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Tietokoneet pystyvät tuottamaan ääntä monenlaisilla tekniikoilla. Millaisia mahdollisuuksia 
tähän ylipäätään on olemassa, ja saisiko softasynan ohjelmoitua itse?
Teksti: Ville-Matias Heikkilä Kuvat: Sakari Leppä, Chris Helenius, Mitol Meerna, Yrjö Fager

Tekniikka

L yhyesti määriteltynä 
ääni on korvin kuulta-
via värähtelyjä ilmassa 
tai muussa väliaineessa. 
Ääntä tuotetaan mo-

nin tavoin: kielisoittimet perustuvat 
pingotettujen lankojen värähtelyyn, 
ihmisääni ja puhallinsoittimet ääni-
aaltojen kimpoilemiseen seinämistä 
ja kaiuttimet sähkömagneetin avulla 
liikuteltavaan kalvoon.

Tietokoneetkin ovat pitäneet ääntä 
alusta asti. Aluksi ääni oli enimmäk-
seen releitten ja reikäkorttien mekaa-
nista naksuntaa, mutta jo 50-luvun 
alkupuolella tietokoneisiin alettiin 
kytkeä kaiuttimia. Tyypillinen ratkai-
su oli kytkeä kaiutin akkurekisterin 
ylimpään bittiin. Tästä oli hyötyä paitsi 
tavallisessa operaattorintyössä – ään-
tä seuraamalla pystyi päättelemään, 
edistyikö laskenta vai oliko ohjelma 
juuttunut silmukkaan – mutta se mah-
dollisti myös musiikin soittamisen. Va-
kioyhteenlaskua toistamalla ylin bitti 
kääntyi nollasta ykköseksi ja takaisin 
vakioajassa, mikä sai aikaan tasakor-
kuisen vinkunan. Vakion muuttami-
nen muutti äänen korkeutta.

Mikrotietokonemaailman yksinker-

taisimmat äänilaitteet – esimerkiksi 
ZX Spectrumin piipperi – toimivat li-
kimain samalla periaatteella: kaiutinta 
ohjaa yksi I/O-bitti, jota vaihdellaan 
ohjelmallisesti. Tämä toki vie paljon 
suoritinaikaa. PC-piipperi on hieman 
kehittyneempi: sitä ohjaa oma ajastin, 
joten vakiokorkuisen piippauksen yl-
läpito ei vaadi jatkuvaa suoritintyötä. 
Sen sijaan jos PC-piipperillä halutaan 
soittaa kahta sävelkorkeutta samaan 
aikaan, ei ajastimesta ole enää mitään 
hyötyä.

Sekä alkuperäisen Spectrumin että 
PC:n ääniominaisuudet ovat varsin 
minimaaliset verrattuna saman aika-
kauden koneisiin, joissa on äänen-
tuotantoon erikoistunutta apurautaa. 
Tyypillisessä 80-luvun alkupuolen 
äänipiirissä on kahdesta neljään ääni-
kanavaa, joiden äänenkorkeutta, aal-
tomuotoa ja äänenvoimakkuutta voi 
säätää. Commodore 64:n SID-piirissä 
on tarjolla myös ohjattavat suotimet ja 
mahdollisuus käyttää äänikanavia tois-
tensa moduloimiseen.

Piipperiä voi parantaa myös lisää-
mällä sen bittimäärää. PC-maailman 
yksinkertaisin ”äänikortti” on Covox, 
joka on käytännössä 8-bittinen D/A-

muunnin – laite, joka pystyy tuotta-
maan 256 mahdollista jännitetasoa 
peruspiipperin kahden tason sijaan. 
Covoxin ulostuloa tuhansia kertoja se-
kunnissa muuttamalla on mahdollista 
toistaa periaatteessa mitä tahansa ään-
tä. Kun ääni esitetään peräkkäisinä nu-
meroina, jotka kuvaavat jännitetason 
vaihtelua, puhutaan pulssikoodimodu-
laatiosta (PCM).

Amigan Paula-piirin ääniominai-
suudet perustuvat neljään 8-bittiseen 
PCM-kanavaan, jotka lukevat soitet-
tavaa ääntä annetulta muistialueelta. 
Muistialueen lisäksi myös soittonope-
utta ja äänenvoimakkuutta voi säätää 
kanavakohtaisesti.

Nykyisin tietokoneet eivät kovin-
kaan usein musiikkia soittaessaan tuo-
ta sitä reaaliajassa – ne yksinkertaisesti 
vain purkavat sitä mediatiedostoista, 
eivätkä ”alkeellisimmat” äänirajapin-
nat edes tarjoa ohjelmoijalle muuta 
mahdollisuutta. Jos rajapinnan suun-
nittelija on kuitenkin ollut tolkuissaan, 
tarjolla on myös PCM-äänipuskuri, 
jota ohjelma voi täyttää äänidatalla, 
joka voi olla hyvinkin raskailla algorit-
meilla laskettua.

