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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig stafræn tækni þróaðist með tilliti til hljóðs. Fjallað 

verður um tölvutónlist í tölvunarfræðilegum og hljóðeðlisfræðilegum skilningi. Svarað verður 

spurningum um hvernig tölvan reiknar hljóðbylgjur sem við svo skynjum sem tölvutónlist. Hvaða 

mismunandi leiðir hafa verið notaðar af tölvutónskáldum og hljóðvísindamönnum til að 

framkalla hljóð. Hvernig tölvan hermir eftir mannsröddinni og akústískum hljóðfærum. Fjallað 

verður um fólkið sem fyrst nýtti sér stafræna tækni til að semja tónlist. Einnig verður fjallað um 

fyrstu stafrænu hljóðgervlana. 

Raftónlist byggð á flaumrænni (e. analog) tækni verður ekki tekin sérstaklega til umfjöllunnar. 

Flaumræn hljóðtækni á sér ríka og eldri sögu en stafræn tónlist, en stundum verður gerður 

samanburður á stafrænni hljóðtækni og flaumrænni þar sem oft eru þetta hliðstæður. Markmið 

ritgerðarinnar er að ná saman heildaryfirliti á þeim helstu þáttum stafrænnar hljóðvinnslu sem 

notað er í dag af raftónlistarmönnum. 
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1. Upphaf stafrænnar tónlistar 

 
1.1 Saga stafræna hljóða 

Upphaf hefðbundinnar hljóðupptöku hófst með tilraunum Thomas Edison og fleiri manna í lok 

19. aldar. Sú aðferð að festa hljóð í hólka og spila til baka með nálum á sér ríka sögu. Ólíkt 

stafrænni tækni eru hólkarnir og síðar vínilplöturnar flaumræn (e. analog). Flaumræn tækni í 

upptökutækni og tónvinnslu var staðall í heila öld áður en fyrsta stafræna platan var gefin og varð 

síðar alls ráðandi á markaðnum. Starfæn tónlist hófst sem eðlisfræðikenning um geymslu 

hljóðbylgja í einhvers konar kóða. Lengst framan af voru þessar eðlisfræðirannsóknir unnar af 

mönnum sem störfuðu við að þróa símatækni. Ein kenning af mörgum sem settar voru fram á 

19.öldinni fjölluðu um hvernig hægt væri að taka sýni (e. sample) af hljóði með tilteknu millibili. 

Samkvæmt stærðfræðinni hefur bein lína óendanlega marga punkta af því alltaf er hægt að deila 

línu niður í smærri og nákvæmari punkta. Starfænn reikningur getur ekki reiknað niður í 

óendanleikann. Þar af leiðandi verður stafrænt kerfi að takmarka upplausnina á línunni svo að 

hægt sé að reikna hana. Því fleiri punktar, þeim mun meiri upplausn. Semsagt, því fleiri sýni sem 

eru tekin á tímaeiningu, þeim mun meira eykst upplausnin. Í símatækninni kallaðist þetta 

tímafléttun (e. time-muiltiplexing). Tímafléttun í símatækninni varð þó ekki innleidd fyrr en 

símar urðu stafrænir á seinni hluta 20. aldar. Tveir þekktir fjarskiptaverkfræðingar Emile Baudot 

(1845 – 1903) og David Edward Hughens (1831 – 1900) innleiddu tímafléttun í 

fjarskiptaprentarann (undanfari fax tækja) sem kom á sjónarsviðið undir lok 19. aldar.  

Bandaríska uppfinningamanninum Moses G. Farmer1 tókst árið 1903 að senda fjölrása 

tímafléttun í gegnum stakann símavír með sýnitíðni allt að 3500 til 4300Hz (3500 til 4300 sýni á 

sekúndu). Merkið sem fór í gegnum símavír Farmers árið 1903 voru PAM bylgjur (e. pulse-

                                                
1 Fritz, Jose, „The Philosophy of PCM“, 24. September 2012, sótt 16. Október 2014. 

http://tenwatts.blogspot.com/2012/09/the-philosophy-of-pcm.html 
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amplitude modulation) sem byggja á flaumrænni tækni. PAM líkt og PCM (e. pulse-code 

modulation) byggir á mælingu á sveiflum/bylgjum á gefnum sýnitíma, fyrir utan að PAM breytir 

flaumrænu merki (t.d. hljóði) í rafstraum en PCM breytir flaumrænu merki í rafstraum sem kóða 

af röðum tvíkóða (e. binary code) sem koma út sem 0 og 1, þar sem 0 þýðir enginn straumur og 1 

þýðir straumur. Tvíkóðakerfið í stærðfræðinni á rætur sínar að rekja til Gottfreid Leibniz á 17. 

öldinni. Í tölvufræði og rafmagnsverkfræði er tvíkóðakerfið grundvöllurinn að geymslu 

upplýsinga á stafrænu formi. Einn biti getur einungis lýst tveimur möguleikum á 0 og 1, sem 

dæmi má segja að Morse kóði sé eins bita kóði. Tveir bitar geta lýst fjórum mismunandi 

möguleikum á gildum, þrír bitar átta möguleikum á gildum o.s.frv. Hægt er að reikna 

möguleikanna á gildunum með 2n þar sem n táknar fjölda bita. Sem dæmi eru geisladiskar með 

16-bita upplausn eða 216  sem gefur 65.536 mismunandi möguleika. Fyrstu tækin til að nýta PCM 

tæknina með að nota rafstraum til að senda raðir af 0 og 1 voru frumstæð faxtæki árið 1926. 

Tækin gátu sent 5-bita tvinntölur með PCM sem var kóðaðar með mekanískum stafrænum 

breyti2. Með stafrænum breyti er átt við eitthvað sem tekur upplýsingar úr umhverfinu t.d. ljós 

eða hljóð og breytir stafrænt merki (tvinntölur).   

Maðurinn sem lék stærsta hlutverkið í að finna upp 

áhrifaríkan stafrænan breyti (e. analog to digital converter) 

fyrir bylgjur var sænsk-bandaríski 

rafmagnsverkfræðingurinn Harry Nyquist (1889 – 1976). 

