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 Въведение 
 Трудът се състои от 7 глави, увод, заключение, библиография, съдържаща 150 

фигури, 87 заглавия в библиографията. 
 

Глава 1 

 В първа глава се описват общи положения и теми, свързани със създаването на 

Оkto: инструменти, нестандартна нотация, микротонална структура, пространствена 

музика и пространствена нотация. Това е въведение към тези теми, които класифицират 

Осto като инструмент с модификации и приложения, които очертават и 

необходимостта от създаване на нова версия. Предназначен да служи като изразно 

средство за създаване на нова музика, Осto включва в себе си модерни концепции и 

технологии. 

 

Глава 2 

 Втора глава изследва идеята и процеса на реализация на Оkto. Подробно се 

описват всички елементи на инструмента като физическа структура, разглеждат се 

начините за настройката, грифът на тялото, специализираните 8 изходни адаптери, 

системите за разделяне на звука и всички останали по-малки детайли, които 

пресъздават идеята и нейното реализиране. 

 

Глава 3 

 Трета глава се занимава с новите аспекти, които са свързани с нотация за Осto. 

Проследено е развитието на тази нотация, нейното приложение и начин на използване, 

видовете други нотации. Доказана е възможността за имитиране и възпроизвеждаме и 

на видовете скали, ладове и акорди както и възможността за възпроизвеждане на звук с 

новите тонални възможности на Осto. 

 

Глава 4 

 Четвърта глава разглежда прийомите на изпълнение, които са нови и иновативни 

и които при Octo са с нов смисъл. Обясняват се възможностите на имитации на 

инструменти чрез даване на примери за други инструменти, които могат да бъдат 

имитирани в Octo, дават се начините за имитиране с Осto. 

 

Глава 5 

 Пета глава разглежда новите аспекти, които Осto внася в музикалните 

технологии, свързани с пространствеността, музикалните ефекти и усилването. Тук 

подробно се описват всички нови възможности, които Осto предлага чрез примери за 

използване с 8 усилвателя и други настройки и комбинациите с външни музикални 

ефекти и различно усилване. 

 

Глава 6 

 Шеста глава анализира новите аспекти на композицията, които са възможни 

чрез използването на Осto. Дадени са примери за това как може да се композира за 

Осto, комбинирайки всички елементи, които са споменати в предишните глави. Дадени 

са варианти за използване на Octo като солов и оркестров инструмент, в камерен 

ансамбъл. В примерите е включена специално написаната камерна опера, в която Octo 

участва. 

 

 Глава 7 

 В седма глава се обсъждат различните проблематики, които са теми на всяка 

глава, евентуалните възможни промени, които биха могли да бъдат направени в бъдеще 
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при разработването на инструмента и всички други аспекти от гледна точка на 

изобретението на инструмента. Това е едно проучване в областта на музикалните 

изследвания и представлява обобщение на всички теми. 

 

 

Увод 
 От първите „електрифицирани“ инструменти през 1759 г. и непрекъснатото 

развитие чрез индустриализация музикалният свят вижда възход в много сфери на 

развитието на инструментите и развитието на композиционната техника. Областите на 

композиция и техниките за композиране, разработени от ХХ век до наши дни, като 

микротоналността и пространствеността, са области, за които се оказва, че са 

предизвикателство за техническата адаптация и в същото време са разширили 

хоризонтите не само на композицията, но и на възприятието и самото изобретение на 

инструмента. 

 Необходимостта от практични и удобни за употреба микротонални инструменти 

е предизвикателство, докато „пространствените“ музикални инструменти като 

Acousmonium остават практически неизследвани.  

 Чрез новата струнна постановка с нови допълнения и технически реализации 

този труд анализира 10-годинишното присъствие на хибридния микротонален и 

пространствен инструмент Octo, който изобретих през 2010 г. на базата на цялата гама 

нови инструменти, изобретени през ХХ – ХХІ век, и по-стари версии на инструменти 

от средновековната и бароковата ера. Чрез анализ на широката гама инструменти, 

проектът прави паралел в това как изобретението е повлияло върху композиционното 

развитие и обратно. 

 Чрез тези две сфери на анализ можем да се опитаме да разберем огромния брой 

произведения и как се е развила връзката струнен инструмент и композиция, какви са 

останалите проблеми и какви бъдещи възможности могат да се намерят в тази област. 

 

 ОБЕКТ на настоящото изследване са принципите на изобретението на хибриден 

пространствен инструмент Octo с предварително зададени характеристики и развита 

изпълнителска техника, фактори, които се явяват като за стимул на творческа 

инвенция.  

 

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО е процесът на музикално-творческото 

развитие на творците в областта на композирането и запознаването със съвременните 

микротоналните инструменти и електро акустични инструменти с нови микротонални и 

пространствени свойства. 

 

 ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО е да даде задълбочен поглед върху техническите 

аспекти, свързани с перспективата за изграждане на нов инструмент, инструмент, който 

въплъщава микротоналните възможности и възможностите за пространственост. Освен 

аспектите на изобретяването и проектирането на Octo, целта на изследването е да 

покаже как тези нови аспекти на Octo се променят и разнообразяват изпълнението на 

струнни инструменти, как влияе върху нотацията и композицията като цяло. 

  

ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

 1. Да се направи преглед на изобретението на инструмента, нотната музика на 

ХХ век, микротоналността и новите микротонални инструменти, пространствената 

музика, пространствените инструменти, всички от които са важни теми, които са 

изградени на база на хибридната концепция на новия инструмент Octo. 

 2. Да се изготви методологически анализ по изследваната проблематика. 
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 3. Да се изясни спецификата на изпълнение и да се разработи метод за 

практическо обучение. 

 

ХИПОТЕЗАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО се състои в разработването и 

анализирането на теоретични и практически ефективни пътища и методи за музикално-

творческото развитие на инвентори на нови инструменти. Разработката е насочена към 

търсещите изпълнители с иновативно мислене и има творчески научно-приложен 

характер. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО СЕ ЯВЯВАТ: 

1. Познанията по инструментознание и овлядяемите музикални форми. 

2. Изследвания на проблема при създаване на музикални инструменти от нов тип. 

3. Намиране на нови перспективи в инструменталната лютиерия при ремоделиране 

и дизайна на инструментите. 

4. Психомузикалните изследвания по проблема на развитие на творческите 

способности. 

5. Музикално-интонационната теория при микроинтервалната техника, 

пространствената акустика и музикалното изпълнение, свързана с проблема на 

овладяване на творческия процес. 