Äänisynteesi
Kohinasta kanttiaaltoon
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Ääniaallolla on muoto
Sähköpiiriä, joka tuottaa samanlai-
sena toistuvaa signaalia, kutsutaan 
oskillaattoriksi. Kun tätä signaalia 
kuunnellaan äänenä, on ääni sitä kor-
keampi, mitä tiheämpää toistuminen 
on (taajuus tai aallonpituus) ja sitä voi-
makkaampi, mitä suurempia signaa-
lin voimakkuuserot ovat (amplitudi). 
Sointiväri puolestaan riippuu voimak-
kuuserojen muodostamasta kuviosta 
eli aaltomuodosta.

Kanttiaalto on digitaalisessa logii-
kassa yksinkertaisin aaltomuoto. Se 
syntyy, kun signaali vaihtelee säännöl-
lisin väliajoin jyrkästi kahdesta ääri-
päästä toiseen – tietokoneen kannalta 
siis esimerkiksi ykkösen ja nollan vä-
lillä. Lähes kaikki digitaaliset äänipiirit 
pystyvät tuottamaan kanttiaaltoa, ja 
musiikissa käytettynä se onkin monen 
korvaan kaikkein ”tietokonemaisin” 
tai ”kasibittisin” aaltomuoto.

Kun kanttiaallon kahden vaiheen 
kestot poikkeavat toisistaan, puhutaan 
pulssiaallosta. Kestosuhteen vaihtelulla 
eli pulssinleveysmodulaatiolla (PWM) 
aikaansaatavat naukunat ja pörinät 
ovat erityisen tyypillisiä SID-musiikil-
le. Monissa nykyisissä digitaalilaitteis-
sa käytetään PWM:ää vapaamuotoisen 
äänisignaalin tuottamiseen: kun kor-
keataajuuksinen pulssiaalto ohjataan 
alipäästösuotimen läpi, pulssinlevey-
serot muuttuvat signaalinvoimakkuu-
den eroiksi.

Siniaalto on perustavanlaatuinen 
aaltomuoto sekä analogisissa oskillaat-
toreissa että äänen matemaattisessa 
analyysissä. Kaikenlainen ääni voidaan 
hajottaa eritaajuisten ja -voimakkuuk-
sisten siniaaltojen summaksi Fourier-
muunnokseksi kutsutulla toimituksel-
la. Yksittäinen siniaalto edustaa tässä 
puhdasta taajuutta – ääntä, joka ei ole 
hajotettavissa alkeellisempiin harmo-

nisiin osiin.
Kolmioaalto on korvakuulolta sa-

mantapainen pehmeä vinkuna kuin 
siniaaltokin, mutta se on helpompi 
tuottaa digitaalilogiikalla. Siinä sig-
naalinvoimakkuus muuttuu suoravii-
vaisesti ääripäästä toiseen siirtyessään, 
joten aalto on kulmikas.

Sahalaita-aalto eroaa kolmioaallos-
ta siten, että aallon huipulta palataan 
hyvin jyrkästi suoraan pohjalle. Se 
kuulostaa paljon läpitunkevammal-
ta kuin kantti- tai kolmioaalto. Se on 
myös helppo tuottaa ohjelmallisesti 
yksinkertaisena ympärikierähtävänä 
laskurina.

Kohina on ääntä, jolla ei ole sään-
nöllisesti toistuvaa jaksoa lainkaan, tai 
sitten se on niin pitkä, ettei sitä kuul-
la äänenkorkeutena. Tavanomaisella 
satunnaislukugeneraattorilla saatava 
ääni on niin sanottua valkoista kohi-
naa, joka on tasainen sekoitus kaikkia 
aallonpituuksia – samaan tapaan kuin 
valkoinen luonnonvalokin. Jos kohina 
keskittyy matalammille taajuuksille ja 
heikkenee taajuuden noustessa, voi-
daan puhua esimerkiksi ruskeasta, 
punaisesta tai vaaleanpunaisesta kohi-
nasta.

Klassisissa äänipiireissä kohina tuo-
tetaan useimmiten LFSR:illä eli line-
aarisilla takaisinkytkevillä siirtorekis-
tereillä (linear feedback shift register). 
LFSR:t tuottavat pitkiä ykkösten ja 
nollien sarjoja, jotka kuulostavat erilai-
selta matalalla ja korkealla taajuudella. 
LFSR-piirit pystyvät tuottamaan myös 
lyhyempiä sarjoja, joita kuulee eri-
tyisen paljon Atarin TIA- ja POKEY-
piirien tuottamissa särisevissä äänissä. 
Myös esimerkiksi SIDin kohinagene-
raattorin saa tarkalla ajoituskikkailulla 
huijattua tuottamaan lyhyempää sar-
jaa.

Yksinkertaisia aaltomuotoja: sini, kolmio, kantti, pulssi 22 %:n suhteella, sahalaita, valkoinen 
kohina ja eräs Atarin käyttämä LFSR-aaltomuoto.

Länsimainen sävelasteikko puolisävelaskel-
ten määrää kuvaavine järjestyslukuineen.