Nyquist komst að því að stafrænt kerfi getur einungis 

reiknað bylgjur af því sem nemur hálfri sýnitíðninni. Ef að 

bylgja hefur tíðni sem er ofar helmingnum af sýnitíðninni 

verður til fyrirbæri sem kallast speglun (e. foldover eða aliasing, sjá mynd 1).  Nyquist birti, 

ásamt Bandaríkjamanninum Claude Shannon (1916 – 2001), grein árið 1928 sem fjallaði um 

fyrrnefndu kennisetningu þeirra sem kallast á ensku Nyquist-Shannon sampling theorem. Árið 

1937 reiknaði breski verkfræðingurinn Alec Reeves út hvernig nota mætti PCM til að mæla og 

senda hljóðmerki í gegnum rafstreng. Hann starfaði í Frakklandi fyrir síma og tæknifyritækið 

ITT, hann fékk einkaleyfi á tækninni en tókst aldrei framleiða nothæfan samskiptabúnað.  

 

                                                
2 Vardalas, John, „Pulse Code Modulation: It all Started 75 Years Ago with Alec Reeves.“, Júní 2013, sótt 16. 

Október 2014. http://www.todaysengineer.org/2012/Jun/history.asp 

Mynd 1: Grafið sýnir bylgju á 0,6 af 
sýnitíðninni (0,1 yfir Nyquist tíðnina) og 
hvernig bylgjan speglast um Nyquist tíðnina 
bæði undir Nyquist tíðninni 0,5 og aftur yfir á 
1,5 ásum. (wikipedia.org) 
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Strax eftir seinni heimstyrjöldina urðu þáttaskil í tölvutækni þegar ENIAC tölvan var smíðuð af 

bandaríska hernum og varð fullkláruð árið 1946. Hvatinn við smíðina var mest tengdur 

stríðsrekstrinum þar sem tölvan var hönnuð til að reikna skot og sprengjuferla. ENIAC var það 

sem leiddi til fyrstu fjöldaframleiddu tölvunnar UNIVAC frá 1951. Fyrsti stafræni breytirinn fyrir 

tölvu var smíðaður af Epsco árið 1954 úr rafeindalampa (e. vaccum tube eða valve) og fór í 

fjöldaframleiðslu sama ár. Breytirinn var fær um að breyta allt að 11-bita gögnum3. 

Það var svo árið 1957 þegar Bandaríkjamaðurinn Max Mathews (1926 - 2011) og teymið hans 

hjá Bell Labs notuðu stafræna breytirinn frá Epsco til að framkalla fyrsta stafræna tölvuhljóðið. 

Hljóðið var forritað í IBM 704 tölvu og skrifað á segulband (hörðu diskar þess tíma) sem geymdi 

forritið. Afspilun af gögnunum var síðan annað ferli sem fólst í að nota stafrænan breyti til að 

lesa segulbandið og breyta tölunum í hljóð. Max hafði unnið að gerð forritunarmáls sem hét 

MUSIC I og sá málið um að þýða tónlistarlegar skipanir í form sem tölvan gat skilið og unnið úr. 

Fyrsti hljóðbúturinn sem kom úr MUSIC I var 11 sekúndur og að sögn Max þótti honum hvorki 

hljóðblærinn eða nóturnar spennandi en vissi að þarna voru að eiga sér stað gífurlegar 

tækniframfarir4. 

Newman Guttman, ráðgjafi í hljóðskynjunarfræði (e. psycoacustics) og málvísindamaður hjá Bell 

Labs var beðinn af framkvæmdastjóranum, J.R. Pierce um að skrifa lítið stykki fyrir tölvuna. 

Guttman samdi örstykkið „The Silver Scale“ árið 1957. Sagan á bak við nafnið „The Silver 

Scale“ kemur frá vísindamanninum A.L. Leigh Silver sem hafði rannsakað hljóðfærastillingar og 

stakk upp á að stilla hljóðfæri eftir „equal-beating chromatic temperament“ sem hann taldi vera 

nálægt þeirri stillingu sem Bach kallaði veltempruðu stillinguna5. Þessi stilling krefst 

stærðfræðilegrar nákvæmni sem er lítið mál fyrir tölvuna að reikna. Max forritaði lagið sem var 

svo spilað þann 17. maí 1957 úr tölvu í Bell Labs í Murray Hill, New Jersey. Þar með fékk 

Newman Guttman heiðurinn að vera fyrsti maðurinn til að semja tónlist fyrir tölvu. Verkið átti 

aldrei að vera meistarastykki heldur var samið til að færa góð rök fyrir hugsanlegum möguleikum 

tölvunnar6. Í kaldhæðni sagði Max að það væri ótrúlegt að þeir hefðu ekki gefist upp á 

                                                
3 Kester, Walt, „Data converter history“, Analog Devices, 2004, bls 23. 
4 Mathews, Max, „Horizons in computer music“, Indiana University, 2013, 

http://www.indiana.edu/~eMUSIC/etext/digital_audio/chapter5_digital2.shtml 
5 Silver, A.L Leigh, „Some Musico-Mathematical Curiosities“, Equal tempterament bls 7-8, The Mathematical 

Association, Feb 1964, http://www.pha.jhu.edu/~dallan/course/papers/Silver1964.pdf 
6 Dubois, R. Luke, „The First Computer musician“, NY Times blog, 8. Júní 2011, sótt 1. Nóvember 2014. 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/06/08/the-first-computer-musician/ 
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tölvtónlistinni eftir að heyra hve tóm og líflaus hljóðin voru sem komu úr þessum allra fyrstu 

tölvuvstykkjum. En með vísan í Nyquist-Shannon Theorem ætti tölvan að geta endurskapað öll 

þau hljóð sem mannseyrað er fært um að skynja. Þá er þetta rétt byrjunin á nýrri tækni sagði 

Max7. 

 

1.2 MUSIC N 

Max Mathews fékk á árunum eftir 1957 ótal fyrirspurnir frá tónlistarmönnum og öðrum 

fræðimönnum um tæknilega aðstoð við MUSIC I8. Í stað þess að verja öllum tíma sínum að sinna 

þessum eftirspurnum ákvað Max frekar að þróa forritið MUSIC svo að  tónlistarmenn gætu sjálfir 

gengið að forritinu og leikið sér með það án of mikillar fyrirhafnar. MUSIC III var gefið út árið 

1960 fyrir IBM 7090 sem þýddi að forritið keyrði einungis á einni gerð af tölvu. MUSIC I til III 

voru öll forrituð á svokölluðu smalamáli (e. assembler) sem er forritunarmál örgjörvans í 

tölvunni. Það sem var nýtt í MUSIC III var tilkoma svokallaðra eininga sem kallast ugens (e. unit 

generators)9.  Þá gat tónlistamaðurinn notfært sér einingar eins og sínus hljóðgjafa og 

styrkleikabreyta og raðað þeim saman í flóknari samsetningar. MUSIC III auðveldaði allt til 

muna við að skapa flóknari og ríkari hljóðblæ. Gerðar voru tilraunir með talhermingar (e. speech 

synthesis) sem er hluti af raunhljóðagervlun (e. physical modelling) þar sem náttúruleg hljóð eru 

endursköpuð í tölvunni. Sama ár, 1961 var Max Mathews fenginn til að búa til undirleik undir 

talhermingu sem tveir kollegar hans höfðu forritað í Bell Labs. Lagið er gamalt bandarískt 

sönglag og heitir „Daisy Bell“ (ísl. Ljúfa Anna). Þetta var opinberlega fyrsta lagið spilað af tölvu 

þar sem söngurinn er byggður með stafrænni tækni. Enski rithöfundurinn Arthur C. Clarke fékk 

að heyra þetta lag í Bell Labs í gegnum vin sinn sem starfaði þar og varð lagið honum innblástur í 

bók sína 2001: A Space Odyssey10.  

