi börjar då närma oss en mer flexibel och generell digital klang 

generator. 
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s ~~~~nhanget bör det också nämnas att det tillverkas en digital krets 

c.v Texc.s Instruments , en "Complex sound generator" som används i de 

f l esta TV-spel , med vilken brusljud och enkla toner, men med snabba 

vc. r ic.tionsmöjligheter, kan tillverkas. 

l .3 Direkt vågforms-syntes, hårdvaruexempel. 

so~ en direkt tillämpning av resonemanget ovan konstruerades Ramona I 

(av författaren), vil ke t är en klanggenerator avsedd att drivas från 
en 16 bitars databuss . Principen var helt enkelt att lagra den önskade 

v~gf o:1.1en i ett RAt~-mi nne och försett med en adressräknare för ut

lis ni~g av konsekutiva celler i~bm ett visst område i minnet. 

Amplitud
register 

Skr ivadr . 
r·egi s ter 

Stoppadr. 
register 

Startadr . 
register 

Buss 

Figur 2 

Vågforms
minne 

Lo ad 

Ana l og t 
filter 

rör c.tt kunna åstadkomma dynamiska klanger användes enheten så att en första 

vågform byggs upp i en del av minnet varefter start och stoppgränser för 

utl~sningen definieras. Denna del =en peri od av klangen, utläses sedan 

uppre~at av hårdvaran , samtidigt som nästa klang byggs upp i det följande , 

~nnu ej använda området i minnet . När detta är klart ändras stoppgräns 

och startgränserna och adressräknaren fortsätter utläsningen in i det 

~ya ~~rädet . Det hela upprepas oupphörligt tills slutklangen har upp-

n2.tts. Observera att minnet har "vJrap around"-karaktär och att man hela 

tide~ l åter klangen bestå av högst halva minnets celler. 
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Am p l i tu d 

~ 
~ ~ 
~4--------+--------~--------~~~ /\d ress 
o 1023 

Figur 3 

~n ~jj lig interpolation mellan två kl angvektorer Kl och K2 fås då som 

(l. 2) 

d~r Kl är startklan~ , K2 är slutklang och parametern a var ierar mellan 

O ocn l i steg om exempe l vis l/16 . 

l .4 Subtraktiv syntes 

Jen subtraktiva syntestekniken är den som mest efterliknar det sätt 

pb vi lket många akustiska instrument , inkl usive vAr rös t apparat , 

f~~;erar . Först skapas en övertonsrik periodisk signal som dA måste 

in~=halla energi vid varje delfrekvens som skall ingå i det slutliga 

lj~~et . Med filter reduceras därefter icke önskade frekvenskomponenter , 

eventuell t kan även vissa komponenter förstärkas. Emellertid är di gital 

fi1:rering en relativt omständig operation och det krävs i rege l en 

väi tilltagen ordlängd för att eliminera ic ke önskade bruskomponenter . 

:~yc~et talar med andra ord mot att denna princip används, men den fram

ticc utvecklingen inom LSI-teknik kan mycket väl undanröja dessa nack

cei~r . För en mycket intressant artikel med denna infallsvinkel, 

s;: "invers filtrering", se (2). 

~n of ta citerad och synbarligen mycket populär metod för komplex klang 

sy~tes är FM-modu l ering som först beskrevs av Chowing (3) . Metoden ger 

r.ö~lig het att skapa toner med sam~a nsatta spektra vilka varierar på 

et: komplext sätt. l princip sker kl angbildningen genom att en viss 

fr2 kvens modu l erar en annan och om förhållandet me llan dessa bbda 
v~~js på ett speciell t sätt fås harmoniska klanger . Modulation är det

sa~~a som det vi normalt ka ll ar för vibrato, men i det här fal let görs 

v~~tratot så kraftigt att grundklangen helt förändras . 
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:.: ~t=-:-. ~tis kt uttryckes moduleringen genom uttrycket: 

(l . 3) 

~i k~ll ar här I för modulationsgrad eller modulationsindex . I spek

tra l t avseende (ref 4) får vi frekvenskomponenter vars storlek bestäms 
~v de olika Besselfunktionerna av olika gradtal och med I som variabel . 