Kanttiaallon voi rakentaa erillisistä siniaalloista seuraavaan tapaan.
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Äänen laskuoppi
Edellä esitellyt perusaaltomuodot eivät 
suinkaan ole ainoat mahdolliset – ne 
vain sattuvat olemaan matemaattisesti 
yksinkertaisimmasta päästä. Aalto-
muodoksi voi vapaasti piirtää millai-
sen käppyrän hyvänsä, ja näin usein 
tehdäänkin tracker-pohjaisessa chip-
musiikissa. Kaikilla samanlaisina tois-
tuvilla aaltomuodoilla on kuitenkin 
yksi yhteinen piirre: siniaalloiksi hajo-
tettuna niissä on vain sellaisia aallon-
pituuksia, jotka menevät tasan niiden 
kokonaispituuteen.

Jos pisimmän siniaallon taajuus on 
vaikkapa 400 hertsiä, voi ääneen siis 
kuulua myös 800, 1200 ja 1600 hertsin 
ja vastaavasti sitä korkeampia taajuuk-
sia. Pisimmän siniaallon edustamaa 
ääntä kutsutaan perusäänekseksi, ja 
se samaistuu äänen sävelkorkeuteen. 
Sen moninkertoja puolestaan kutsu-
taan harmonisiksi osaääneksiksi tai 
osa- tai yläsäveliksi. Luonnollisten soi-
tinten ääni ei ole näin kliinistä: niissä 
on myös niin sanottuja epäharmonisia 
osaääneksiä, joiden taajuus ei ole pe-
rustaajuuden moninkerta.

Huomattava osa musiikista perustuu 
siihen, kuinka sävelet soivat peräkkäin 
ja samanaikaisesti. Jotta eri sävelkor-
keudet sointuisivat yhteen, on niiden 
oltava keskenään sopivissa matemaat-
tisissa suhteissa. Jos sävelkorkeus on 
kaksi kertaa niin korkea kuin toinen, 
niiden välistä suhdetta eli interval-
lia kutsutaan oktaaviksi. Suhdetta 3/2 
kutsutaan vastaavasti kvintiksi ja suh-
teen 4/3 lähelle menevää intervallia 
kvartiksi. Yksinkertaisilla murtoluku-
suhteilla eri sävelten äänekset sattuvat 
lähelle toisiaan, ja erään teorian mu-
kaan yhteensointuvuus eli konsonanssi 
perustuu juuri tähän.

Länsimaisessa musiikissa oktaavi jae-
taan lähes aina kahteentoista sävelkor-
keuteen, ja soittimet viritetään useim-
miten siten, että puolisävelaskel eli 
peräkkäisten sävelkorkeuksien välinen 
suhde on vakio, 2 potenssiin 1/12. Näin 
saadaan joukko sävelkorkeuksia, joiden 
väliset suhteet menevät kohtuullisen 
lähelle murtolukusuhteita. Tietokone-
musiikissa tämä niin sanottu tasaviritys 
on lähes yksinomainen, vaikka kyseessä 
onkin sinänsä tarpeeton kompromissi. 
Tietokonetta eivät rajoita soitinten fyy-
siset puitteet, joten sävelasteikon voisi 
tarvittaessa laskea uudelleen vaikka 
joka soinnunvaihdoksella.

Synteesiä on monenlaista
Kun yksinkertaisia aaltomuotoja sum-
mataan yhteen, ne soivat samaan aikaan 
mutta pysyvät muuten sellaisinaan. 
Tähän perustuvaa synteesitekniikkaa 
kutsutaan lisääväksi eli additiiviseksi 
synteesiksi. Tietokonemaailmassa sitä 
edustavat etenkin ”kasibittiset” ääni-
piirit ja chip-musiikki yleensä.

Tiukimmin ja teoreettisimmin mää-
riteltynä additiivisessa synteesissä ra-
joitutaan pelkkiin siniaaltoihin, joita 
summaamalla on mahdollista rakentaa 
millaisia aaltomuotoja tai ylipäätään 
ääniä hyvänsä. Tämä toteutuu puh-
taimmillaan venäläisinsinööri Jevgeni 
Murzinin 1950-luvulla valmistamassa 
ANS-syntetisaattorissa, joka synnyttää 
lasilevylle piirretyn kuvion mukaisen 
äänen 144 eritaajuisesta siniaallosta. 
Nykyaikana näppärin tapa muodostaa 
ääni tyhjästä loihditun spektrogram-
min pohjalta on käänteinen Fourier-
muunnos.

Toisenlainen lisäävä tekniikka on 
granulaarisynteesi, jossa ”ääniatomeja” 
eli äärimmäisen lyhyitä ääninäytteitä 
tai vakioaaltomuotoisia pätkiä soi-
tetaan tiiviinä massana eli ”pilvenä” 
esimerkiksi todennäköisyysjakauman 
ohjaamana.

Vähentävän eli subtraktiivisen syn-
teesin voi mieltää lisäävän synteesin 
vastakohdaksi: siinä äänestä vaimen-
netaan eri taajuusalueita suotimien eli 
filtterien avulla. Termi ei ole kuiten-
kaan aivan täsmällinen, sillä resonans-
sisuotimet myös voimistavat joitakin 
taajuuksia. Suotimet ovat hyvin ylei-
siä klassikkosyntetisaattoreissa, mutta 
vanhoissa äänipiireissä ne ovat melko 
poikkeuksellisia – lähinnä siksi, ettei 
yksinkertainen digitaalilogiikka oikein 
taivu niihin. Merkittävin poikkeus on 
SID analogisuotimineen.