Í tímaritinu Science Journal árið 1963 var fræg grein eftir Max Mathews birt undir titlinum 

„Stafræn tölva sem músíkalskt hljóðfæri11“. Þar segir Max frá hinum ótamörkuðu möguleikum 

sem tölvan hefur upp á að bjóða fyrir tónsmiði. Boðskapur greinarinnar kemur skýrt fram í 

                                                
7 Sama heimild. 
8 Mathews, Max og Chowning, John, „music meets the computer“, videoupptaka frá 14. Desember 2004 

https://www.youtube.com/watch?v=Hloic1oBfug 
9 Roads, Curtis, The Computer Music Tutorial, The MIT Press, 1996. Ugens, bls 789. 
10 Roads, Curtis. Bls 267. 
11 Mathews, Max „The Digital Computer as a musical Instrument“, Science Journal 1963, 

http://www.signallake.com/innovation/MVMathews1963.pdf 
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niðurlagi greinarinnar: „Tölvutónlist virðist því lofa góðu tæknilega. Hinsvegar verður þessi 

aðferð aðeins veigamikil þegar hún er nýtt af alvöru tónsmiðum. Á núverandi stigi er markmið 

okkar að vekja og fræða tónlistarmenn um hvernig á að beita tækninni12“. Um það leyti sem 

greinin var birt var MUSIC-N forritið MUSIC IV gefið út bæði á smalamáli (e. assembly code) 

og Fortran þýðara (e. compiler) sem gerði MUSIC IV kleift að keyra á mörgum mismunandi 

tölvugerðum. Einnig var MUSIC V gefið út á Fortran þýðara árið 1966. MUSIC-N forritin eru 

elstu hljóðvinnsluforritin á tölvu og eru forritin Csound (B. Vercoe, 1986) og SuperCollider (J. 

McCartney, 1996) dæmi um beina afkomendur.  

 

 

1.3 Tölvutónskáld koma til sögunnar 

Grein Max Mathews í Science Journal 

hreif tvö ung (og síðar þekkt) tónskáld 

til að feta sig í þessari nýju tækni. Það 

voru þeir Jean-Claude Risset (1938- ) 

frá Frakklandi og John Chowning 

(1934- ) frá Bandaríkjunum. Jean-

Claude Risset var að læra eðlisfræði, 

stærðfræði og tónsmíðar í París þegar 

hann las frægu greinina hans Max Mathews. Hann heillaðist af hugmyndinni að geta skapað öll 

heimsins hljóð með tölvunni. Rissett sótti um styrk frá Frakklandi til að fara til Bandaríkjanna að 

hitta Max og fá að skrifa lokaritgerðina sína undir hans handleiðslu. Risset stafaði hjá Max frá 

1964 með hléum til 1969 og rannsakaði hvernig hægt væri að móta tölvuhljóð til að líkja eftir 

hljóðfærum. Risset forritaði meðal annars trompet, flautu, píanó og bjöllur. Risset samdi 

þekktasta verkið sitt „Mutations“ árið 1969, eftir fimm ára vinnu á MUSIC V í Bell Labs en 

verkið byggir á þessum tónlitum hljóðfæra. Árið áður hafði hann samið fyrsta hreina tölvustykkið 

sitt „Computer Suite from Little Boy“ sem fjallar um Little Boy atómsprengjuna sem sprakk í 

Hiroshima í Japan. Hljóðin í verkinu mála upp atburðarásina þegar sprengjunni er sleppt úr 

flugvélinni með tölvugerðu suði og vélarhljóðum. Stykkið minnir á hefðbundna „musique 
                                                
12 „Computer music appears to be very promising technically. However, the method will become significant only if 

it is used by serious composers. At present, our goal is to interest and educate such musicians in its use.“ 
Mathews, Max „The Digital Computer as a musical Instrument“, Science Journal 1963. 

 
Mynd 2: F.v Jean-Claude Risset, J.R Pierce, Max Mathews og John 
Chowning. Tekin í IRCAM 1979. http://www.csounds.com/mathews/ 
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concrète“ tónlist (frönsk raftónlistarstefna) nema í stafrænum búningi. Í báðum fyrrnefndum 

verkum beitir Risset svokölluðum Shepard tóni. Shepard tónn er hljóðblekking og blekkir heilann 

í að skynja endalaust rísandi eða sígandi tón. Hann var fundinn upp af 

skynjunarvísindamanninum Roger Shepard (1929- ) sem starfaði hjá Bell Labs í rannsóknum á 

hugrænni skynjun manna á hljóði. Tæknin að framkalla hljóðblekkinguna er einungis möguleg 

með nákvæmni tölvunnar. Í stykkinu „Computer Suite from Little Boy“ kemur þessi 

hljóðblekking inn á mjög áhrifaríkann og lýsandi máta sem endalaust sígandi tónn, en í Mutations 

er öfugt farið og lætur hann Shepard tóninn rísa. 

 

John Chowning lærði tónsmíðar í Bandaríkjunum og síðar í París undir handleiðslu Nadiu 

Boulanger. Hann fékk doktorsgráðu sína í tónsmíðum frá Stanford háskólanum árið 1966 og setti 

á laggirnar tölvutónsmíðaáfanga í skólanum með hjálp frá Max Mathews. Á seinni hluta 7. 

