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4 Ωαϖεσ Ανδ Σουνδ Τυτοριαλ 4|πδφασψµβολ φοντ σιζε 13
φορµατ
Ρεχογνιζινγ τηε σηοωινγ οφφ ωαψσ το αχθυιρε τηισ βοοκ 4 ωαϖεσ ανδ σουνδ τυτοριαλ 4 ισ
αδδιτιοναλλψ υσεφυλ. Ψου ηαϖε ρεµαινεδ ιν ριγητ σιτε το σταρτ γεττινγ τηισ ινφο. αχθυιρε
τηε 4 ωαϖεσ ανδ σουνδ τυτοριαλ 4 λινκ τηατ ωε ηαϖε ενουγη µονεψ ηερε ανδ χηεχκ ουτ
τηε λινκ.
Ψου χουλδ βυψ γυιδε 4 ωαϖεσ ανδ σουνδ τυτοριαλ 4 ορ γετ ιτ ασ σοον ασ φεασιβλε. Ψου
χουλδ σπεεδιλψ δοωνλοαδ τηισ 4 ωαϖεσ ανδ σουνδ τυτοριαλ 4 αφτερ γεττινγ δεαλ. Σο, ιν
ιµιτατιον οφ ψου ρεθυιρε τηε εβοοκ σωιφτλψ, ψου χαν στραιγητ γετ ιτ. Ιτ∋σ φορ τηατ
ρεασον υττερλψ σιµπλε ανδ ιν ϖιεω οφ τηατ φατσ, ισν∋τ ιτ? Ψου ηαϖε το φαϖορ το ιν τηισ
ρεϖεαλ
4 Ωαϖεσ Ανδ Σουνδ Τυτοριαλ
Τηισ Πηψσιχσ Τυτοριαλ δισχυσσεσ τηε νατυρε οφ σουνδ, ιτσ χηαραχτεριστιχ βεηαϖιορσ,
ανδ ιτσ ασσοχιατιον ωιτη τηε οπερατιον οφ µυσιχαλ ινστρυµεντσ. Αττεντιον ισ γιϖεν το
βοτη τηε πυρελψ χονχεπτυαλ ασπεχτ οφ σουνδ ωαϖεσ ανδ το τηε µατηεµατιχαλ τρεατµεντ
οφ τηε σαµε τοπιχ.
Πηψσιχσ Τυτοριαλ: ςιβρατιονσ ανδ Ωαϖεσ
Τηισ σιµυλατιον λετσ ψου σεε σουνδ ωαϖεσ. Αδϕυστ τηε φρεθυενχψ ορ ϖολυµε ανδ ψου
χαν σεε ανδ ηεαρ ηοω τηε ωαϖε χηανγεσ. Μοϖε τηε λιστενερ αρουνδ ανδ ηεαρ ωηατ σηε
ηεαρσ.
Σουνδ ∆εσιγν Συιτε | Βυνδλεσ | Ωαϖεσ
Ωαϖεσ Χοδεξ ισ α χυττινγ−εδγε πολψπηονιχ σψντηεσιζερ βασεδ ον αν αδϖανχεδ
γρανυλαρ ωαϖεταβλε ενγινε ανδ ποωερεδ βψ Ωαϖεσ ςιρτυαλ ςολταγε τεχηνολογψ.
∆εσιγνεδ το χρεατε σουνδσ τηατ ρανγε φροµ ωαρµ αχουστιχ ανδ αναλογ εµυλατιονσ το
χοµπλετελψ νεω, νεϖερ−βεφορε−ηεαρδ ιντριχατε ανδ εϖολϖινγ τεξτυρεσ, Χοδεξ σ σουνδ
δεσιγν χαπαβιλιτιεσ πυτ ...
Ωαϖεσ ΧΛΑ Επιχ Εξπλαινεδ ΤΥΤΟΡιΑΛ − ΜαΓεΣΨ → | ΜαΓεΣΨ→ ΠΡΟ
/∗∗ ∗ Προχεσσινγ Σουνδ Λιβραρψ, Εξαµπλε 4 ∗ ∗ Τηισ εξαµπλε σηοωσ ηοω το µακε α
σιµπλε κεψβοαρδ−τριγγερεδ σαµπλερ ωιτη τηε Σουνδ ∗ λιβραρψ. Ιν τηισ σκετχη 5
διφφερεντ σηορτ σαµπλεσ αρε λοαδεδ ανδ πλαψεδ βαχκ ατ ∗ διφφερεντ σπεεδσ, ωηιχη
αλσο χηανγεσ τηειρ περχειϖεδ πιτχη βψ ονε ορ τωο οχταϖεσ.
.

Page 1/1

Copyright : www.scout.ai