Jos tietokoneesta halutaan ulos mah-
dollisimman realistista ääntä, on var-
ma ja helppo ratkaisu yksinkertaisesti 
toistaa tosimaailmasta tallennettuja ää-
ninäytteitä eli sampleja. Amigasta läh-
töisin oleva tracker-musiikki perustuu 
samplejen käyttämiseen soittimina. 
Samplepohjaiseen musiikkiin saa hel-
posti mukaan kaikenlaisia ääniä, mutta 
ongelmana on etenkin takavuosikym-
meninä ollut niiden runsas tilanvienti 
– varsinkin, kun aidonkuuloisen soit-
timen toteuttamiseksi ei yleensä riitä 
pelkkä yhden samplen toistaminen eri 
nopeuksilla ja äänenvoimakkuuksilla.

Synteesitekniikoita on yhdistetty 
monin eri tavoin, jotta saataisiin nii-
den hyvät puolet käyttöön samalla 
kertaa. Eräs tällainen yhdistelmätek-
niikka on Rolandin syntetisaattoreissa 
ja PC-lisälaitteissa käytetty lineaari-
aritmeettinen synteesi, joka yhdistää 
samplattuja elementtejä vähentävään 
synteesiin.

Aivan toisenlainen lähtökoh-
ta synteesille on äänen fysikaalisen 
syntymekanismin mallintaminen 
taajuusrakenteen sijaan. Erilaisia mal-
linnustapoja on monenlaisia, mutta 
ehkä eniten käytetty on digital wave-
guide, joka sopii hyvin esimerkiksi 
kieli- ja puhallinsoittimien jäljittelyyn. 
Mallit kuvaavat ääniaallon etenemistä 
yksiulotteisissa johtimissa, joiden eri 
kohtia on kytketty toisiinsa suotimilla.

Äänipuskuria täyttämään
Äänisynteesin perusteisiin saa ehkä 
parhaan tuntuman, kun toteuttaa itse 
oman ohjelmallisen syntetisaattorin eli 
softasynan.

Softasynan ohjelmoijalla on yleen-
sä aluksi vastassa rajapinta, joka ot-
taa vastaan lukuarvoja – täytettä 
PCM-puskuriin. Unix-maailmassa 
musiikkiohjelma saattaa yksinker-
taisimmillaan vain kirjoittaa tavuja 
standardiulostuloon, joka täytyy edel-
leenohjata ääniajurin edustajalle (/dev/
dsp, aplay, pacat). Toiset rajapinnat, 

main()
{
  int t=0;
  for(;;t++) putchar(t);
}

Listaus 1. Sahalaita-aaltoa standardiulostu-
loon kirjoittava C-ohjelma.

Bytebeat-musiikki usein sekä kuulostaa että 
näyttää mielenkiintoiselta. Tässä lausekkeen 
(t*((3+(1^t>>10&5))*(5+(3&t>>14))))>>
(t>>8&3) tuottamaa grafiikkaa.
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esimerkiksi SDL, kutsuvat ohjelmoi-
jan määrittelemää vastakutsufunktiota 
(callback): ”tässä sinulle osoitin pusku-
rin alkuun ja sen pituus, täytä se halua-
mallasi äänellä”.

Ehkä yksinkertaisin mahdollinen 
ohjelma, joka tuottaa jonkinlaista ään-
tä, on ikuinen silmukka, joka toistaa 
kahden tavun mittaista sarjaa. Kun 
ohjelman ulostulo ohjataan 8-bittistä 
monoääntä vastaanottavalle ääniajuril-
le, tuloksena on kimeä kanttivinkuna, 
jonka taajuus on puolet äänilaitteen 
näytteenottotaajuudesta. Toinen hyvin 
yksinkertainen ohjelma on ikuinen sil-
mukka, joka tulostaa silmukkalaskurin 

arvon alabittejä – eli lukusarjaa 0..255 
loputtomiin. Äänenä tämä on saha-
laita-aalto, jonka taajuus on 256-osa 
näytteenottotaajuudesta – esimerkiksi 
Unix-äänirajapintojen 8000 hertsin 
oletusarvolla 31,25 Hz. Tämän C-kie-
linen toteutus on listauksessa 1.

Kun esimerkkiohjelman putchar()-
funktion parametria t monimutkais-
tetaan, saadaan erimuotoisia, -korkui-
sia ja -voimakkuuksisia aaltomuotoja 
ja yllättävän pienellä koodilla myös 
musiikin kuuloista ääntä. Äärimmäi-
simmästä päästä lyhyydessä on kaava 
t&t>>8, joka muokkaa kanttiaaltoa 
kytkemällä sen ulostulobittejä päälle 
ja pois 256 kertaa hitaammin etenevän 
laskurin mukaan. Jokainen ulostulo-
bitti voidaan ajatella omaksi kantti-
aallokseen, jonka ihmiskorva helposti 
kuulee erillisenä äänenä, jos se alkaa 
soida yhtäkkisesti. Jos sekaan lisä-
tään kertoimia, jotka eivät ole kahden 
potensseja – kuten vaikkapa kaavassa 
(t*5&t>>7)|(t*3&t>>10) – ilmes-
tyy musiikin rakenteeseen myös muita 
intervalleja kuin oktaaveja.