Sa::-::::.nat:n ko:npl iceras även av att det uppstår "negativa f rekvenser''. 

Pra ktiskt åstadkomms dessa ljud i det tidigare nämnda "i11usic V" men det 

kan även skapas med analog teknik, t ex i en av de lj udalstrande modu l er 

so~ ingår i det svenska "Dataton system 3000". Trots att denna speciella 

~etad har beskrivits och lovprisats ofta på senare tid, bör det i fråga 

s~t~c.s om den verkligen tar tillvara den enorma variationsrikedom som 

bjr ~ 2 r a möjlig att få med digitala metoder. Det är ingalunda mö j -

lig: att med metoden skapa ett godtyckligt varierande spe kt ra i tiden , 

utan man är låst till att var iera ett fåtal kombinationer mel lan 

ov a~stå end e t vå fre kvenser ( l heltalsparameter) och modulations-

gra:en I (l kontinuerlig parameter). 

l .6 Cordic algoritmen och Kaegis metod 

Det är intressant att observera att en enkel rekursiv algoritm 

ex~sterar som ·genererar en digit~l sinusvåg. ~enna Beskrevs först av 
rer (S) och lämpar sig bra för att implementera i hårdvara . Följande 

tv ~ e~vat i oner beskriver förfarandet: 

Y = y + t\./1 *X . L+1 l l ' l L 

X. =X.+M*Y· 1 l+i l L+ 

(l . 4) 

c~ X och Y värdena ovan, lagras i register kommer dessa att innehålla 

si~us och cosinuskomponenter till en våg, dock inte för exakt samma 

vi ~ke l argument . Frekvensen för svängningen bestäms av den multiplika

ti~a konstanten M och amplituden bestäms av de båda star t värdena X
0 

oc~ Y . En digital oscillator som använder en variant av algoritmen o 
fi~ns utförligt beskriven i (6). För att kunna göra musikalis kt an-

v~~dbara frekvenser krävs att storheten M anges med stor precision 

sc..-:;t att en multiplicerare används. 
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sc~1a artikel (6) beskrivs en annan teknik baserat på ett arbete 

c.v K ::~gi (7) för att med enkla medel simulera tal - li knande ljud. 

: : ::~gi använde sig av en halvvågs- likriktad kvadratisk sinuspuls följt 

c. v ett konstant interval l och av sådana grundpulser skapas dessa ljud. 

:'.ed e:tt fåtal parametrar hos dessa pulser lyckades han skapa en stor 

c~ng~ naturliga talljud. En bakomliggande princip i denna metod bör 

vi observera, vilket f ö gäller för all digital hårdvaruutveckling: 

Gena~ att reducera antalet kontrol lparametrar på ett adekvat sätt 

~lir det i regel enklare att utforma den styrande enheten (processorn 

och dess drivprogram). 

~ .7 Add itiv syntes med hårdvaruexe~pel 

·: ;d additiv syntes generas varje ingåend e delfrekvens för sig, (se 

~ t~rycket l, sid 2.) och komponenterna adderas som en vi ktad summa för 

el~ fa den utgående signalen. Praktiskt utföres de må nga oscillatorerna 

so:.~ en enda, vilken genom tidsmultiplex (snabb tidsuppdelning )' f ås att 

~ e rk:: som många samtidiga oscillatorer. Här i li gger den digitala me

:ode1s överlägsenhet över motsvarande analoga . Metoden innebär en 
~yck=t stor generalitet i klangbildningen, vilket vi formellt kan upp
skatta i det antal frihetsgrader (adekvata!) som ges. Med N st 

frekvenskomponenter fås således 2N st oberoende parametrar = frihets 

jrad=r (amplitud och frekvens), vilka på ett relativt lättförståeligt 

sätt motsvara r det upplevda resultatet . 