 

МЕТОДИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО се базират на психомузикална, философска, 

музиковедческа и изкуствоведческа литература по изследваната проблематика, 

собствения практически опит и експериментална работа.  

 

НАУЧНАТА НОВИНА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО се заключава в 

експерименталната разработка на микротонален инструмент Octo, който може да 

повлияе върху нотацията на микротонална, пространствена и тембърово проверена 

методика на творческото развитие на композиторската техника. 

 

ТЕОРЕТИЧНАТА ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО се състои в процеса 

на приобщаване на творците за придобиване на сръчности при изпълнение на 

новосъздадени инструменти като средство за по-висока творческа продуктивност. 

 

ПРАКТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО е възможността за 

използване на получените резултати при разработване и актуализиране на бъдещи 

методики, учебни програми и пособия, свързани с обучението по оркестрация и 

аранжимент. 

 

 БАЗАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО е дългогодишния ми опит като музикален 

аранжор и мои конкретни наблюдения в тази област при общуването ми с млади хора, 

които проявяват интереси в тази област. Octo като хибриден инструмент, съдържащ 

повече от 10 инструмента в едно, с неговите качества за пространственост при 

изпълнение, които се срещат главно в електроакустичната музика, насочва и към 

проникване в други културни области в сферата на музиката и музикалните 

инструменти. 

  

 

1. Основна постановка 
 Пространствената и електроакустичната музика през ХХ век концепцията е 

свързана предимно с използването на един инструмент. Тя е залегнала в 

произведенията на микротоналните композитори и има много малко практически 
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приложения. Причината е в съществуващите микротонални инструменти, които 

предлагат микрото-нални възможности чрез специфичната за всеки инструмент 

микротонална скала. Освен това пространствените свойства на музикалните 

инструменти много рядко се представят като елемент от изпълнението, поради което 

повечето от инструменталната музика, която чуваме, е в една посока или най-много във 

стереофоничен формат. Затова идва необходимостта за пространствен контрол на звука 

на инструментите. Необходимо е да се продължи пространственото изследване на звука 

паралелно с другите пространствени разработки в електроакустичната музика. 

 Активирането на пространствените възможности на инструмента поражда нов 

вид пространствено изпълнение, а пространственият инструмент дава възможност за 

по-нататъшно подробно изследване на тембъра и на струната чрез различни усилватели 

и външни ефекти. В този случай изграждането на тези нови хибридни инструменти е 

повече от необходимо, за да се развие допълнително и да се разшири нотацията, 

състава и техниката на изпълнение. 

 

1.1. Изобретяване на инструмент 
 Музикалното ми възпитание винаги е било тясно свързано с различни 

инструменти и работата ми по композиция и това ме накара да подходя към иновативно 

мислене при изобретяването на нов инструмент, познавайки добре инструментите, на 

които се свири по определен начин – такива, които са ми необходими за моите 

композиции. Това е в съчетание с моя акустичен усет, който винаги е приветствал 

идеята за пространствено третиране на звука Това е проблем, който ме е занимавал още 

от дете, когато слушах и имах различни акустични преживявания в концертните зали на 

класическата музика. 

 

 Необходимостта от разбиране на инструментите и изобретяването на 

инструменти е абсолютно неразделна част от създаването на музика, а възможностите 

за музикалната композиция са напълно обусловени от възможностите, които един 

инструмент предлага. От казаното дотук следва изводът, че музикалната композиция и 

музикалните инструменти като две сфери от живота трябва да се развиват съвместно и 

съответно да си влияят. 

Понякога една нова композиция може да изисква цялостно подобряване на 

инструмента или нов инструмент, а в този смисъл един нов напредък в технологиите 

може да създаде нов инструмент с нови звукови възможности, които да обогатят 

музикалната композиция. Особено се интересувам от разработването на инструменти с 

микротонални свойства и пространствени свойства, които притежават тези свойства и 

могат да бъдат широко използвани от всички инструменталисти. 

 

 Instrument Invention е музикалната сфера, свързана със създаването и 

изграждането на всички видове музикални инструменти – от традиционните струнни 

инструменти до най-модерните цифрови инструменти. Открития, подобни на тези, 

описващи археологически находки на инструменти, датират по-рано от тези в сайта 

Geißenklösterle. ХХ век отстъпва място на нови категоризации на Хибридни 

инструменти като електрофоните и хибриди, смесващи европейски, азиатски и 

африкански музикални елементи. Един пример е Sympitar, който съчетава арфа и 

ситара в един инструмент. 

  

 Електрически инструменти навлизат в историята на музикалните 

инструменти. Предшествениците на тези нови инструменти са така наречените 

„електрифицирани инструменти“. Това допринася за развитието на електронните 

инструменти през ХХ век. 
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 Първите инструменти, базирани на синтеза – синтезаторите, които намират 

пазарна реализация, са Hammond Novachord (1938 г.), последван отскоро от 

синтезаторите на Bob Moog, който е основател на компанията Moog синтезатори, една 

от най-големите и най-известни компании за синтезатори днес. Производството на 

изобретените инструменти в края на ХХ век продължава и до ден днешен. 

 

 Електроакустичните инструменти смесват акустични с електронни елементи 

като своеобразно продължение на „електрифицираните“ инструменти. Забелязва се 

възход на мобилни инструменти както и на хибридни цифрови струнни инструменти, 

комбиниращи мобилна цифрова технология с акустични елементи. 

 

 Цифровите струнни инструменти се явяват като нова творческа концепция в 

изобретението на инструменти през ХХІ век. Компаниите, които изграждат специални 

инструменти, ги доближават до акустичния им прототип. 

 

 Микротоналността и новите микротонални инструменти са интересна тема в 

музикалната литература. Микротоналността е концепцията за използване на 

микротонове, които не са част от западната диатонична скала. По същество идеята за 

микроинтервалите се отнася до идеята за малки разстояния между два тона, обикновено 

много по-малки от полутона. При микротоналната музика се използват интервали, по-

малки от полутоновете, познати от диатоничната музикална скала в Западна Европа. 

 

  
Фиг. 1. Нови микротонални грифови системи – гриф за китара и “modular” 

микротонален гриф на Tolgahan Cogulu 

 

 Микротоналните произведения на Иван Вичнеградски, Хари Парч, Алоис Хаба, 

Ален Банкарт разширяват хармоничния свят в западноевропейската музика, като в 

същото време е налице необходимост от музикални инструменти, които да могат да се 

изсвирят, тази нова скала. Такива инструменти все още предстои да бъдат 

стандартизирани. 