Näiden niin sanottujen bytebeat-
ohjelmien toimintaa voi kokeil-
la myös www-sivuilla – esimer-
kiksi Skrollin sivulla osoitteessa  
skrolli.fi/bytebeat/. Bytebeateja etsis-
keltiin ahkerasti vuonna 2011, jolloin 
mielenkiintoisia kaavoja löytyi toisi-
naan jopa umpimähkäisillä kokeiluilla. 
Tekniikka ei kuitenkaan päätynyt laa-
jempaan käyttöön esimerkiksi demos-
kenellä, jossa se olisi saattanut tarjota 
mahdollisuuden käyttää musiikkia jo 
parinsadan tavun mittaisissa tuotok-
sissa. Suosion hiipuminen johtui ehkä 
tekniikan vaikeasta hallittavuudesta ja 
äänimaailman yleisestä rujoudesta.

Näin se tehdään perinteisesti
Tavalliset softasynat eroavat huomat-
tavasti bytebeat-ohjelmista. Ne jakau-
tuvat selkeästi erillisiin osiin – esimer-
kiksi matalan tason synteesi on erillään 
”nuotinlukijasta”. Melodiat ja rytmit 
eivät synny oudoista bitinsekoituskaa-
voista ja laskennan epätarkkuuksista, 
vaan ne on tallennettu helposti hallit-
taviin tietorakenteisiin.

”Vakavasti otettavat” sävellysohjelmat 
jäljittelevät nuottidatan tallennustavas-
sa nuottikirjoitusta: kullekin nuotille tai 
tauolle on määrätty erillinen kesto. Pe-
rinteisessä demo-, tracker- ja chip-mu-
siikissa käytetään sen sijaan taulukoita, 
joita kelataan läpi vakionopeudella, ja 
nuotin kesto riippuu siitä, montako 
tyhjää riviä kanavalle jää ennen seu-
raavaa nuottia. Tämä tallennustapa on 
usein tietokoneen kannalta edullisempi, 
mutta sillä on vaikea kuvata monimut-
kaisempia rytmirakenteita. 4/4-tahtista 
tusinapoppia väsätessä tämä ei kuiten-
kaan ole mikään ongelma.

Listaus 2 kuvaa yksinkertaista softa-
synan runkoa, johon kuuluu tracker-
tyylisenä taulukkona tallennettu kak-
siääninen nuottikuvio. Taulukossa 
edetään yhden rivin verran eteenpäin 
aina 6000 näytteen välein – eli 48000 
hertsin toistotaajuutta käytettäessä 8 
kertaa sekunnissa. Etenemisen yhtey-
dessä kanavalle asetetaan uusi taajuus 
ja äänenvoimakkuus. Taajuus lasketaan 
potenssiinkorotuksella länsimaisen 12 
puolisävelaskelen tasavirityksen mu-
kaan: nuottitaulukon luku 0 tarkoittaa 
100 hertsin perustaajuutta, luku 1 sitä 
yhden puolisävelaskeleen verran ko-
rotettuna ja niin edelleen. Luku -1 on 
taukomerkki, jonka kohdalla kanavan 
volyymi puolitetaan.

Esimerkkiohjelma tuntee vain yhden 
aaltomuodon – sahalaita-aallon, joka 
saadaan suoraan kanavan vaihelasku-
rin arvosta. Siitä tosin vähennetään 
puoli aallonkorkeutta, jotta se aset-
tuisi symmetrisesti nollan molemmin 
puolin. Vaihelaskuri pidetään nollan 
ja yhden välillä jakojäännösoperaati-
olla (fmod). Aaltomuotoa voi vaihtaa 
muuttamalla ulos+= -alkuisen ri-
vin sisältöä – esimerkiksi itseisarvon 
(fabs) avulla sen saa muutettua puolta 
hiljaisemmaksi kolmioaalloksi.

Klassisessa kotitietotekniikassa käy-
tetään itsenäisesti ääntä syntetisoivia 
äänipiirejä, joiden toimintaa ohjataan 
tasaisin väliajoin kutsuttavassa soitto-

char nuotit[16*2] =
{
  26, 14,
  28, -1,
  29,  2,
  33, -1,
  38, 14,
  -1, -1,
  33,  2,
  -1, -1,
  29,  5,
  -1, -1,
  -1, 17,
  31, -1,
  28,  4,
  -1, -1,
  24, 16,
  -1, -1
};

struct
{
  float vaihe,taaj,vol;
} kan[2];

int seuraava_nayte()
{
  if((aika%6000)==0)
  {
    int rivi= aika/6000)%16;
    for(int i=0;i<2;i++)
    {
      int n=nuotit[rivi*2+i];
      if(n<0)
        kan[i].vol/=2;
      else
      {
        kan[i].taaj =
          pow(2.0,n/12.0)*100/48000.0;
        kan[i].vol=0.5;
      }
    }
  }
  aika++;

  float ulos=0;
  for(int i=0;i<2;i++)
  {
    kan[i].vaihe =
      fmod(kan[i].vaihe+kan[i].taaj,1.0);
    ulos+=(kan[i].vaihe-.5)*kan[i].vol;
  }

  if(ulos<-1) ulos=-1;
  if(ulos>1) ulos=1;
  return (int)(ulos*32767);
}

Listaus 2. Yksinkertaisen ohjelmallisen synte-
tisaattorin pohja, joka tuntee vain kanttiaal-
lon.