áratugarins hóf Chowning að gera tilraunir með að láta tvo sveiflugjafa (e. oscillators) breyta 

hvorum öðrum. Aðferð líkt og þekkist með hefðbunda spennustýrða hljóðgervla (e. voltage 

controlled synthesizers). Í upphafi MUSIC-N þurfti að leggja saman bylgjur til að fá nýja 

hljóðblæi, aðferð sem kallast „additive synthesis“. Einnig hafði Max algjörlega sleppt því að 

forrita hljóðsíur (e. filters) í MUSIC-N sem gaf tónskáldum ekki mikið rými til að skapa 

fjölbreytta tónliti. Fyrir Chowning var það lítið mál að breyta MUSIC-V til að reikna 

tíðnibreytingar frá einum sveiflugjafa til annars, aðferð sem kallast „FM-synthesis“. Tilraunir 

hans leiddu í ljós að ef sveiflugjafi með mótunartíðni (e. modulation frequency) er látinn móta 

tíðni annars sveiflugjafa með grunntíðni (e. carrier frequency) myndast óvenjulegir tónlitir. Ef 

útkoman er skoðuð í hljóðrófsrita (e. spectrograph) sjást margir toppar á tíðnisviðinu sem hér er 

kallað hliðarbönd (e. sidebands) og styrkleiki hliðarbandanna er háður styrk sveiflugjafans sem 

mótar grunntíðnina, þessi styrkur kallast Modulation Index. Sem dæmi þá heyrist 150Hz bylgja 

undir breytitíðninni 200Hz sem 350Hz og -50Hz. Þar sem ekki er hægt að tilgreina neikvæðna 

tíðni þá kemur hljóðið út sem jákvæð tíðni en í öfugum fasa. Það er þessi fasaeiginleiki sem gerir 

þessi hljóð svo rík og flókin, að þegar tvær líkar bylgjur í mismunandi fasa rekast saman myndast 

enn fleiri hliðarbönd ólíkt AM hljóðgervlun þar sem hliðarböndin verða aldrei fleiri en tvö.  
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Chowning gaf út grein13 árið 1973 um rannsóknir sínar á „FM-synthesis“ þar sem hann sýnir 

fram á hvernig megi nota þessa aðferð til að framkalla tónliti málmblásturshljóðfæra, 

tréblásturshljóðfæra og slagverkshljóðfæra14. Sem tónskáld samdi Chowning nokkur stykki sem 

nýttu sér hljóðeiginleika FM tækninnar. Sabeliethe og Turenas, skrifuð 1971 og 1972 voru fyrstu 

verkin hans sem sýna vel þá litríku hljóðblæi sem verða til með að beita þessari aðferð. FM 

tæknin og nánar tiltekið PM tæknin (e. phase modulation, ein aðferð af mörgum sem mynda 

frequency modulation) varð staðlaður eiginleiki í forritinu MUSIC-360 sem varð seinna 

undirstaðan í forritinu Csound15. Yfirvöld Stanford háskóla sýndu þrátt fyrir allt lítinn sem engan 

áhuga á þessari nýju uppgvötun Chownings og höfnuðu umsókn hans um fasta stöðu við 

háskólann. Einnig sýndu bandarísku rafmagnsorgelframleiðendurnir Hammond, FM tækninni 

engan áhuga. Japanska hljóðfærafyrirtæknið Yamaha sendi verkfræðinginn Yasunori Mochida til 

Stanford árið 1972 að kynna sér rannsóknir Chownings. Yasunori átti að hafa skilið tæknina og 

möguleika hennar á 10 mínútum16. Þetta leiddi til þess að árið 197517 keypti Yamaha tímabundið 

einkaleyfi á FM tækninni af Chowning og Stanford háskóla. 

 

 

1.4 Fyrstu stafrænu hljóðgervlarnir 

Nokkur ár liðu frá því að Yamaha keypti einkaleyfið á FM 

tækninni þar til Yamaha GS-1, fyrsti stafræni FM hljóðgervillinn 

þeirra kom á markað árið 198018. GS-1 var dýr stór mubla sem 

kostaði $16.00019 og einungis fá eintök voru framleidd. GS-1 bauð 

ekki upp á „presets“ (vistaðar stillingar) sem gerði hljóðgervilinn 

heldur óaðgengilegann fyrir neytendur. Þremur árum seinna kom 

Yamaha DX-7 sem var margfalt léttari, ódýrari og einfaldari 

hljóðgervill. Með DX-7 fylgdu margar fyrirframgefnar stillingar 

                                                
13 Chowning, John, „The synthesis of complex audio spectra by means of frequency modulation“, Journal of Audio 

Engineering Society, 1973. 
14 Chowning, John, bls 532-533. 
15 Manning, Peter, Electronic and computer music, bls 195, New York: Oxford university press, 2004. 
16 Johnstone, Bob, „Wave of the future“, Wired Digital Inc, 1994. 

http://archive.wired.com/wired/archive/2.03/waveguides_pr.html sótt 20. nóvember 2014. 
17 Holmes, Thom, „Electronic and experimental music 3rd edition“ bls. 257, Taylor and Francis, 2008. 
18 Roads, Curtis,  Frequency modulation, bls 226. 
19 Roads, Curtis,  Frequency modulation, bls 226. 

Mynd 3: Yamaha GX-1 frá 1975, 
fyrsti hljóðgervillinn sem gat geymt 
stillingar með stafrænu minni. 
(wikipedia.org) 
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eða „presets“ af ómblíðum píanóhljóðum, málmblásturs- og tréblásturshljóðum ásamt mörgu 

öðru. Á innan við tveimur árum hafði DX-7 hljóðgervillinn slegið í gegn og náð yfirráðum á 

markaðnum sem og í popptónlistarbransanum eins og þekkt er. 

 

Stafrænir hljóðgervlar höfðu verið til á markaðnum um nokkurt skeið áður en Yamaha fór að 

selja FM hljóðgervlana sína. Tæknilegar hömlur gerðu mönnum ókleift að framleiða fullgerða 

stafræna hljóðgervla á meðann reiknitími hljóðs í tölvu var of langur fyrir rauntímaspilun. 

Stafræna tæknin kom því fyrst fram í hljógervla til að geyma stillingar eða stýra afmörkuðum 

hljóðeiginleika. Fyrsti hljóðgervillinn með stillingaminni var Yamaha GX1 sem kom út árið 

197520. GX1 var yfir 300 kg mubla og kostaði þá um 40.000 bresk pund21. Minnið í GX1 var 

erfitt að stilla og kallaði á sérþekkingu og sérstök verkfæri. 

 

Fyrsti hljóðgervillinn sem gat framkallað stafrænt hljóð á rauntíma var Synclavier I frá New 

England Digital og kom á markaðinn árið 1978. Frumgerðin af Synclavier varð til árið 1973 og 

hét þá Dartmouth Digital Synth. Synclavier I var í grunninn lítið annað en FM og Additive 

hljóðgervill með 8 bita upplausn. Það var síðan með tilkomu hraðari örgjörva sem gerði 

Synclavier I kleift að spila tölvutónlist á rauntíma. Það voru þeir Cameron Jones og Sydney 

Alonso sem höfðu þróað 16 bita örgjörva sem kallaðist ABLE22 og varð fyrsta söluvaran frá New 

England Digital og var einnig undirstaðan í Synclavier línunni.  