 

1.2. Пространствена музика 
 Пространствената музика е музика, при която всеки обект на звуците от 

композицията има позиция в пространството и използването на пространството се 

третира по отношение на разположението на източника на звук. Пространствената 

музика е написана за възпроизвеждане в определено звуково пространство, при което 

всеки звук има своя траектория в пространството, а не идва от постоянна посока, както 

е в повечето случаи при акустичната музика. 

Пространствената музика е дефинирана от Франсоа Бейл в неговия труд 

„Acousmonium“. 
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 1.3. Пространствени инструменти 
 Концепцията за пространствени инструменти идва като продължение на 

музикалната пространственост, която обикновено се осъществява в електроакустичната 

музика. Докато традиционните акустични инструменти в по-голямата част от музиката, 

която се слуша на живо, се определя като моно или стерео възпроизвеждане. 

 

1.4. Музикална нотация на ХХ век 
 Музикална нотация на ХХ век в някои от своите варианти има своя 

философия и структура на процеса на писане на музика. Нотацията се състои от 

няколко специфични знака и символи, които подпомагат процеса на документация на 

музиката. 

 

1.5. Микротонална нотация. Пространствена нотация 
 Микротоналната нотация се развива в много различни посоки през ХХ век и 

нататък през ХХІ век. Поради липсата на всеобхватна микротонална структура, която 

може да обедини начина, по който пишем микротон. Съществува масив от различни 

символи, които са добавени в зависимост от вида на микротонове които композиторът 

използва. 

 Някои от скалите, включващи микротонове, са следните: 

- 43 тонова скала, създадена от Harry Partch – американски композитор, 

- Скала на Bohlen-Pierce, 

- Alpha, beta, delta, and gamma скала на Wendy Carlos, 

- Четвърт тонова скала, 

- Thirteenth Sound, 

- 19 равномерно темпериране,  

- 22 равномерно темпериране,  

- 31 равномерно темпериране,  

- 53 равномерно темпериране,  

 
  

 Пространствената нотация се отнася до идеята за отбелязване и документиране 

на положението на звуците в пространството и тяхната траектория на движение в 

пространството. Пространствената нотация може да се отнася до топографското 

описание на мястото, където трябва да се намират инструменталистите, или да се 

движи по време на музикално изпълнение, или да записва позицията и движението на 

звука през различни говорители в пространство за изпълнение. 

 

1.6. Изводи 
 Описана и събрана е библиография, свързана с темите по отношение на новите 

области на музиката, които се обсъждат. 

 Някои от приносите в раздела „Пространствени инструменти“ са изследването 

на инструмента Stragonaal, който е част от 6-те нови инструмента, които съм 

разработил. Това е един от малкото инструменти с пространствени възможности. 

 Съставен е списък на микротонални пространствени композиции за всеки 

композитор, както и подробен списък с нови инструменти за всяко семейство 

инструменти от ХХ и ХХІ век. Проблемът с нотацията е изследван във връзка с 

полихроматичната музика. Използвани са допълнителни бележки от контактите ми 

директно с Долорес Катрино. Представена е кратка информация за полихроматичната 

нотация в координация с информацията, която получих от самата г-жа Катрино. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Partch
https://en.wikipedia.org/wiki/Bohlen%E2%80%93Pierce_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Wendy_Carlos
https://en.wikipedia.org/wiki/Thirteenth_Sound
https://en.wikipedia.org/wiki/19_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/22_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/19_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/22_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/22_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/31_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/19_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/31_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/31_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/53_equal_temperament
https://en.wikipedia.org/wiki/19_equal_temperament
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 Приносът в тази глава представя съвкупност от понятия и теоретична основа, 

които не се срещат често и не се свързват, но те са част от информацията за създаването 

на нов инструмент. 

 

2. Осto-разработка на хибриден микротонален инструмент 
 

2.1. Генезис и идея 
 Моята работа по отношение на създаването на новата версия и новото решение 

за свирене на микротонална музика е първият ми инструмент Octo, направен през 2010 

г. в сътрудничество с лютиера Finish / USA Ari Lehtela. 

 След като открих микротоналната музика и пространствеността като две 

отделни области на изучаване на музиката, заедно с голям брой композитори и техните 

произведения през ХХ и ХХІ век се опитах да измисля многостранно струнен 

инструмент, с който да се използва широка гама възможностите на познатите 

европейски западни и източни инструменти и може да се срещне в различни тонални 

диапазони и възможности за пространственост, всичко това в хармоничен инструмент. 

 Целта ми беше не само да дам решение в микротоналното изпълнение и 

възможност за композиране на микротонове в един голям диапазон, но и да разполагам 

с един от първите напълно пространствени инструменти, което означаваше да се решат 

различни технически проблеми при реализирането на инструмента в координация с 

възпроизвеждането и с възможностите за композиране, свързани с инструмента. 

 

Реализацията на Octo осъществих съвместно с финландския лютиер, живущ в 

Северна Каролина, САЩ – Ари Лехтела. Интересът и опитите ми за композиране от 12-

годишна възраст ме доведе през 2008–2009 г. до откриването на няколко микротонални 

произведения и пространствени електроакустични концепции, за които не бях чувал 

по-рано.  

 Тези нови парадигми на музикална дейност ме заинтригуваха силно и веднага се 

заинтересовах от начините на писане на музика и нейното изпълнение. Бързо разбрах, 

че има няколко вида инструменти или традиционни, или нови, които съдържат някои 

елементи на микротонални възможности за изпълнение и почти практически няма 

инструменти, които да имат възможност за пространствено третиране. Затова се 

насочих към всеобхватна система от микротонални възможности и пространствена 

система с възможно най-голям тонален диапазон. 

 

 Целта ми беше да създам хибриден инструмент, който трябваше да притежава 

следните качества: 

 - да бъде достъпен от всички инструменталисти, 

 - да използва източните и западните тонални възможности 

 - да има широк микротонален диапазон, 

 - да има възможност за възпроизвеждане, превключване и комбиниране на 

микротонални и полутонови възможности от средновековна западна музика, азиатска 

музика и съвременни хибриди, 

 - да бъде лесен за използване и за обучение, 

 - да съдържа 5 октави и половина тонален обхват, 

 - да има възможност да контролира тембъра, 

 - да има възможност за всеки тембър да е с обозначен изход, давайки 8.0 

свойства на пространственост, 

 - да дава възможност чрез разделяне на изхода 8.1 с разнообразно използване на 

външни ефекти. 
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 За да изпълня тези качества, следвах много строга процедура в продължение на 

почти 1 година в тясна връзка с Ари Лехтела и стигнах до идеята за осъществяването на 

тези качества, които да бъдат внедрени в Осtо. 