Edistyneetkin SID-musiikkiohjelmat ovat var-
sin heksatäyteisiä. Tässä on määritelty vir-
velirumpu, johon kuuluu yksi kehys kohinaa 
(81), kaksi pulssia (41) ja loput äänestä ovat 
vaimenevaa kohinaa (80). Heksakoodi FF 00 
on listan loppumerkki.
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rutiinissa. Soittorutiini päivittää ää-
nipiirin rekistereitä eli tekee samoja 
asioita, mitä esimerkkiohjelma tekee 
kan-taulukolle seuraavaan nuottiin 
siirtyessään.

Soittorutiinia kutsutaan esimerkiksi 
SID-musiikissa yleensä 50 kertaa se-
kunnissa eli joka näytönvirkistyksel-
lä, eikä se suinkaan siirry seuraavaan 
nuottiin joka kerralla. Sen sijaan se voi 
vaihdella äänen parametreja ja saada 
siten aikaan siihen lyhyemmän aika-
välin dynamiikka. Esimerkiksi tyypil-
lisessä SID-rummussa vaihdellaan eri-
taajuuksisten kohina- ja pulssiaaltojen 
välillä. Sointuja voi puolestaan soittaa 
yhdellä kanavalla toistamalla sen nuot-
teja silmukassa peräkkäin (arpeggio).

Instrumenttikohtaisten komento-
sarjojen läpikäymisen lisäksi soitto-

rutiini voi myös suorittaa efektejä, 
esimerkiksi sävelkorkeuden vähittäis-
tä liu’utusta nuotista toiseen. Tämän-
tyyppisiä efektejä käytetään erityisen 
paljon samplepohjaisessa tracker-mu-
siikissa.

Lisää dynamiikkaa
Softasynassa ei tietenkään tarvitse ra-
joittua yksinkertaisiin aaltomuotoihin 
tai chip- ja tracker-musiikin perin-
teisiin. Varsinainen hupi oikeastaan 
alkaakin vasta alkaa siitä, kun syntee-
sialgoritmia pääsee rikastamaan.

Yksinkertaisella aaltomuoto-oskil-
laattorilla on yleensä kaksi paramet-
ria – taajuus ja äänenvoimakkuus. Jos 
nämä pysyvät vakioina koko nuotin 
ajan, on tuloksena varsin konemai-
nen piippaus. Sen sijaan jos näitä pa-

rametreja muutellaan eli moduloidaan 
esimerkiksi toisen oskillaattorin ohjaa-
mana, saadaan ääneen jo huomattavas-
ti enemmän luonnollisuutta.

Kun äänenvoimakkuutta säädetään 
niin sanotulla verhokäyrällä, sen saa 
muistuttamaan esimerkiksi luonnol-
lisen soittimen äänenvoimakkuuden 
vaihtelua. Verhokäyrät kuvataan tyy-
pillisesti neljällä parametrilla: attack 
(nopeus, jolla hiljaisuudesta siirrytään 
maksimivoimakkuuteen), decay (nope-
us, jolla ääni vaimenee perusvoimak-
kuuteen), sustain (perusvoimakkuus) 
ja release (nopeus, jolla ääni vaimenee 
takaisin nollaan). Verhokäyrä pysyy pe-
rusvoimakkuudella yleensä niin kauan, 
kuin ”kosketin on alhaalla” (key on), 
minkä jälkeen se siirtyy release-vaihee-
seen. Käyrä voi toki olla ADSR-mallia 
huomattavasti monimutkaisempikin, 
kuten esimerkiksi 90-luvun jälkipuolis-
kon PC-träkkereissä.

Kun taajuutta tai äänenvoimakkuutta 
moduloidaan jatkuvalla aaltomuodolla, 
esimerkiksi siniaallolla, saadaan vibra-
to tai tremolo. Mikäli modulaattorin 
taajuus on vähintään samaa suuruus-
luokkaa itse kantoaallon kanssa, saa-

4klangin soittimet perustuvat alkeisfunktioihin, jotka ketjutetaan pinomuistin avulla. Oikean-
puoleisin sarake osoittaa, paljonko pinossa on arvoja operaation jäljiltä.

Jotkin palikanyhdistelyyn perustuvat softasynat muistuttavat käyttöliittymältäänkin modulaari-
syntetisaattoreita. Kuvassa WebModular.

Näin sahalaita-aalto amplitudi- ja taajuusmo-
duloituu siniaallon ohjaamana. Trumpetin ku-
vat esittävät, mitä samaiset algoritmit tekevät 
grafiikalle.
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daan taajuus- tai amplitudimodulaatio 
(FM tai AM). Amplitudimodulaatiota 
kutsutaan usein myös rengasmodu-
laatioksi sen toteuttavan analogisen 
piirin muodon mukaan. Etenkin taa-
juusmodulaatiossa ääneen syntyy pal-
jon epäharmonisia ääneksiä, joita ei 
esiinny kummassakaan alkuperäisessä 
aaltomuodossa. FM-synteesiä on tieto-
konemaailmassa käytetty etenkin PC:n 
Adlib- ja SoundBlaster-äänikorttien 
OPL-piireissä, minkä vuoksi sillä on 
ehkä tarpeettomankin huono maine 
tietokoneharrastajien keskuudessa.