So~ ett exempel på hur rent digitalt utformad klangbildning kan ut

föras beskrivs nu en enhet som kan producera 63 st sinsemellan obe

.roende sinus komponenter . Dessa grupperas l ämpligen som ett mindre an-

tal grundtoner med tillhärande övertoner för att bilda ett antal 

- ~olyfo nt klingande instrument. Konceptet är tämligen enkelt: För 
varje sampelpunkt i den utgående vågformen (via DA-omvandling) be

r~knas amplituden genom en summation av sinuskomponenter, var och en 

~ed individuell amplitud . Vi beräknas alltså det tidigare angivna ut

tryc ~et l . l som omskrives något: 
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Som synes måste tydligen 63 st multiplikationer utföras för varje 

ScQp Elpunkt X(n) , men denna tidigare ganska besvärliga operation ut-

7öres numera snabbt och enkelt mha en komb inatorisk mu lti plikator 

( TR~ ) . Den utgående kl angen bestäms tydligen av f öljande array av 

storheter som lagras i ett snabbt RAM 

63 

l st 
A1 cp i 6 cp'i 

A z cp2 ~ cp2 

A3 L% D <p3 
- ·-

Figur 4 

~in n e~ avläses och uppdateras kont inuerligt av hårdvaran och den över

va k~ n~ e processorn har även möjlighet att gå in och förändra stor

heterna under en 64 :e tidslucka. 

Den sammansatta ljudstyrkeregleringen sker inte genom att variera 

ovanstaende Akutandetta sker efter omvandligten ti ll analog signal. 

Bl ockschema för hela klanggeneratorn är följande: 

r-~fk. fr.~ l j ~ 

H> z l 
Ad re~~ r 

räkna t-

~~ l l r- C/ 
RA~11 
~ ~ ~ Sinus-J t----

array " tabell 
..__ 

w 
Al< _Å TR\<1 l! 

multiplicerar e 

l w 
Kompress-

D l A or 

l i D l A~ Envelopp- L gpa ss-t reglering f lter 
At! -t/, 

D l 
A l l' 1: 

F i g ur 5 
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En annan principiell metod som har omnämnts (bl a av (8) och (9) är att 

a nv ~n~a sig av s k Walshfunktioner~ en sorts digitala Fourierkomponenter~ 

~en det är mycket tve ksamt om detta skulle innebära några egentliga för 

delar framför rena sinustoner. 

1.8 On icke- linjära storheter 

t~t f l ertal av de parametrar som vi avser att kontrollera är till sin na

tur logaritmi s ka~ det gäller främst tonstyrkan och fre kvens en. Som bekant 

anges vanligen ljudstyrka i decibel vilket uttrycker logaritmen av ampli 

tuden . Detta skapar problem vid hårdvarans utformning eftersom man då i 

den ena änden av det dynamiskt använda området får mycket dål ig noggrannhet 

t ex vid en bits digital ändring. Om man kompenserar detta genom att välja 

ord l~ngd e n tillräckligt stor för detta fall, kommer noggrannheten i den 

andra änden av området att bli onödigt stor, samtidigt som ord längden blir 

otymplig . Ex pon ent iering/logaritmering är relativt svårt att utföra digi 

talt (frånsett vid potenser av 2) och man får dä rför ofta utföra dessa 

operationer på den analoga signalen efter att O/A-omvandling gjorts . 

Vi kan h~r bara peka på att det finns en speciell fo rm av 0/A - omvandlare~ 

s k 11 Companding converter 11 med vilken en exponentiell omvand ling kan 

utföras . 

3eträffande frekve ns gäller att örat uppfattar tonhöjd som prop . mot 

l og a ritmen av f re k v ense n. Att kompensera för denna o l i n j är itet är i n te 

fu llt lika enkelt som när det gäller tonstyrkan. Detta och många andra 
probl em har behandlats i en mycket läsvärd och aktuell arti ke l (10) 

från Bell Labs i USA. Artikeln ger f ö en mycket bra översikt och 

geno~gång av en mikroprocessorbaserad klanggenerator av hög klass. 