Synclavier II kom á markaðinn 1982-3 og var búinn nýjum möguleika að geta spilað af sömplum 

(e. sampling). Sampl er stafræn hljóðskrá sem hægt er að spila af beint eða með einhverskonar 

breytingum og var í tæknin bernsku um þetta leyti. Tölvan í Synclavier II var búin 5 eða 10 MB 

hörðum diskum auk þess var hólf fyrir diskettur sem gátu geymt sömpl. Fairlight CMI frá 1979 

gat einnig geymt sömpl en gæðin voru margfalt verri en hjá Synclavier. Synclavier II sló í gegn 

fyrir þennan kost að geta samplað og var hann mjög mikið notaður í tónlist á 8. áratugnum af 

óteljandi tónlistarmönnum. Synclavier hélt áfram að þróa hljóðgervlana sína fram til ársins 1993 

                                                
20 Apple Inc, Logic Express 9 Instruments, Appendix: Synthesizer Basics – A brief history of the Synthesizer, 

Storage and Polyphony, Apple Inc, 2009, sótt 20. nóvember 2014. 
https://documentation.apple.com/en/logicexpress/instruments/index.html#chapter=A%26section=5%26tasks=true  

21 Sound on Sound, „Yamaha GX1 synthesizer, Part 1“, Sound on Sound, febrúar 2000. Sótt 20. nóvember 2014. 
22 Hartman, Cristopher, „The Synclavier: where computer science embraced musical innovation“, 13. júní 2011, 

sótt 4. desember 2014.  http://hightechhistory.com/2011/06/13/the-synclavier-where-computer-science-
embraced-musical-innovation/ 
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þegar fyrirtækið hætti starfsemi. Einnig fór notkunin á Synclavier minnkandi á 10. áratugnum 

vegna mikils viðhaldskostnaðar.  

 

 

 

 

 

2. hluti – eiginleikar tölvunnar. 
 

2.1 Wavetable synthesis 

Hljóðmerki sem sent er í hátalara er ekkert annað en bylgjur með bylgjutopp og bylgjudal. 

Upplausn bylgjunnar fer eftir bitafjölda hljóðmerkisins eins og tilgreint var að ofan. 16 bita 

upplausn væri bylgja sem skipti bylgjuhreyfingunni upp í 65.536 gildi, frá -32.768 fyrir bylgjudal 

og 32.767 fyrir bylgjutopp. Stærri bylgja þýðir meiri hljóðstyrkur, þess vegna merkir 1 eining á 

þessum kvarða 1 amp (e. amplitude). Þegar sínusbylgja er reiknuð í tölvunni er hún oftast 

kvörðuð frá -1 uppí 1, notandi brotatölur svo að notandinn getur margfaldað bylgjuna uppí þá 

bitastærð sem hann notast við hverju sinni. Í fyrstu MUSIC-N forritunum voru tilbúnar formúlur 

fyrir tónlistarmenn til að skrifa í vinnsluminnið töflur fyrir tölugildi einnar sveiflu. Þessar 

formúlur voru geymdar í svokölluðum GEN (e. generators). Algeng mengjastærð fyrir töflu sem 

punktar niður sveiflu var 512 gildi23. Hægt er að punkta niður sagartannarbylgju, 

þríhyrningsbylgju, kassabylgju, púlsbylgju, sínusbylgju, kósínusbylgju og ótal fleiri bylgjuform 

með 512 gildum. Með því að lesa 512 punkta sínusbylgju 440 sinnum á sekúndu, margfalda 

merkið uppí viðeigandi bitafjölda og senda merkið í hátalarana verður til 440 Hz sínustónn. Þessi 

aðferð, að reikna hljóð úr töflum er undirstaðan í allri stafrænni hljóðframköllun og kallast á 

ensku wavetable synthesis. Enn þann dag í dag eru allar .wav hljóðskrár í gruninn ekkert annað 

en töfluskjal með tölugildum sem lýsa hljóðstyrk á móti tíma. Þó svo hægt sé að vista öll 

greinanleg hljóð á töfluskjöl er þröskuldurinn reiknihraði tölvunnar; flóknari hljóð kallar á aukinn 

reiknihraða. Hægur reiknihraði tölvunnar á fyrstu árum tölvutónlistar takmarkaði 

tölvutónlistarmenn við að nota einungis sveiflutöflur (wavetables) og styrkleikabreytingar 

                                                
23 Mathews, Max o.fl, MUSIC IV PROGRAMMER'S MANUAL, hluti 6.10-6.12. GEN07 og GEN09, Stanford 

CCRMA, ftp://ccrma-ftp.stanford.edu/pub/Lisp/music-iv-programmers-manual.pdf 
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(envelopes). En útkoman var vissulega litrík eins og heyra má á tölvutónlist 7. áratugarins, því 

með því að púsla saman bylgjum með óhefðbundnum bylgjutöflum mátti framkalla alls kyns 

tónliti skreytta með tremolo (AM/ring modulation) og/eða fjölóma dreifingu (pan). 

 

 

 

 

2.2 Distortion synthesis 

Waveshaping synthesis er hliðstætt waveform synthesis þar sem fyrrnefnda snýst um að byggja 

hljóðbylgju úr töflu (eins og wavetable synthesis) en waveshaping synthesis snýst um að senda 

hljóðmerki inní töflu sem breytir mótar bylgjuna. Þessi tafla er oft nefnd „distortion box“24 og 

aðferðin í heild sinni oft kölluð „non-linear distortion“. Vegna þess að taflan mótar hljóðmerkið 

og veldur truflunum. Ef að taflan sem mótar merkið væri ekkert annað en bein lína er oft talað 

um „linear function“25. Það sem gerir þessa aðferð litríka er að útkoman er ekki bara háð því 

hvernig hljóðmerki er sent heldur líka eftir styrkleika merkisins. Rétt eins og tónlitur akústískra 

hljóðfæra breytist eftir því hve fast er spilað á það. Það var Jean-Claude Risset sem var fyrstur til 

að gera tilraunir með þessa aðferð þegar hann starfaði hjá Bell Labs í New Jersey á 7. áratugnum. 