 

2.2. Система за настройка 

 Настройката има две положения: 

 1. Комбинира бас и китара само в 8 струни - E - A - D - G - C - E - A - D - 

2. Разстояние като класическа китара - A - D - G - C - E - A – 

Втората система може да бъде намерена в „средата“ на настройката на 

прагчетата. 

 

2.3. Дизайн на грифа 

 Дизайнът на грифа за Octo е базиран на използването на 5 и половина октави от 

тонален обхват с най-малкото отклонение на лявата ръка през грифа. 

Грифът е с дължината на класическа китара, разширяваща се постепенно през 

долния му край до адаптера. Въпреки че това е вярно за тези случаи, фиксирането на 

фиксиран палец „стандартна“ позиция може да помогне за работата на близко 

разположени микроинтервали. 

 

 2.4. Fretboard – концепция за обратен фретборд 

 Китарите и диатоничните струнни инструменти имат система, която свежда до 

минимум разстоянието между полутоновете. С цел поддържане на възможно най-много 

възпроизвеждащи се микротонове и баланс на възпроизвеждането аз стигнах до тази 

конструкция, при която нагоре по грифа разстоянията между прагчетата се увеличават. 

 

2.6. Осtо тяло 

 Тялото на Окто обикновено е направено от вид дърво, което е много по-леко. 

Този вид дърво беше необходим, за да се намали теглото на инструмента, тъй като 

тежката електроника за 8-те изхода увеличават общото тегло на инструмента. Полага се 

естествено-черно покритие в цвят без гланц. 

 

 Повечето струнни инструменти имат един изход, от който целият звук на 

китарата е свързан към усилвател или чрез миксер към озвучителна система. Дизайнът 

на адаптера и системата с 8 изхода има особена конструкция. Всеки педал за външен 

ефект, който ще бъде използван, се насочва към един от осемте изхода.  

 

 Основната концепция на Octo е възможността да се осъществи разпределението 

на звуците на струнния инструмент към системата за създаване на пространственост. 

Това беше постигнато чрез идеята за отделяне на всяка струна чрез специален магнитен 

адаптер. Адаптерите са направени специално от Кент Армстронг в Калифорния. 

Специалният адаптер разделя звуковите сигнали на 8 части, които се управляват чрез 

отделни настройки на потенциометрите. 

 

 Процесът на създаване на Octo на два етапа отне 8 месеца. Бяха направени 

обширни изследвания, за да се изкристализират идеите за това, какво трябва да 

представлява цялостната концепция на инструмента Octo. След като беше изяснена 

идеята, бяха проведени научни изследвания съвместно с лютиери. 

 Предварителната работа по изобретението на инструмента беше започнала една 

година по-рано с „протеза“ за пиано, която може да даде възможност за изпълнение на 

„подготвени“ звуци на пиано за цялата клавиатура с отделни педали, и този 

експеримент, съчетан с навлизането в дебрите на микротоналната музика и 
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пространственост, станаха фундамент за по-нататъшните мои изследвания по 

отношение на комбинирането на тези елементи.  

 

 След като намерих много проучвания в Балканите и Европа, намерих Ари 

Лехтела и неговата фабрика за китарни занаяти Lehtela в Шарлот, където започнахме 

работата по Octo. Първите 2 месеца имахме обширна работа по ясното детайлно 

дефиниране на всяка част от Octo и работихме за създаването на всички елементи 

 След това продължихме с процеса на изграждане, който отне 6 месеца, при 

който всяка част придобива добър завършен вид. Този процес беше контролиран, 

наблюдаван внимателно от мен с ежедневни и седмични актуализации чрез снимки и 

анализи от Ари и мен. Когато Octo беше завършен, той беше изпратен от Шарлът, 

Северна Каролина до Прищина, Косово, където продължих да използвам, но също така 

и да анализирам много внимателно как е направен всеки детайл. 

 

2.7. Изводи 

 За тази глава приносите включват процеса на изграждане на инструмента, 

натрупаните и използвани научни познания за установяване на окончателната 

конструкция на Octo. Компилацията от целия опит с всички гореспоменати и описани 

дейности, достигащи до установяване на всички елементи на Octo и 10-годишната 

инструментална практика с него в студиото и на живо, е един неповторим принос, 

който може да послужи за бъдещите изпълнители на този инструмент. 

 Също така голяма част от този раздел съдържа сравнителен анализ, който е 

направен по отношение на съществуващите инструменти и хибридния вариант на 

струнен инструмент, какъвто инструмент представлява Octo.  

 Направен е сравнителен анализ за различните изпълнителски техники на 

различни изпълнители на Оcto, както и мненията на учени от различни научни среди по 

отношение на ефективността на инструмента.  

 

3. Octo нотиране и тонални възможности 
 След много форми на експериментиране с нотация бяха създадени три 

комплекта от символи, свързани с всяка тонална структура. Тези три начина за 

нотиране на Octo са много опростени и използват вече съществуващи символи. 

Единствената разлика е, че те се събират или използват отделно в зависимост в коя от 

трите тонални системи, които са избрани да бъдат написани или изпълнени. 

 Микротоналността е претърпяла и все още продължава да има нови набори 

символи за отбелязване на микротонове, всеки от които се различава в нотирането в 

западноевропейските, средноизточните, азиатските източници. А много други между 

тях, като полихроматичната концепция на Долорес Катрино дава съвсем друга 

концепция за Octo. 

 

3.1. Авторска микротонална нотация  

 Octo съдържа три тонални системи, които могат да се използват по различни 

начини. Така се създават само 31 тона в октава, но факт е, че в зависимост от подхода 

Octo може да генерира до 36 равни скали от темперирания строй, ако се използва само 

първата тонална система. 

 Тук можем да наблюдаваме тоналните възможности, предлагани от горната 

тонална микротонална сепарация с 6 тона, която има 3 октави и перфектен четвърти 

тонален диапазон с възможности за писане на ноти и изпълнение. 

 Примерът по-долу представлява пълния диапазон за всяка струна, започващ от 

свободната и продължаващ до пета. 

 



14 

 

 
Фиг. 9. Диапазон за всяка струна 

 

 Втората система за разделяне на грифа е организирана в равни раздели на 

четвърт ноти на всеки полутон от петия интервал на всяка струна, във втора октава. 

В примера по-долу можем да видим диапазона за всяка струна, който е идеално 

четвърти. 