2. Interaktion 

2. l Styrning och kontrollorgan 

Kontrol lorganen ansluter musikerns förmågor till processorn. Det är av 

största vikt att dessa mekanismer så bra som möjligt fångar den informa 

tion en musiker vill uttrycka . En piano- eller orgelklaviatur är antagligen 

den hittills mes t universiella kontrollorganet. Det är r elativt enkelt att 

utfor~a digital hårdvara som förutom tangentnummer även mäter med vilken 

hestighet tangenten nedtryckts. Tangenterna kan dessutom förses med tryc k

givare som kontinuerligt anger med vilket tryck den påverkas . Denna hård

vara kan lämpligen utformas så att den övervakande processorn får ett 
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~vbro~t varje gång en nedtryckning eller sl2opt tangent registrerats, 

eller mer generellt: då insignalen överskridit vissa tröskelvärden. 

lidm~tning av nedtryckshastigheten utföres 

sker på oli ka höjd. Ko nta kterna samplasmed 

så att två kontaktslutningar 

stor has tighet (upplösning c :a : 

0.5 r.lS) och anta let sampel, då enbar td enena konta kten slutits, rä kna s 
och det slutliga värdet översändes till proces sorn då båda konta kterna 

slJtits . Dessa rä knare bör inte tillåtas gå längre än 30- 40 mS eftersom 

cn ncr s den av musikern upplevda f ördröjningen blir besv2rande . Det kan 

dessu tom knappast vara meningsfu ll t att ange mer än ett 30- tal oli ka 

v2rden i interva llet 5- 30 mS. 

l 
\ 

l 
l 
l 

Andra slag av kontrollorgan ka n· behövas som t ex knappar av ol ika slag av 

skjutpot enti ometrar , fotpedaler etc. Dessa kan av l äsas med vanliga analoga 

datainsamlingssystem och samplingshastigheterna kan vara l ag , t ex med 

l O \-!z. 

:·\ed en processors flexibilitet kan sedan de insamlade värdena använda s 

p~ en mängd olika sätt . Exe.~pelvis kan hastighetsmå t tet få påverka den 

/(l ar:;färg som ges till tonerna. tonavbild ningen mellan tangenttill ton

höjd ka n permuteras efter speciella öns kemå l f ö ka n varj e tangettryck

nin9 fa betydelsen av en hel sekvens av toner t ex på ett contextberoende 

s2tt vari abelt . Möjligheterna är här praktiskt taget obegränsade och 

svårigheten f n är troligen att utforma ett kom~andospråk med vi l ket al l 

den~~ f rihet kan hanteras så att inte onödiga låsningar sker för musikern/ 

cnvändaren. För al lmänna synpunkter på den övergripande utformningen av 

catc:-musik , interaktionen me llan männis ka och ma skin m m l'e kommenderas ref 
(l l ) . Där finns f ö 62 andra ref till området och en bibli ograf i . 

2. 2 In och utmatn ing av nottext 

För~tom att utgöra själva musi kinstrumentet kom~er givetvi s mikropro

cessorerna att komma til l användning när man vi ll arbeta med den mu

si k~lis ka notationen , del s då det gäller att överföra redan nedskriven 

mJsik till en in tern representation i datorn och dels att i motsatt rikt

nir.; s kriva noter, dvs en editor för mu sikalisk gra fik . Utrym~et til l åter 

int~ att vi här går in på detta område utan vi får nöja oss med att 

nä~~a några referenser som behandlar detta mer ingående . Se ref (12) 

och (13 ) . 
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D~ det gäller inmatning till dator existera;· ett flertal "språk" med ol i ka 

grad av detaljnoggrannhet . En utmärkt översikt med exempel på sådana språk 

fi nns i den svenska ref (14) . Denna l ärobok har skrivits av Sveriges ende 

pro~essor i mus i kvetens kap Ingemar Bengtsson vilken även själv lämnat ett 

förslag till inmatningsspråk kallat 11 numericode" (ref 15). Problemet kan 

i princip sägas gälla att överföra den tvådimensionella grafis ka notatio
nen so~ används av musiker, till en endimensionell alfanumerisk sträng 

som datorn kan tolka. I ref (16) behandlas i detta i fyra steg: 

l ) Inmatni ng via digitizer, 2) De datastrukturer som är lämpliga för 

internrepresentationen , 3) Editedngs kommandon oc h 4) Grafisk utmat-

-···· ning på bildskärm. 

