PHYSIS modelingteknologi - så här fungerar det
PHYSIS heter Viscounts väl genomförda teknologi för att
med hjälp av en matematisk formel generera ljud ur en
fysisk matematisk modell av en orgelpipa, något ingen
har försökt tidigare och som tagit 10 år att utveckla.
Oavsett hur mycket man försöker att härma en äkta
piporgel kommer en samplad, dvs inspelad ton alltid att
låta onaturlig och konstlad. Viscount har därför tagit fram
PHYSIS. Man kalkulerar i realtid fysiken i en piporgels
tonalstring och det ljudmässiga resultatet blir en levande
orgel som väl kan mäta sig med en äkta piporgel.
Tänk om en GPS-navigator var tvungen att innehålla alla
möjliga miljarder vägval istället för att kalkylera ditt vägval
i realtid? Tänk om en samplingsbaserad orgel kunde
använda en indivuduell inspelning av varje enskild pipa
inspelad i flera versioner vid olika lufttryck med ett antal
stereomikrofoner på olika avstånd från pipan och under
hela tonens längd istället för att man använder en
sampling för ansatsen, en kort sampling som repeteras
för tonen därefter och slutligen en sampling för
avklingningen när man släpper tangenten. Några har
försökt men resultatet har inte imponerat.
En orgelpipa kan beskrivas som en mekanisk vågformsresonator. Luftströmmen in i pipan generarar tonen
precis som när du blåser i en flaska eller i ett klarinettmunstycke, och ansatsen innan pipan börjar resonera
varierar med luftström, pipans storlek, munstyckets
utformning etc. Den övre avslutningen av pipan
bestämmer övertonerna och fungerar som ett filter,
medan den undre ger regressiva ljudvågor som läggs till
tonen enligt en ickelinjär fysisk lag. Hela mekanismen
repeteras så länge luft blåses in i pipan och ger upphov
till små slumpmässiga variationer över tiden i en äkta
piporgel - och allt detta har man med PHYSIS lyckats ta
fram en matematisk modell för som låter äkta.
PHYSIS algoritmer beräknas efter alla fysiska och
mekaniska parametrar i en orgelpipa som pipans form,
material, ändarnas form och dimensioner, inkommande
lufttryck etc. Detta ger många fördelar jämfört med en
samplad orgelpipa, t ex en mer realistisk "ensemble"effekt eftersom alla pipor spelas upp och resonerar
tillsammans och får samma luftflöde fast med variabel
ansats och avklingande, en realistisk harmonisk återgivning, totalt överlägsen traditionell samplingsuppspelning
där man helt enkelt spelar upp samma inspelade
orgelpipa i olika hastighet som läggs ut på olika delar av
klaviaturen. Med Physis finns heller inga splitpunkter.
Physis teknik beräknar också hur lufttrycket ändras
beroende av hur många pipor som spelas upp
samtidigt, precis som på en äkta piporgel.
Man har t o m lyckats härma den snabba och exakta
ansatsen när man trycker ner tangenten en andra gång
direkt efter den första så att pipan resonerar tidigare

eftersom luften ännu inte gått ur. Tonen blir därför
annorlunda och rikare än vid första anslaget. Ett samplat
ljud blir ju likadant varje gång man trycker ner tangenten
och det är därför många tycker att en samplad orgel
låter statiskt och konstgjort. Viscount UNICO-serie orglar
som baserats på PHYSIS modelingteknik låter levande!
Digital Signal Processing = DSP.
PHYSIS-tekniken syns inte där den gömmer sig inuti
orglarnas eleganta träkabinett. Upp till åtta kraftfulla Shark
DSP:er används för att generera ljudet. Dessa DSP:er
använder komplexa matematiska modeller för att i
realtid beräkna aerodynamiken och den fysiska och
mekaniska komplexa tonalstringen i pipan.
Efterklangen är sista steget i tonalstringen där man tar
hänsyn till var de olika piporna placerats, hur stora de är,
väderlådans utformning osv. Och allt kan alltså ställas in
och beräknas pipa för pipa, stämma för stämma och
slutligen delas de olika piporna in i grupper som kan
skickas vidare till upp till 20 externa anslutningar och
vidare till högtalarna.
LINUX operativsystem är grunden i orgelns "motor" och
stöder även många I/O enheter som skärmar, USBenheter etc. Linux är efter över 20 år mycket stabilt och
används i merparten av alla servers på Internet t ex.

David mot Goliath. En Viscount CL6 (78.000:-) mot
kororgeln i Vinbergs kyrka i Falkenberg (1,5 miljoner?). Vi
slöt ögonen och hade svårt att bedöma vilken orgel
som lät och även vilken orgel som lät bäst. MVH Jerker
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