Rannsóknir unnar af Marc Le Brun og Daniel Arfib26 leiddu ennfremur í ljós að hægt væri að 

reikna nákvæmlega útkomu kósínusbylgju (sama og sínusbylgja en öðrum fasa) með því að nota 

Chebychev margliðujöfnur. Þannig var hægt að breyta venjulegum kósínustón í merki með 

óendanlega marga kósínus tóna (innan marka Nyquist tíðnarinnar) og fínstilla hljóðstyrk hvers 

einasta yfirtóns. Með Chebychev margliðum var því hægt að fá marga flókna tónliti með 

tiltölulega litlum reikningum. Seinna meir uppgvötuðust fleiri afbrigði af Waveshaping synthesis 

eins og Moveable Waveshaping (Xin 1987) og Fractional Waveshaping (De Poli 1984)27. 

 

                                                
24 Roads, Curtis, Waveshaping synthesis bls. 252. 
25 Roads, Curtis, Waveshaping synthesis bls. 252. 
26 Le Brun, M.,„Digital Waveshaping Synthesis“, bls. 250, Journal of the Audio Engineering Society, 1979. 
27   Roads, Curtis, Waveshaping synthesis bls. 259. 
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Phase distortion er hugtak sem var fundið upp af Casio til 

að lýsa þeirri aðferð sem þeir notuðu í suma af sínum 

hljóðgervlum. Aðferðin byggist upp á að lesa bylgju af 

töflu á mismunandi hraða. Ef að ein sínusbygja hefst á 0 

ásnum, þá sker bylgjan 0 ásinn tvisvar þegar bylgjan er 

hálfnuð og á enda, eða π og 2π sé talað um heila lotu (sjá 

mynd 4). Með því að lesa töfluna með vaxandi hraða að π 

og minnkandi hraða að 2π þá verður til gjörólíkt sveifluform án þess að breyta tíðninni. Tónninn 

verða ríkari af yfirtónum eftir því hröðunin (hraðabreyting á gefinni tímaeiningu) eykst. Casio 

setti CZ hljóðgervlalínuna á markaðinn árið 1984  og seldust mörg eintök vegna hve ódýrt 

hljóðfærið var. 

 

 

2.3 Frequency modulation  

FM tæknin er ekki ein aðferð heldur fjölskylda af aðferðum 

sem byggist á að breyta tíðni. Hægt er að hugsa um FM 

hljóðgervlun sem víbrató og AM hljóðgervlun sem tremolo 

til samanburðar. Sú aðferð sem Yamaha fékk einkaleyfi á 

kallast Phase Modulation eins og var fjallað um í kaflanum 

um Chowning hér að ofan. Í samhengi við sögu flaumrænna 

hljóðgervla er FM tæknin nokkuð gömul og á rætur sínar að 

rekja til þróunar útvarpstækni. Eðlisfræðilegur munur er á 

flaumrænum og stafrænum FM hljóðgervlun. Með 

hljóðrófsrita (e. spectrograph) má sjá að úr stafrænum FM 

hljóðgerlum er hljóðrófið samhverft og flokkast sem linear 

FM. Úr flaumrænum FM hljóðgervlum verður hljóðrófsritið 

ósamhverft og flokkast sem exponential FM28. 

Multiple-Carrier FM er einföld FM aðferð nema með tvær 

grunntíðnir eða fleiri (carriers) sem eru mótaðar af sama 

                                                
28 Roads, Curtis, Exponential FM, bls. 235. 

 

Mynd 4: Ein lota sínusbylgju, frá 0 uppí 2π 
http://www.intmath.com/trigonometric-
graphs/1-graphs-sine-cosine-amplitude.php 

Mynd 5: Einingatafla (e. patchtable) fyrir 
Multiple-Carrier FM. Á myndinni eru 3 
sveiflugjafar, fm (mótunnartíðnin) fc1 
(grunntíðni 1) fc2 (grunntíðni 2). Hér eru 
sveiflugjafarnir stilltir þannig að 
grunntíðnirnar hafa engin áhrif á hvor aðra 
en eru þó saman mótaðar af sama merkinu 
(merkt fm á myndinni). 
http://www.music.mcgill.ca/~gary/307/week
8/img48.gif 
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mótunnarmerkinu. Yfirtónarnir sem verða til með þessari aðferð myndast á svokölluðum formant 

svæðum. Sé hljóðið lesið af hljóðrófsriti þá sést greinilega að toppar á tíðnisviðinu (styrkleikar 

yfirtónanna) liggja á svipuðum svæðum og þekkist í mannsröddinni og á mörgum hefðbundnum 

hljóðfærum. Þar af leiðandi hefur Multiple-Carrier FM hljóðgervlun verið mest nýtt í að herma 

eftir mannsröddinni. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Raunhljóðagervlun 

Upphaf raunhljóðagervlunnar má rekja til baka til rannsókna manna á því hvernig hljóð verður til 

í streng. Árið 1747 uppgvötaði franski vísindamaðurinn d'Alembert (1717-1783) að strengur 

uppfyllir eftirfarandi jöfnu fyrir bylgju29: þar sem strengur myndar tvær bylgjur 

sem ferðast í gagnstæðar áttir. Jafnan byggir á öðru lögmáli Newtons um varðveislu skriðþunga. 

Ef við setjum upphafspunkt  þá verður jafnan meðaltal tveggja 

gagnstæðra bylgja þar sem u er svefila á gefinni tímaeiningu: 

  

Stuttu seinna hélt svissneski eðlisfræðingurinn Daniel Beronulli (1700-1782) því fram að tónn úr 

streng hefði óendanlega marga yfirtóna og setti fram jöfnu sem seinna varð undirstaðan að 

kennisetningu Fouriers (Fourier Theorem). D'Alembert leit svo á að þegar strengur sveiflast, 

breytist hljóðblærinn eftir því sem bylgjurnar ferðast í gagnstæðar áttir en Beronulli leit svo á að í 

hverju augnabliki í sveiflu strengs væru óendanlega margir yfirtónar með ólíkan hljóðstyrk. Báðir 

höfðu í raun rétt fyrir sér og voru sveiflur í streng um tíma mjög umdeilt efni þar sem m.a Euler, 

þekktasti stærðfræðingur fyrr og síðar tók þátt í rökræðunum.  