Toki myös monenlaisia muita para-
metreja voidaan moduloida verhokäy-
rin ja oskillaattorein. Muutamana esi-
merkkinä vaikka pulssiaaltomuodon 
leveyssuhde, suotimen kynnystaajuus 
ja kahden eri aaltomuodon sekoitus-
suhde. Jos äänigeneraattorina on jokin 
muu kuin tavanomainen aaltomuoto-
oskillaattori, voi sillä olla aivan toi-
senlaiset säädettävät parametrit. Toki 
modulaation lähteenä voi käyttää 
myös muiden modulaatioiden tulok-
sia – yhdistelymahdollisuudet ovat liki 
rajattomat.

Erilaisten synteesifunktioiden yh-
distelyä voi kokeilla hyvin paitsi perin-
teisillä ohjelmointikielillä, myös Super-
colliderin kaltaisilla äänisynteesiin 
tarkoitetuilla ohjelmointiympäristöil-
lä. Monet ohjelmat antavat yhdistellä 
palikoita graafisesti joko abstraktissa 
kaavionäkymässä tai aitoa modulaari-
syntetisaattoria muistuttavassa käyttö-
liittymässä.

Palikkaverkostoilla saa luotua var-
sin monipuolisia ääniä siihen nähden, 
kuinka pienellä datamäärällä sellaisen 
pystyy kuvaamaan. Tämä on tehnyt 
siitä houkuttelevan lähestymistavan 
esimerkiksi pienikokoisten demo-
jen musiikkirutiineihin. Esimerkiksi  

Alipäästö-, ylipäästö- ja resonanssisuotimen vaikutukset sahalaita-aaltoon ja trumpetin kuvaan.



43

Windows-pohjaisiin 4k-demoihin tar-
koitetun 4klang-softasynan soittimet 
perustuvat yksinkertaisella pinopoh-
jaisella kielellä kuvattuihin rakentei-
siin.

Suodatettua ääntä
Monesti eri synteesitekniikoiden jäl-
jiltä ääneen jää esimerkiksi korkeita 
vinkunoita ja muita ei-toivottuja taa-
juuksia. Tällöin äänen taajuuskoos-
tumusta on hyvä tasoittaa suotimien 
avulla, vaikkei suotimilla muuten 
haluaisikaan kikkailla. Toki suotimet 
ovat hyödyllisiä myös itse synteesissä, 
sillä monesti halutun äänen taajuus-
koostumuksen halutaan esimerkiksi 
muuttuvan tasaisesti ajan mittaan.

Alipäästösuodin hiljentää korkeam-
pia taajuuksia mutta päästää alemmat 
läpi. Ohjelmallisesti sen voi toteuttaa 
sekoittamalla näytteeseen jonkin verran 
edellisen suodatuksen tulosta – tai ke-
veimmillään vaikkapa vain laskemalla 
niiden keskiarvon. Kuvankäsittelyohjel-
missa sitä vastaa sumennussuodin.

Ylipäästösuodin toimii juuri päin-
vastoin kuin alipäästösuodin, eli jättää 
jäljelle sen osuuden, jonka alipäästö-
suodin poistaisi. Se toteutetaan samal-
la periaatteella, mutta sekoituskerroin 
asetetaan negatiiviseksi. Ylipäästösuo-
dinta vastaa kuvankäsittelyssä terävöi-
tyssuodin.

Resonanssisuodin on synteesin kan-
nalta erityisen mielenkiintoinen, sillä se 
voimistaa äänestä tiettyjä taajuusaluei-
ta. Näin sen avulla pystytään saamaan 
aikaan niin sanottuja formantteja eli 
tietylle taajuusalueelle keskittyviä voi-
mistumia. Digitaalisesti toteutettuna 
resonanssisuodin on hieman aiemmin-
mainittuja monimutkaisempi – se las-
kee painotetun keskiarvon näytteestä ja 
kahdesta edellisestä suodatustuloksesta.

Puhutun kielen äänne-erot perus-
tuvat paljolti formanttitaajuuksien 
eroihin. Niinpä varsin suosittu tapa 
puhesynteesin toteuttamiseen onkin 
suotimiin perustuva formanttisynteesi. 
”Kurkusta” tulee tällaisessa mallissa 
joko kohinaa tai pehmennetyn saha-
laita-aallon kaltaista korinaa riippuen 

siitä, lausutaanko soinnitonta vai soin-
nillista äännettä, ja tätä ”kurkkuaaltoa” 
muovataan resonanssisuotimien sar-
jalla. Suomen kielen kaikkien vokaali-
en tunnistettavaan tuottamiseen riittää 
kolme suodinta, mutta täydellisempi 
ääntöväylän malli vaatii vielä muuta-
mia lisää.