 

 
Фиг. 10. Четвърттонов диапазон за всяка струна 

 

 Долната трета тонална система е полутонова разделителна структура и започва 

от втората октава. Всяка струна има обхват за една октава от средата на втора октава до 

трета октава. 
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Фиг. 11. Полутонова разделителна структура 

 

3.2. Възможности за създаване на лад с авторска микротонална нотация 

 Композиторите и изпълнителите могат да създадат различни скали с трите 

тонални системи и да ги комбинират. Ладовете могат да бъдат комбинации от 

съществуващи западни или източни такива, те могат да бъдат модификации на 

арабските макамски ладове или южноиндийските скали на мелакарта и т.н., или могат 

да бъдат напълно нови видове везни, използващи всички или части от трите тонални 

системи в Octo. 

 

3.3. Микротонални скали и пространствена нотация 

 Octo може да възпроизведе различни микротонални скали, като по този начин 

подражава на различните западни и източни инструменти, наред с звуците, които 

инструментите имат. 

 Всички скали, които могат да се имитират във фиксирана позиции, могат да 

доведат до разделянето на тона на шест части, а ако е необходимо – и на осем.  

 

 Пространствената нотация за Octo е едно от основните преимущества за този 

инструмент. Нотацията за Octo, изисква и отбелязване на пространствените параметри, 

тъй като системата с осем изхода изисква нова форма на отбелязване за всяка струна и 

нейният тембър и интервали в зависимост от всяко изпълнение и състав. 

 Първо, правилната подредба на настройките на високоговорителите трябва да 

бъде определена в легендата на всеки състав за целите на изпълнение и инструкциите 

за изпълнение. Това, разбира се, е указано правилно с конкретния избор на настройка 

на високоговорителите и миксера или с отделна настройка на усилвателя. 

 Отбелязването на тембър на всяка струна се извършва чрез добавяне на един или 

два реда указания за струна. 

 

3.4. Изводи 

 Трета глава представя работата, свързана със създаването на практическата 

хибридна система за нотиране на Octo. Много композитори, които са писали за Окто, 

са използвали различни видове нотация за 3-те тонални системи, но аз обединих 

нотацията в една система, която раздадох на различните композитори, на които съм 
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възложил работа за Octo, което е важен принос с оглед на универсалността на описване 

на композицията. 

 Синтезирани са три вида нотация, които могат да покриват целия музикален 

обем в един състав. 

 Увеличени са възможностите за създаване на нови скали и ладови системи с 

използването на 31 тона в границите на една октава. 

 Класифицирани са и различните скали, които могат да бъдат емулирани, както и 

различните тонални структури на други инструменти, които могат да бъдат 

възпроизведени в Octo, както и няколкото балкански и азиатски инструменти като Saz, 

Oud, Baglama, Çifteli и т.н. 

 Изследвани са различните маками и други азиатски скали, които е възможно да 

бъдат възпроизведени в Octo. 

 

4. Техника на изпълнение 
 Изпълнението на Octo се класифицира като многофункционално с оглед 

множеството дейности и манипулации, които мултиинструменталиста на струнни 

инструменти трябва да извърши. За да се постигнат добри нива на изпълнение и 

контрол върху различните елементи, които предлага инструментът, най-добрият 

профил за изпълнител е той да свири активно на китара, бас, мандолина, различни 

африкански и азиатски инструменти и да има познания и да свири на друг струнен 

инструмент. Други изпълнители трудно ще осъзнаят и разберат различните понятия, 

които са преплетени в структурата на Octo, притежава музикалния модел на Octo. 

Изпълнението на Octo в сравнение с другите инструменти е много по-сложно. 

Всеки елемент, оформящ качеството на звука, е важен и трябва да се овладее 

перфектно. 

 

4.2. Техника за изпълнение с пръсти 

 Техниките за изпълнение в Octo варират за всеки изпълнител и в зависимост от 

това кои от възможностите на Octo. Друг важен фактор е как композиторът е  

предвидил и кои настройки на Octo ще изисква за своята композиция. В случай че 

изпълнителят иска да използва микроинтервалите и специфичния микротонален мащаб, 

техниката трябва да е специфична. 

 

 Техниката на пръстите трябва да бъде адаптирана в зависимост от това какъв 

инструмент подражава със специфична позиция на ръка или както се нарича по 

ориенталски начин „düzen“. Това трябва да се направи за всички избрани микротонални 

скали, които ще бъдат използвани от изпълнителя, тъй като това ще им помогне да 

позиционират изпълнението си спрямо избраната скала. 

 Хибридната инструментална техника визира имитацията на изпълнение на 

бас, китара, oud, saz, fifteli, класическа средновековна китара и т.н. Ако е необходимо в 

едно музикално произведение да се комбинират елементите на тези инструменти в 

едно, изпълнителят ще трябва да е готов да използва всички различни техники за 

изпълнение на горепосочените инструменти и за комбинирането им в една уникална 

техника. 

 

4.8. Изводи 

 Класифицирана и анализирана е библиография за редица западни и източни 

струнни инструменти.  

 Дадени са указания за изпълнителски сегменти и технически умения за 

изпълнение. 
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 Направен е анализ на елементи от техниката за изпълнение на Saz, Oud, Cifteli, 

Bouzuki, Mandolin, Sharki, Llaud, Guitar, Bass Guitar, Baritone Guitar. 

 Изследвани са техническите умения на изпълнителя на Octo в Косово, MA. 

Астрит Стафай. 

 Направен е задълбочен анализ как различни техники на изпълнение могат да се 

приложат към Octo и конкретно как да ги адаптираме в нова модерна техника на 

изпълнение на Octo. 

 Дадени са насоки за възпитанието на младия изпълнител на струнни 

инструменти и е създаден учебник за използването на Octo. 

 

5. Пространствен и темброви контрол 
 Пространственото и тембровото управление с Octo се осъществява чрез 

манипулиране на характеристиките на звука с външно усилване или друго външно 

оборудване за манипулация на тембъра. Такова оборудване може да включва аналогови 

педали, синтезатори, компютри и други външни инструменти, които могат да усилват 

или оцветяват звука на всеки струна в Octo отделно и в комбинация. 

 Пространственото изпълнение и неговото третиране се явява като инструмент за 

изпълнение и изисква наличието на специфични възможности. Електронните 

инструменти в съчетание с Octo имат способността да възприемат това в своите 

експресивни граници. 

 

5.2. Настройки на усилвателя 

 Octo в стандартната си форма има възможност да отделя сигнала от всяка струна 

поотделно от 8 изхода по един за всяка струна, който след това се усилва чрез 8 

отделни високоговорителя. Всяка настройка на усилвателя за Octo може да се регулира 

за да приспособи различните струни поотделно, да се направят специфични честотни 

характеристики например 4 са с китарни корекции и 4 – с корекции за бас.  

