
Virtuālo mūzikas instrumentu un signālu apstrādes efektu  
arhitektūra ierobežotu resursu aparatūrām

Programmatūras loma dzīvās mūzikas 
izpildījumā 
Līdz ar datoru veiktspējas pieaugumu, portatīvie datori 
ir atraduši nišu dzīvās mūzikas izpildījumam (pazīstami, 
kā DAW, jeb Digital Audio Workstation), diemžēl dators 
būdams vispusīga pielietojuma ierīce nav pietiekami 
ērta un estētiska skatuves sastāvdaļa. 

No ērtuma viedokļa: 

‣ paaugstināta stresa situācijās, ir būtiski, lai lietotāja 
saskarnei nebūtu lieku uzmanību novēršošu faktoru;  

‣ tai ir vēlams būt nemainīgai, lai mūziķis var paļauties 
uz muskuļu motorikas atmiņu; 

‣ stabilai, lai krīzes situācijā to ir iespējams pārlādēt ļoti 
īsā laikā nepārtraucot visu uzstāšanos. 

Virtuālie instrumenti un skaņas efekti 
DAW, bez vairāku kanālu skaņas celiņu jaukšanas 
nodrošina arī virtuālo mūzikas instrumentu un virtuālo 
skaņas efektu spraudņu atbalstu. 

Tie ir mazas programmas, kas nodrošina skaņas sintēzi 
(no ienākošās nošu informācijas) un skaņas signāla 
apstrādi. 

Darbā tika secināts, ka praktiskākā pieeja būtu 
izmantot standarta procesoru arhitektūras, atvērtā 
koda operētājsistēmu un papildus FPGA vai 
SHARC procesoru kā aprēķinu paātrinātājus vai 
gatavas signāla apstrādes un ģenerēšanas līnijas. 

Galvenie pētījuma rādītāji, kam pievērst 
uzmanību: izcenojums, strāvas patēriņš, veiktspēja 
- peldošā punktu operāciju skaits sekundē (flops) 
un gatavu iekārtu risinājumi arhitektūras 
prototipēšanai. 

Secinājumi:

Tālākais darbs 
Maģistra darbā ir plānots apskatīt dažādu procesoru 
un operētājsistēmu kombinācijas, to veiktspēju, to 
lietošanas un izstrādes ērtumu, kā arī pievērst 
uzmanību strāvas patēriņam un izmaksām. 
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Pētījums 
Kursa darbā apskatīti jau esoši risinājumi, kas ļautu 
aizstāt parastu datoru ar specializētu iekārtu, kas var ļaut 
darbināt tos pašus vai līdzīgus virtuālos instrumentus un 
virtuālos skaņas efektus.  

Pieejamie produkti un citā literatūrā ir atrodamas, gan 
iekārtas, kas paredzētas vairāk ierakstu studijas 
vajadzībām (tās izstrādātas statņu U2 formāta izmēros), 
gan arī miniatūras skaņas efektu iekārtas. 

Tika pētītas arī lietotās operētājsistēmas, kas lielākoties 
bija pielāgoti Linux sistēmas paveidi, kas darbina 
Windows programmatūru izmantojot Wine emulācijas 
slāni, kā arī Microsoft Windows. To atbalstīto spraudņu 
formāti, kas gandrīz visos komerciālajos risinājumos bija 
VST, izņemot vienu - Mod Duo, kas darbojās ar LV2, 
PureData un Max/MSP formāta spraudņiem. 

Tāpat tika pētītas procesoru (Intel64, ARMv8) un 
palīgprocesoru (FPGA, SHARC) arhitektūras un to 
veiktspēju peldošā punkta vektoru aprēķinos, kā arī to 
potenciālais pielietojums šādu iekārtu izstrādē, kur 
galvenais faktors ir izstrādes rīku pieejamība un 
lietošanas ērtums. 

Plānotās iekārtas arhitektūras shēma
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