Kimpoilevat ääniaallot
Jos ääneen halutaan kaikua, onnistuu 
se luontevimmin viivepuskurilla, jos-
ta ääneen saadaan mukaan sen omaa 
historiaa vaikkapa sekunnin takaa. 
Erilaisia tilavaikutelmia saa paitsi vaih-
tamalla kaiun kestoa ja voimakkuutta, 
myös suodattamalla kaikuja ja asetta-
malla niitä useita päällekkäin. Tilavai-
kutelmaa luonnollisestikin vahvistaa, 
jos käytössä on useampi kaiutin, joille 
äänen kimpoilut lasketaan erikseen. 
OpenAL on positionaalisen äänen 
tuottamiseen erikoistunut rajapinta, 
jota on käytetty etenkin peleissä.

Kun kaikuvien tilojen sijaan halu-
taan mallintaa soittimien akustiikkaa, 
voidaan siihen käyttää lyhyempiä vii-
vepuskureita, joiden pituus on halut-
tujen äänten aallonpituuksien luokkaa.

Ehkä yksinkertaisimman mahdolli-
sen fysikaalisen soitinmallin toteuttaa 
Karplus-Strong-algoritmi. Siinä pus-
kuri täytetään aluksi kohinalla, minkä 
jälkeen sen sisältöä soitetaan toistuvas-
sa silmukassa samalla alipäästösuodat-
taen sitä. Tämä aikaansaa yllättävän 
aidonkuuloisen kitaraäänen. Puskuri 
vastaa tässä mallissa kieltä, jota pit-
kin aalto etenee törmätäkseen lopulta 
kiinnityskohtaansa, josta se hieman 
suodattuneena kimpoaa vastakkai-
seen suuntaan. Koska eteneminen on 
samanlaista molempiin suuntiin, ei 
molempia suuntia ole välttämätöntä 
mallintaa erikseen.

Äänen korkeutta voi Karplus- 
Strong-mallissa muuttaa vaihtamalla 
puskurin pituutta, ja suodatusfunktion 
vaihtelu vaikuttaa muun muassa äänen 
vaimenemisnopeuteen. Ääneen sä-
röä tuottamalla ja sitä takaisin kielten 
värähtelyksi johtamalla saa aikaiseksi 
vaikkapa sähkökitaran. Negatiiviset 

suodatinparametrit muuttavat äänen 
metalliseksi kilahteluksi.

Karplus-Strongin yleistettyjä versi-
oita kutsutaan digital waveguide -syn-
teesiksi: siinä puskurin varrella voi olla 
useampia erilaisia suotimia ja linkke-
jä, ja puskureita voi olla useampiakin. 
Kielisoitinten ohella ne sopivat hyvin 
etenkin puhallinten mallinnukseen. 
Waveguide-mallit voi lisäksi yleistää 
kahteen tai useampaan ulottuvuuteen, 
jolloin voidaan simuloida esimerkiksi 
rumpukalvon värähtelyä.

Uusia ulottuvuuksia
Nykyisin eivät laskentaresurssit juuri 
rajoita sitä, kuinka mielikuvituksellisia 
synteesihökötyksiä tietokoneella voi 
rakentaa – olivat ne sitten fysikaalisia 
malleja, suodin- ja oskillaattoriverkos-
toja tai vaikkapa niiden yhdistelmiä. 
Oleellisempi kysymys onkin se, kuinka 
löytää uusia ja mielenkiintoisia mah-
dollisuuksia tästä runsaudesta.

Neuroverkkoja on kokeiltu onnis-
tuneesti monilla musiikin- ja äänen-
tuoton osa-alueilla. Rekurrentteja 
verkkoja voi käyttää jo itsessään syn-
tetisaattoreina: neuronien painoker-
toimet ovat ikäänkuin potikoita, jotka 
opetusalgoritmi pyörittelee esimer-
kiksi vastaamaan annettua malliääntä. 
Verkko voi toki säätää myös valmiin 
syntetisaattorin parametreja ja vaik-
kapa oppia soittamaan ihmiselle aivan 
liian monimutkaista mielikuvitussoi-
tinta luonnollisen kuuloisesti.

Äänisynteesin seuraavan suuren 
mullistuksen ei tarvitse välttämät-
tä vaatia tuhottomasti laskentatehoa. 
On nimittäin takuuvarmasti olemassa 
myös sellaisia kevyitä synteesimalleja, 
joita kukaan ei ole vielä tullut ajatel-
leeksi. Bytebeat-kokeilut paljastivat 
muutama vuosi sitten, että tietojen-
käsittelyn perusoperaatioitakin voi 
vielä käyttää ennenkokeilemattomilla 
tavoilla äänisynteesissä, vaikka niiden 
käyttöön riittävää rautaa on ollut ole-
massa vuosikymmenten ajan.

Tämän artikkelin tarkoituksena oli 
antaa jonkinlainen pintaraapaisumai-
nen peruskäsitys äänisynteesistä ja sii-
hen liittyvistä ohjelmointitekniikoista. 
Omiin kokeiluihin sopivia kieliä, ra-
japintoja ja leikkimisympäristöjä on 
valtavat määrät, joten ei muuta kuin 
etsimään itselle sopiva ja askartele-
maan! 

Karplus-Strong-algoritmin toimintaperiaate.