Löngu seinna notuðu þeir John L. Kelly og Carol Lochbaum jöfnu d'Almberts til að búa til 

sannfærandi stafrænan talhljóðgervil. Saman birtu þeir Kelly-Lochbaum Vocal Tract Model sem 

                                                
29 Zeeman, E.C, Controversy in Science: The Ideas of Daniel Beronulli and René Thom, bls 260-261, Nieuw 

Archief voor Wiskunde, 1993. 
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forrit árið 196230. Þeir forrituðu talhljóðgervilinn með miklum stærðfræðireikningum sem 

byggðu á hugmyndinni um hljóðgefandi hólka (e. acoustic tubes), þar sem hver hólkur gefur frá 

sér eigintíðni sem er breytileg eftir massa og stærð hólksins. Sem dæmi getum við hugsað okkur 

að olíutunna fari að óma (e. resonate) á eigintíðni ef slegið er í hana. Eins og var talað um í 

kaflanum um FM hljóðgervlun hefur mannsröddin ákveðin formant svæði eða ómandi 

yfirtónasvæði sem eru mismunandi eftir sérhljóðum. Þannig er hægt að forrita skiljanlega 

sérhljóða með því að láta (stafræna) hólka óma á þeim tíðnum sem samsvarar tíðni formant 

svæðanna. Kelly og Lochbaum létu hvern hólk óma líkt og eftir jöfnu d'Almberts þar sem tvær 

bylgjur sveiflast á móti hvor annari og takmörkuðu tíðnisviðið fyrir stafrænt kerfi með því að 

bæta við jöfnum frá kennisetningum Nyquist. Á meðan þeir störfuðu í Bell Labs forrituðu þeir 

sönglínuna í Daisy Bell (ísl. Ljúfa Anna) með undirleiknum frá Max Mathews eins og minnst var 

á í 1. kafla. Þetta er jafnframt flokkað sem fyrsta lagið sem byggir á Digital Waveguide Synthesis 

tækninni. 

Waveguide synthesis er hljóðgervlun á hljóði sem byggir á ómgjöfum (e. waveguides). 

Rannsóknir manna til að ná að herma eftir hljóðfærum eða mannsröddinni úr tölvu hafa á síðustu 

árum mest legið í þeirri aðferð.  Aðferðin skiptist í tvo flokka, annars vegar þjöppuð módel (e. 

lumped model) og hinsvegar dreifð módel (e. distributed). Þjöppuð módel má nota til að líkja 

eftir eðlisfræðileikum eiginleikum gorma, skriðorku (færslu á massa) sem getur m.a. verið varir 

málmblástursleikara, raddbönd söngvara eða píanóhamar. Í stafrænni tækni byggja þjöppuð 

módel á tveggja póla ómandi síu (e. two-pole digital resonant filter) sem er stafræn sía í líkingu 

við það sem þekkist á hefðbundnum equalizer þegar reynt er að draga úr eða ákveðar tíðnir í 

hljóði. Dreifð módel, ólíkt þjöppuðum módelum byggja á rýmd frekar en afmörkuðum 

eðlisfræðileikum eiginleika hljóðgjafa þ.e reynt er að lýsa stærðfræðilega hvernig hljóð verður til 

úr strengjum, rörum, plötum eða hljóðgefandi rýmum. Dreifð módel byggja á delay línum þar 

sem hljóðið í nútíma tekur tillit til hljóðsins sem kom á undan með gefnum tímamismun. Oft er 

þessum tvemur módelum blandað frjálslega saman, t.d þegar er verið að líkja eftir hornhljóði; að 

hljóðið úr vörum hljóðfæraleikarans verði myndað með þjöppuðu módeli en rörahljóðið í 

hljóðfærinu sjálfu úr dreifðu módeli31. 

                                                
30 Smith, Julius, Singing Kelly-Lochbaum Vocal Tract, sótt 4. desember 2014 

https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Singing_Kelly_Lochbaum_Vocal_Tract.html 
31 Smith, Julius, Physical Modeling Synthesis, sótt 4. desember 2014 

https://ccrma.stanford.edu/~jos/pmupd/Physical_Modeling_Synthesis.html 
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Karplus-Strong er reikniaðferð til að framkalla tón sem líkist plokkuðum streng. Það voru 

tölvunarfræðinemarnir Alexander Strong og Kevin Karplus sem voru heilarnir á bakvið þessa 

aðferð. Þeir voru að hanna 8 bita örgjörva til að reikna hljóð með wavetable-synthesis en þeim 

fannst hljóðin sem urðu til með þessari aðferð vera óáhugarverð og gerðu þessvegna tilraunir á 

nýjum aðferðum. Það var árið 1978 að þeir uppgvötuðu sjálfbreytandi töfluhljóðgervlun (e. self-

modulating wavetable synthesis). Sem gengur út á að skrifa töfluna í vinnsluminni á sama tíma 

og lesið er af henni. Þeir létu tölvuna reikna næsta sýni (e. sample) með því að leggja saman 

núverandi sýni við sýnið sem kom á undann og skrifa meðalgildið í töflu. Með tilraunum komust 

þeir að því að með því að leggja handahófskenndar tölur í töfluna í upphafi varð til hljóð sem 

líkist mjög plokkuðum streng. Þeir kölluðu þetta hljóð fyrst digitar sem stytting af digital guitar 

en þekkist í dag undir nafninu Karplus-Strong algorithm og er stöðluð aðferð í nútíma 

tölvutónlist til að herma eftir plokkuðum streng. 

 

Á 8. áratugnum fjölguðu aðferðum á sviði waveguide hljóðgervlunnar. Sem dæmi mætti nefna 

Extended Karplus-Strong Algorithm frá 1983 sem er músíkalskari útfærsla á Karplus-Strong, 

Digital Waveguide Single-Reed Implementation frá 1986 sem framkallar sannfærandi 

tréblásturshljóð og Digital Waveguide Bowed String frá 1986 sem framkallar sannfærandi 

strokuhljóðfæri. Það var svo árið 1989 sem að Yamaha gerir samstarfssamning við Stanford 

háskóla um  rannsóknir á waveguide synthesis og kom fyrsti hljóðgervill þeirra með þessari tækni 

á markaðinn árið 199432, Yamaha VL1. Í dag eru flestar aðferðir sem byggja á þessari tækni í 

einkaleyfi frá Stanford eða Yamaha. Enn þann dag í dag er waveguide synthesis rannsakað. 

Þekktast er frjálsi hugbúnaðurinn STK (Synthesis Toolkit) skrifað í forritunarmálinu C++. STK 

var skrifað og þróað af Perry Cook frá Princeton háskóla og Gary Scavone frá CCRMA í 

Stanford háskóla. STK fylgir með öllum helstu tölvutónlistarforritum í dag eins og Csound, 

ChucK, Max/MSP, Supercollider o.fl. 

