
13www.linuxmag.nl      04 2019

eens naar de volgende code:

use_synth :piano
loop do
  play (scale :C3, :minor_

pentatonic, num_octaves: 2).
choose

  sleep [0.25, 0.5].choose
end

Wat je hier ziet. is een oneindige 
loop die uit de pentatonische toon-
ladder van C-mineur in het derde en 
vierde octaaf een willekeurige noot 
kiest en daarna een kwart of een 
halve tel wacht. Geen hoogstandje, 
maar de basis van wat wellicht 
een intrigerend stuk zou kunnen 
worden. Stop de uitvoering door op 
de ‘Stop’-knop te klikken of met de 
toetsencombinatie alt-s.

RANDOM IS NIET 
RANDOM?
Speel bovenstaande code een paar 
keer snel achter elkaar (alt-r/alt-s) 
en luister of je iets opvalt. Sonic Pi 
zal steeds dezelfde willekeurige 
noten kiezen. De random generator 
van Sonic Pi is namelijk determinis-
tisch, zodat bij elke uitvoering de 
muziek reproduceerbaar is. Ook als 
de code uitgewisseld wordt tussen 
verschillende systemen. De random 
generator wordt gevoed uit een 
seed die aangepast kan worden. Met 
use_random_seed kan gevarieerd 
worden in de gekozen variatie:

use_random_seed 4782

Waarbij 4782 een willekeurig 
gekozen getal is. Door dit getal te 
variëren, kan de random melodie 
reproduceerbaar aangepast worden.

GIMME A BEAT!
Naast gesynthetiseerde geluiden 
kan Sonic Pi ook samples afspelen. 
Hiermee zijn complexe ritmes te 
bouwen. Om het ons makkelijk (en 
leuk) te maken, kunnen we handig 
gebruik maken van voorgekauwde 
ritme samples. Iets wat vooral 
ook het jongere publiek aan zal 
spreken. Eén van de bekendste 

ritmeloops van de afgelopen tijd is 
de zogenaamde Amen-loop die ook 
beschikbaar is in Sonic Pi:

sample :loop_amen

Speel bovenstaande code in een lege 
buffer en hoor de bekende riedel uit 
je speakers komen. Speel daarna de 
sample ook eens op halve snelheid 
voor een meer HipHop waardige 
versie:

sample :loop_amen, rate: 0.5

Als we deze loop doorlopend als 
achtergrond willen gebruiken, 
dan kunnen we hem in een loop 
opnemen:

loop do
  sample :loop_amen
end

Deze code geeft een foutmelding 
en om dat te begrijpen, moeten we 
terug naar de uitleg over synchroni-
citeit. Wat we vragen, is de sample 
oneindig vaak, oneindig snel achter 
elkaar te spelen. Iets wat zelfs de 
beste computer vroeg of laat teveel 
wordt en wat Sonic Pi bij het compi-
leren dan ook netjes detecteert. Om 
de sample in een loop af te spelen, 
voegen we dus weer een sleep toe:

loop do
  sample :loop_amen
  sleep 1
end

Dit geeft alleen ook niet het gewens-
te resultaat, omdat de Amen-loop 
langer is dan één seconde bij 60bpm 
(om precies te zijn: 1.75331 seconde). 
We kunnen dit als volgt oplossen:

loop do
  sample :loop_amen, rate: 1
  sleep sample_duration(:loop_

amen)
end

Maar als we deze loop willen combi-
neren met het pianostuk hiervoor, 
dan komen we met de sleep sam-
ple_duration() in de (tel)problemen. 
Althans, tellen tot 1.75331 is niet 
heel praktisch. De andere oplossing 
is dan ook de sample op te rekken 

naar een veelvoud van hele beats en 
precies een heel aantal tellen sleep 
te gebruiken:

loop do
  sample :loop_amen, beat_

stretch: 2
  sleep 2
end

LIVE LOOPS
Misschien wel het spannendste 
onderdeel van Sonic Pi zijn de live 
loops. Ze vormen het hart van een 
live performance met Sonic Pi en 
worden gebruikt om tijdens een 
optreden de muziek te ‘kneden’ 
door voortdurend aan de knoppen 
te draaien. Live loops kunnen het 
best vergeleken worden met threads 
in computerjargon, maar met 
synchronisatie als randvoorwaarde. 
We kunnen de piano en Amen-loop 
met de volgende twee live loops 
combineren:

use_bpm 70
use_synth :piano

live_loop :melodie do
  play (scale :C3, :minor_

pentatonic, num_octaves: 2).
choose

  sleep [0.25, 0.5].choose
end

live_loop :drums do
  sample :loop_amen, beat_

stretch: 2
  sleep 2
end

De loops zijn vervangen door live_
loop en hebben een beschrijvende 
naam gekregen. Bij een start zullen 
beide loops tegelijk gestart worden 
en dankzij het feit dat de drum loop 
sleep een veelvoud is van de piano 
loop sleeps, netjes met elkaar in de 
maat blijven lopen.

Door nu al spelend de code wat aan 
te passen en op ‘Run’ te klikken (of 
alt-r te gebruiken), wordt de muziek 
tijdens het afspelen bij de eerstvol-
gende iteratie van de loops aange-
past, terwijl ze onverstoorbaar door 
blijven spelen. Dit is de bijzondere 
eigenschap van live_loops. Verander 
de Amen sample loop regel eens door 
de volgende, gevolgd door alt-r:

sample :loop_amen, beat_
stretch: 2, amp: 2

Bij de eerst volgende Amen-loop 
zal deze nu twee keer zo hard 
afgespeeld worden. De pianonoten 
kunnen we met wat willekeur ook 
iets meer leven inblazen (vergeet 
alt-r niet):

play (scale :C3, :minor_
pentatonic, num_octaves: 2).
choose, release: 2, amp:
rrand(0.5,1.5)

We verlengen hiermee de duur van 
de noten tot twee tellen (release:) 
zodat ze elkaar wat overlappen 
(alsof we het pedaal van de piano in-
trappen) en geven ze een willekeurig 
volume (amp:) tussen 0.5 en 1.5.

Daarnaast heeft Sonic Pi een 
uitgebreid assortiment effecten. 
Om dat te demonstreren, plaatsen 
we om de play code van de piano een 
reverb effect waarmee onze piano 
ineens in een grote hal lijkt te staan:

with_fx :reverb, room: 0.9 do
    play (scale :C3, :minor_

pentatonic, num_octaves: 2).
choose, amp: rrand(0.5,1.5)

end

TENSLOTTE
Dit artikel is veel te kort om alle 
mogelijkheden en commando’s van 
Sonic Pi te behandelen. Daarvoor is 
de tutorial een goed begin, maar wil 
ik je zeker ook aanraden een paar 
van de vele praatjes die Sam gegeven 
heeft op YouTube te bekijken. Het 
is prachtig en inspirerend om de 
meester zelf aan het werk te zien. 
Mocht je je echter tijdens het 
programmeren afvragen wat de 
mogelijkheden van een commando, 
synth of effect zijn, gebruik dan de 
toetsencombinatie ctrl-i om snel in 
het helpscherm naar de betreffende 
uitleg te springen.

Happy Sonic Pi coding!

LINKS
https://sonic-pi.net/
https://twitter.com/samaaron
https://in-thread.sonic-pi.net/
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LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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