 Има възможност за отделна настройка на говорителите със съраунд звук. Всеки 

високоговорител се избира в зависимост от честотния му диапазон.  

 Контролът на тембъра е с възможността за осемте изхода и може да се регулира 

за всяка струна поотделно. 

 Octo може да използва към всяка струна поотделно до 36 ефекта, всички 

разделени според идеите на композитора за конкретни произведения. 

 Тембърът на Octo също може да бъде оцветен, докато възпроизвежда само чист 

звук без външни ефекти, потенциометрите за силата на звука на струните и отделните 

изходи могат да се прослушат със собствен чист звук за всяка струна или смесен лайв 

за всички струни, с което се получава специален ефект, особено при изпълнение на 

акорди. 

 С Octo може да се свири соло с „индивидуални“ настройки в комбинация с 

ефект. В този случай се използва или само един тип педал на всяка струна, или 

комбинация от педали, но характеристиките на всеки педал променят общия звук, 

създавайки по-богата версия на същия ефект с различни настройки за всяка струна. 

Тази форма на използване на 8-те изхода отразява стандартното използване на 

китарния ефект, при което всички струни са включени само към един използван педал, 

Ако се използват различни педали, с Octo се постига по-богат и разнообразен ефект, 

 Закъснението подлежи на различна настройка за 8-те изхода. Закъснението на 

звука може да даде много добри резултати при структури, с ритмичен характер. 

Закъснението за всяка струна може да бъде настроено с конкретно време на 

закъснение и други специфични закъснения, които ще се чуват отделно. Също така това 

може да има много специфичен ефект при използване на акорди, при което един акорд 
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в този случай ще съдържа различни закъснения, създавайки сложни разнообразни 

ритмични закъснения с един акорд удар. 

 

 Ефекторът е създаден за да поддържа ефективността на електрониката на живо. 

В случай че се изпълнява електроакустична музика с акузматична настройка, ще се 

появи необходимост от звуков интерпретатор, който да контролира и изпълнява 

електроакустичните произведения. 

 

 Настройката на външните ефекти на Octo и другите инструменти за усилване 

трябва да се управлява от изпълнител на Octo. В случаите, когато количеството на 

външните ефекти или други настройки за всяка струна е по-сложно, трябва да има още 

един или двама изпълнителя, които специално да контролират външните ефекти. 

Чрез ефектора може да се набере подходящия ефект и да се променят 

пространствените възможности на Octo. 

 

 5.4. Изводи 

 Изобретен е осем канален инструмент Octo с осем изходни канали, които дават 

възможност за разделяне на всяка струна в отделни усилватели.  

 Разширена е идеята за по-обширно изследване на тембъра чрез използването на 

отделни ефекти за всяка струна. 

 

6. Нови инструменти за микротонална композиция 
 Със създаването на Octo се предлагат нови инструменти за микротонална 

композиция. Новите инструменти включват всички елементи за създаването на 

микротонална композиция, които могат да бъдат използвани по много различни начини 

или чрез подражание на определени видове скали и хармонични качества на 

съществуващите инструменти и музикални култури, или чрез определяне на личен 

композиционен език чрез използването на огромните микротонални възможности на 

Octo. 
 Octo предлага и нови възможности за пространствена композиция. С 8 

каналната система се предоставя възможност за поотделно третиране на всеки 

инструмент. Има възможност за използване на един или повече ефекти за всяка струна, 

като се направят и по-сложни комбинации от звукови ефекти в рамките на един 

интервал, един или повече акорди. 

 Соловото изпълнение дава възможност за композиране в няколко варианта. Тази 

ефективност е доказана през изминалите 10 години на употреба на инструмента. Те са 

следните: 

 - Композиране за инструмента Octo в режим „емулация на инструмента“, 

 - Композиране за инструмента Octo, използвайки целия тонален диапазон, 

 - Композиране за инструмента Octo всички компоненти, 

 - Композиране за инструмента Octo с фокус за пространствено използване с 8-те 

изхода, 

 - Композиране за инструмента Octo частични или всички звукови компоненти

 - Композиране за инструмента Octo в широкомащабни работни композиции. 

 

6.3. Експерименти с камерни формации 

 Octo може да се използва в различни камерни формации. Досега той е тестван 

във формация с до 8 различни инструмента. Той може да бъде акомпаниращ или за 

високите, басовите или средните инструменти. Тъй като има диапазон от 5 октави и 

половина, той може да подбере необходимия тонален капацитет. 
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 Експериментирах с различни формации и още повече напоследък тествах 

съвместимостта на инструментите с етническите албански инструменти. Тествах 

обхвата на Octo с използването на 34 различни ефекта, в комбинация с китара и 

стандартна 6-струнна електрическа китара в трио формация. 

 

 Експериментите, които направих, включваха използването на пълните 

възможности на Octo за външни ефекти в комбинация с неговите микротонални 

възможности, които бяха разгледани по-горе. 

 

6.4. Opera GОF – използване на Octo в голям състав 

 Едно от мащабните произведения, в които работих с Octo, е операта „GOF“. 

„GOF“ е постмодерна камерна опера, написана за тенор, баритон, виртуален 

певец (предварително записан), флейта, окарина, 4 синтезатора, Octo, електроника, 

филм и танц. Това е един от първите ми опити да напиша опера, както и 

структурирането на либретото. 

 

6.6. Изводи 

 В шеста глава се представят три основни произведения, които съм написал за 

Octo, използвайки различните аспекти на използването на Octo, които се разглеждат в 

предишните глави. Разглежда се и използването на Octo от други композитори. 

 Трите основни произведения са първата ми опера „GOF“, в която Octo се 

използва като инструмент за камерен ансамбъл и като солиращ инструмент с 

електроника и външни ефекти. В операта „GOF“ електрониката играе голяма роля в 

координацията с видеото, а Octo е в комбинация в различните части с електрониката. 

 Други примери включват различни поръчкови произведения. 

 Главата съдържа също примери за писане на Octo за не само с микротоналните 

си възможности, но и добавеният аспект за добавяне на външни ефекти като солиращ 

инструмент в комбинация с един или двама други изпълнители. 

Показани са нови аспекти за изписване на музика за този инструмент, а също 

така се третират и обсъждат най-новите идеи за използване на пространственост с 

повече от един усилвател на струна. 

Аспектите на изписване на пространствеността също са показани, означенията 

за миксера и отделни му настройки на високоговорителите, както и отделни настройки 

на усилвателя. 