Ett annat närliggande sätt att använda datorn är givetvis att låta den 

direkt nedteckna musiken då den utföres av mus i ker, alternativt att an

v:::ncc. sangrösten . Om man använder sig av instrument försedda med "onl ine 11
-

förbindelse är detta givetvis inget problem (se f ö ref (17)) . Svårare 

blir det emellertid då man vill utgå från "naturliga 11 ljud från instru

~ent . I princip gäller det då att bestämma grundtonen vilket i stor t sett 

endast är möj li gt då musiken är enstämmig och he ls t övertonsfattig . I 

detta avseende är det mänskliga hörselorganet långt över lägset tekniken 

på dess nuvarande stadium. 

Ett visst arbete har gjorts i Sverige på detta område, dels vid mus i k

institutionen i Uppsala (apparaterna Mona och Disa) och dels vid KTH, 

institutionen för Taltransmission . Vid KTH har framföral l t bedrivits 

proj~kt et VISA som avsåg att automatis kt nedteckna alla de tiotusen

tals fol kvisor som finns inspelade på svenskt folkvisearkiv . 

2.3 Grafisk illustration 

l en intressant rapport (ref 18) beskrivs hur det musika liska förloppen 
kan fås att styra uppritandet av en färg-grafisk bild . Bilden förändras 

allteftersom stycket förlöper och bildinnehå ll et är på ett l ogisk sätt 

rela terat till tonmaterialet. Artikeln illustreras med ett stort antal 

färgfotografie r. 
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3 . :~o~posit ion 

3. i Formsyntes och musikanalys 

De: 3r viktigt och det bli r snart uppenbart att det inte är tillräckligt 

~e~ klangbildningen när det gäller att skapa meningsful l musik. Det är 

e:: ~änt faktum att elektronisk mus i k som sådan har ett mycket dåligt 
ryi~te bland "gemene man", man tycker att det l åter steril och från 

s~ö~~ nde. Jag anser det vara av mycket stor vikt att man noga tänker 

i~er.Jm varför det är på detta sätt och att i möjligaste ma n motv erka 

en sådan allmän uppfattning . Varför låter då den elektroniska musiken 

"o::~:Jsikalisk"? Enligt min mening beror detta på att mus i ken ges för lite 

öch ensidigt semantiskt innehå·ll. På samma sätt som vårt talade språ k har 

en inneboende mening utöver betydelsen av de enskilda orden, så ska ll 

ocksa musiken vara ett berättande händelseförlopp med ständigt nya varia -

tio~ er och korrela tioner till det som hörts tidigare (se ref 19) . Det 

är (. nappast intressant för mer än ett mycket litet fåtal att lyssna ti ll 

ex e~~elvis hur en brusgenerator kan fås att låta med än den ena, än den 

ar.: ·: a färgtonen. När en sådan "filtrering somgång" spe l a s upp i n för en 

a~~iaderande publik , blir det hela minst sagt l öjeväc kande. 

3.2 Generativ musikteor i 

Et: mycket lovvärt försök att beskriva den musikalis ka formen i ett 

Gyc<et enkelt fall har gjorts av Sveriges nye professor i musikakustik , 

= Jo~~n Sundberg (ref 20) som analyserade ett 50- tal barnvisor av Alice 

T e~ n e1· m. a. p. ha1·moniernas och rytmens fördelning inoi:, styc ket . Han använde 
etl: begrepp "preferens 11 som angav med vilken sannoli khe t de musika liska 

parametra rna befinner sig vid ett visst v2rde på en vi ss plats i styc ket. 

Att den resulterande modellen verkl igen beskriver Tegner ~ s musi ksti l 

be-;isades slutligen av att ett antal "nya" melodier frafiltog s och spelades 

upJ, utgående fr ån dessa reg l er . Observera att avsi kten med detta ex 

peri men t inte var att kunna massproducera barnvisor, i stället är det 

gi vetvis av större värde att ku nna utveckla ett beskrivningssätt i 

r.~c: :e.ilatiska termer för mu sik med vil ket oli ka stilar kan karak täriseras och 

rel ateras till varandra . I förlängningen av detta resonE~ang kan det även 

veramöj ligt att skapa mus ik exempe lv is någonstant me llan Chopin och Bach 

oc1 även att kunna extrapolerc till m:Jsi kstilar som aldrig före kommit. 
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