 

 

                                                
32   Sound on Sound „Yamaha VL-1“ Reviews, Júlí 1994  

http://www.soundonsound.com/sos/1994_articles/jul94/yamahavl1.html 
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2.5 Kornahljóðgervlun 

Kenningin um kornahljóðgervlun (e. granular synthesis) var fyrst sett fram af 

rafmagnsverkfræðingnum og nóbelsverðlaunahafanum Dennis Gabor árið 1947. Hann færði rök 

fyrir því að hljóðmerki mætti skilgreina sem samansafn af stuttum hljómandi kornum (e. grains), 

þ.e kornin geta verið óaðgreinanleg eitt og sér en ef mörg korn eru spiluð samtímis gjörbreytist 

hljóðið. Kornahljóðgervlun sem aðferð er ekki takmörkuð við stafræna tækni og hefur hún verið 

notuð í flaumrænni tækni t.d sem tímalengjari (e. time strectch) og sem hljómsveitartónlist. Fyrir 

mannseyrað hættir korn að bera aðgreinanlega tónhæð og hljóðstyrk í u.þ.b. 50 millisekúndna 

stuttum kornum33. Í tölvuhljóðgervlun er algengt að korn sé hljóðbylgja sem er lesin úr töflu en 

getur í raun verið hvaða hljóð sem er, frá einfaldri sínusbylgju uppí flókin sömpl. Fyrstur til að 

innleiða kornahljóðgervlun í tölvur var bandaríkjamaðurinn Curtis Roads árið 1974. Gríska 

tónskáldið Iannis Xenakis hafði á 7. áratugnum gert tilraunir með tónlist byggða á kornum í 

nokkrum af hljómsveitarverkum sínum en hélt því um tíma ranglega fram að hann hefði fyrstur 

manna til að hafa fundið upp á aðferðinni. Tvær meginútfærslur eru til fyrir kornahljóðgervlun, 

það eru Synchronous granular synthesis og Asynchronous granular synthesis. 

 

Synchronous granular synthesis er hljóðgervlun þar sem kornin eru samtaka í tíma þ.e. sama 

tímabil er milli allra korna eða að kornin séu samtaka í einhverskonar línulegri hreyfingu. 

Aðferðin byggir á breytileika hljóðstyrks, kornastærða, tíðna og hljóðstyrksforma (e. envelopes). 

Nokkrar útfærslur eru til á fyrrnefndri aðferð og er sú þekktasta talgervlaaðferðin FOF (fr. 

fonction d'onde formantique) sem kom á sjónarsviðið árið 1977 frá Xavier Rodet sem starfaði í 

IRCAM, París. Það sem aðgreinir FOF frá hefðbundnari S.G.S. er að FOF er ströng aðferð og 

byggist alltaf á einföldum sínustónum með mismunandi hljóðstyrksbreytingum á kornunum. 

Þetta er gert til þess að hljóðútkoman verði fyrirsjáanlegri og sjálfri sér samkvæm svo hægt sé að 

gera talhermingarnar nákvæmari og meira sannfærandi. IRCAM gaf út forritið CHANT árið 

197934 sem byggir á FOF og hefur forritið verið útfært á hljóðgervla eins og 4X frá Asta (1980) 

en einnig sem hugbúnaður og fylgir í dag flestum betri tölvutónlistarforritum eins og Csound, 

Max/MSP, Supercollider o.fl. 

 

                                                
33 Boulanger, Richard, The Csound Book, bls 223, London: The MIT Press, 2000. 
34 Roads, Curtis, bls. 298. 
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Asynchronous granular synthesis er hljóðgervlun þar sem kornin eru óregluleg eða 

handahófskennd í tíma. Þessi aðferð var rannsökuð mikið af Curtis Roads og lýsir hann þessum 

óregluleika sem verður til þegar kornin eru ósamtaka, sem skýjum (e. clouds). Þessi aðferð er 

vinsælust innan granular hljóðgervlunar og það sem gerir hana svo vinsæla eru þessi ský. 

Tónskáldið getur stjórnað skýinu yfir tíðnisviðið með því að breyta tíðni kornanna. Sem dæmi er 

hægt að segja tölvunni að reikna korn með tíðni á ákveðnu tíðnisviði og hreyfa tíðnisviðið á 

dýnamískan og músíkalskan máta. Þannig er hægt að ná fram einhvers konar hljóðskýi sem 

ferðast víðsvegar yfir tíðnisviðið. Hægt er að breyta áferð skýjanna með aðferðum eins og þekkist 

með S.G.S þar sem hljóðstyrkur og þéttleiki korna hefur mikið að segja. Ef að þéttleiki korna er 

lítill er hægt að greina þau sem hraða smelli en því meira sem þéttleikinn eykst þá hættir eyrað að 

greina smelli og fer að greina hljóðmúr ef svo mætti að orði komast. Sömu áhrif verða til við 

S.G.S en með gjörólíkum hljóðblæ en frá A.G.S. 

 

 

Lokaorð: 

Saga stafrænnar tónlistar er saga manna sem lögðu á sig mikla vinnu til að skilja flókna tækni 

sem aðeins var aðgengileg vísindamönnum. Tími sem annars gat farið í að semja akústíska tónlist 

vörðu þeir í tölvunarfræði og hljóðeðlisfræði. Það getur reynst erfitt fyrir tónlistarmann að sjá 

tilganginn í að leggja á sig svo mikla vinnu til að semja tónlist, hvað þá á 7. áratug síðustu aldar. 

Þorstinn eftir nýjungum og trúin á framtíðina hefur væntanlega verið sá drifkraftur sem fékk 

klassískt menntaða tónlistarmenn til að feta sig eftir ótroðnum slóðum tölvutónlistarinnar. Þökk 

sé afraksturs Max Mathews með MUSIC-N forritunum og hvatningu hans til tónskálda má áætla 

að framlag hans til tölvutónlistarinnar sé ómetanlegt. 

Framþróun tölvutónlistarinnar sýndi heiminum nýja hljóðheima eins og FM hljóðgervlun og 

kornahljóðgervlun. Þróun á raunhljóðagervlun hefur sannað möguleika tölvunnar til að herma 

eftir akústískum hljóðfærum þá sérstaklega í flokki Waveguide hljóðgervlunar. Höfundur 

greinarinnar er sammála þeim Karplus og Strong um að tölvuhljóð byggt á lestri af töflum er 

óspennandi leið að reikna hljóð og er það álit höfundar að rannsóknir á raunhljóðagervlun muni 

leiða af sér ný, náttúruleg og spennandi hljóð í framtíðinni fyrir tölvutónskáld að nota. 
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