 

7. Заключение 
 През ХХ и ХХІ век се забелязва възход на много нови области в изобретяването 

на инструменти и различни структури и методи, създадени специално, за да позволят 

създаването на нови форми на музика и да подпомогнат засилването и прилагането на 

музикални парадигми, които не са възможни за изпълнение или подражание без 

изобретяването на тези инструменти. 

Покрай тази огромна продукция музикалният свят се сблъсква и с няколко 

проблема и препятствия, свързани с правилното изпълнение на тези технологични 

постижения в координация с изпълнението и развитието на нотацията. 

 Нотацията, инструментите и изпълнението са взаимно свързани, а 

микротоналността дава много и различни предизвикателства при създаването на баланс 

между новите форми на изразяване. Ефективната практическа нотация на тези нови 

музикални инструменти и наличието на инструменти с универсални микротонални 

възможности са нови хоризонти за изразяване. 

 „Липсата“ на универсални микротонални инструменти е очевидна, особено при 

струнните и духовите инструменти, като, разбира се, в сравнение с огромното 
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количество инструменти в полутоновата диатонична система. Не трябва да се 

пренебрегват инструментите, които съдържат някои микротонове в тоналния им 

обхват, и инструментите, които имат микротонални възможности и „пропускат“ 

свойствата на полутона в тоналния им диапазон, превръщайки тези инструменти в 

„изключително“ микротонални. 

 Най-разпространените и широко използвани съществуващи инструменти за 

микротонална музика, които изглежда подобряват баланса между изпълнение и звук, са 

различни синтезатори, микротонални и полутонови с модулация на тона. Те, разбира 

се, се предлагат в хардуерни и софтуерни формати и направиха използването на 

микротоналността възможно във всички жанрове. 

 Това се наблюдава в по-популярните жанрове и особено в електронната музика с 

„микротонални шампиони“ като Boards of Canada, Tycho и др. Както и в цяла гама от 

нови музиканти, които имат за цел по-вълнообразната емулация на микротонално 

движение. 

 По-специално споменавам въздействието върху популярната култура, без да 

подценявам работата в класическата съвременна музика, отчасти защото това е времето 

в историята, когато микротоналните музикални елементи стават част от популярната 

култура по един вид интегративен начин, помагайки за разширяването на използване на 

микротоналността и общото разбиране и възможност за слушане на микротонални му-

зикални елементи. Важно е да се спомене работата със струнните инструменти и влия-

нието, което те оказват върху по-глобалното използване на микротоналната музика. 

 Развитието на пространството като композиционен инструмент и като 

неразделна част от електронните инструменти все още е пренебрегвано, а то дава 

големи възможности и трябва да се развива. 

 С изобретенията на ХХІ век инструментът разшири своя спектър на развитие, 

продължавайки традициите като DIY инструменти, Hybrid Instruments. Голям проблем 

в областта на изобретението на инструменти е фактът, че много нови инструменти имат 

продължителност на живота, свързана с тяхната екстравагантност, с ограничени 

презентации и цялостната употреба и възприемане на тези инструменти като 

иновативни за създаване на нови композиции. 

 На много от тези инструменти се свири само от изобретателя и те не получават 

разпространение. Само малък брой от тези нови инструменти намират приложение. 

Примерите са The Theremin, Ondes Мартено и т.н. 

 Най-широко развитата област в изобретението на инструментите през 

последните две десетилетия е разработването на музикални контролери. Паралелно с 

развитието на цифрови инструменти и различни цифрови инструменти за звук е 

единственото логично да се приеме, че разработването на музикални контролери е 

много необходимо. 

 Конструирането на инструмент като Octo произтича от необходимостта да се 

изпълнят микротонални и пространствени композиционни инструменти, но тъй като 

добавянето на тези елементи в струнен инструмент е сложно, съществуват технически 

ограничения. Това е валидно за повечето нови инструменти. Очевидно е, че за да се 

създадат определени инструменти с нови тонални възможности, създаването на нови 

тонови обеми или тонални структури изисква комбинация от знания по композиция и 

лютиерство. Необходимо са познания и обширно познаване на историята на типа 

инструмент, който искате да измислите. 

В Octo създаването на микротонални и пространствени възможности и други 

нови композиционни инструменти са представени аналитично, много от решенията са 

авторски но също така те могат да произтичат от познати подобни начини за нотиране 

на звуците. 
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Отбелязването на микротоновете също зависи от индивидуалния подход на 

композиторите, които също така могат да персонализират често своето микротонално 

мислене и те често да използват символите от други музикални справки. 

 Независимо от това системата, която е въведена и която съм оповестил и на 

други композитори, които пишат за Octo, се оказва ясна и лесна за използване, въпреки 

че изисква известна оценка преди и по време на писане на партитура, особено що се 

отнася до позициите на ръцете във връзка с трите тонални структури, които присъстват 

в Octo. Това се решава лесно чрез записване на действителната позиция, както при 

писане за други струнни или изобщо други инструменти. 

 Направил съм анализ на техниката на изпълнение след 10-годишен опит и 

внимателна оценка при писането на партитура и свиренето на Octo. Отбелязах и много 

проблеми и нужди при разработването на такава система в рамките на такъв хибриден 

инструмент като Octo. 

 Микротоналният диапазон на Окто се оказва важен за много инструменталисти, 

въпреки че обучението отнема понякога доста време и е необходимо специално 

ръководство и информация за микроинтервалите. Освен успешното овладяване на 

ладовата структура, позиционирането и хармоничната структура с подобен 

микротонален диапазон е сравнително непознато. Ръководството и урокът може да 

помогне на изпълнителя в позиционирането и движението на пръстите и ръката им и в 

същото време им дават идеи как да използват различните възможности в рамките на 

движението на ръката. 

 Що се отнася до ефективността на външните ефекти, те трябва да имат 

шумопотискане, за да стабилизират и контролират паразитните звуци. Прилагането на 

много ефекти изисква също използването на буфери за стабилност, които ако не се 

прилагат, ще създадат нестабилен звук,  

 Ефектите трябва да бъдат проучени предварително, отделно и комбинациите от 

ефекти, които са близки един до друг, трябва да бъдат внимателно преценени при 

употреба поради леката интерполация между струните. Ефектите, които са по-близо 

един до друг, могат да засегнат другата съседна струна с ефекта, който се използва в 

другата струна. Най-важното е, че ефектът може да бъде прехвърлен от един струнен 

ефект към друг и в много случаи, особено когато се използва изкривяване, може да се 

удвои силата на звука на другата съседна струна. Това е важно нещо, за което трябва да 

се подхожда много деликатно, тъй като може да наруши и усложни баланса на силата 

на звука между всички струни. Когато се използват ефекти с ритмични качества, най-

добре е ефектите да се поставят с по-голяма ритмична разлика, близка една до друга, за 

да има най-добра ритмична последователност. 

 Всички тези елементи показват, че използването на отделни ефекти на струна се 

нуждае от специално внимание и само по себе си е важно. Тези функции трябва да 

бъдат проучени, било то със струнно изпълнение или с настройка на китара на МИДИ, 

или като в случай на изпълнение на Octo, където звукът на струните се интерполира 

леко между съседните струни. 

 Необходим е допълнителен анализ и допълнителни тестове, за да има нови и по-

добри идеи как да се развие тази форма на модификация на тембър в новите хибридни 

електроакустични инструменти. 

 Планувано е и изготвяне на учебно помагало за това как да използваме външни 

ефекти за Octo, с примери и експерименти. Много е важно да се отбележи, че в Octo, 

поради хармоничната интерполация, потребителят ще научи и ще бъде подложен не 

само натрупване на различни ефекти за една струна, за да моделира тембъра на тази 

струна, интерполацията ще изисква друго ниво на изследване на тембъра и как то 

въздейства на съседната струна, което по същество е също възможност да се научи как 

да се комбинира тембър между струнни инструменти. 
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 Това проучване може да се направи и в сътрудничество с изпълнителя на ефекта, 

който създава веригата от ефекти или може да бъде този, който да идентифицира 

желанията на композитора или изпълнителя. 

 Octo като солиращ инструмент сам по себе си има способността да се представя 

като много мощен инструмент, обхващащ пет и половина октавен диапазон, 

безгранична възможност за дефиниране на тембър, пространствени свойства и 

микротонални тонове, които не се срещат в други инструменти с такава компактност и 

универсалност, каквато притежава Octo.  

 Във всички изпълнения през десетте години от създаването на Octo (50% от 

изпълненията са солови) се доказа, че Octo и като солов инструмент може да бъде 

адекватен за изпълнение на задачите.  

 С различните настройки, с различните подходи и/или с използването на външни 

ефекти и пространствени настройки или просто като самостоятелен „чист“ инструмент 

Octo се нарежда на предни позиции по отношение на изпълнителските си възможности. 

За постигането на пълния капацитета на Octo е необходимо знанието и изследването за 

самия инструмент за създаване на композиция.  

 Композицията за Octo варира според ансамбловата формация, за която е избрана 

да бъде написана. Универсалността на Octo за смесване и на други музикални действия 

изисква за композиторите ясен избор при използването на възможностите на Octo. 

Всеки елемент трябва да бъде тестван добре, особено когато се използват много от 

ефектите на музикалната продукция. 

 Обемът трябва да бъде основен елемент от композицията, за който трябва да се 

внимава и внимателно да се пише за всеки тембър, да се отбележи добре и да се тества 

как силата на звука се променя с тембър, когато се задейства външен ефект. Изглежда, 

че този проблем може да бъде незначителен, но 10-годишният опит показва, че обемът 

е ключов компонент, с който композиторът трябва да се съобрази, да бъде проверен от 

изпълнителя.  

 Когато свири в ансамбли, при Octo съществува проблема да засенчи други 

инструменти, особено ако те са акустични. В този случай е необходимо да се 

балансират силата на звука и външните ефекти по отношение на инструментите и 

акустиката на залата.  

 В големи ансамбли Octo може да играе различни роли. Той може да бъде част от 

по-големия ансамбъл от струнни инструменти или част от симфоничния оркестър. 

В много случаи и концерти и специално в операта „GOF“ , Octo може да бъде 

част от по-голям състав от инструменти и да играе ролята на акомпанимент. Еднакво е 

възможно Octo да свири заедно и с акустични инструменти и с електронни, както и с 

предварително записани материали. 

Доколкото изобретяването на тип инструмент като Octo произлиза от хибридни 

концепции, така и композицията ще носи белезите на нови форми на изразяване на 

композитори и изпълнители. Открити бяха много нови възможности извън основните 

идеи, които имах при създаването на Octo, и много повече възникват всеки ден, когато 

инструментът се използва и е подложен на различни настройки за композиране и 

изпълнение.  

 Много изследователи и музиканти продължават да анализират неговите 

възможности. Необходимостта от нови прийоми на изпълнение води до нови иновации 

в изпълнението. А затова колко голяма е била необходимостта от нов инструмент 

проличава едва когато той е внедрен в изпълнение. Следователно изобретението се 

оказва много важно в тази област в музиката, заедно с непрекъснат анализ и 

експериментиране на новите инструменти, с нов начин на изразяване през ХХІ век. 

 Едва когато Octo беше готов да се използва, разбрахме образователните 

качества, които хибридният инструмент притежава. В повечето презентации Octo 
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предлагаше възможност да се опишат и обхванат почти всички струнни инструменти, 

тъй като има капацитета да ги подражава в рамките на своята тонална структура. 

 Трите тонални структури също показаха, че предлагат на изпълнителя, 

композитора и публиката шанс да видят също как микротоналните и полутонови скали 

на различни места по света могат да съществуват и да се използват за формиране на 

нови комбинации от звуци. 

 Необходимо е да има паралел между разработването на интерфейси и нови 

електроакустични, пространствени и микротонални инструменти, за да се изучи по-

тясно специализацията с изпълнителя и за да се изучи микротоналното представяне в 

много по-широк и популярен вид. Бъдещите направления в този тип работа включват 

внимателен анализ на всички елементи на изпълнението на Octo, като се описват 

подробно по-нататъшните изследвания от гледна точка на композиторите и 

допълнителната документация на всички експерименти. 

 В заключение може да се пожелае създаването по-нова версия на Octo с нови 

функции в зависимост от необходимостта и желанието на композитори и изпълнители 

Това ще е в съответствие с напредъка на новите изразни средства, които предлагат тези 

инструменти. 

 

8. Приноси в докторантския труд 
 1. Разработена е иновативна система за синтез на микротонални тонове. Научно 

е доказана ефективността от тази система в теоретико-приложния ѝ характер. 

 2. Разработена е специална схема за свързване на звукоизвличащия адаптер, чрез 

който се получава възможност за извличане на микротонове. 

 3. Създадена в авторска микротонална система, даваща възможност за имитация 

на струнни инструменти от различни националности и култури. 

 4. Въведен е нов начин за изписване на микротоналните скали при изпълнение 

на Octo. 

 5. Създаден е иновативен начин за контрол на параметрите на звука и 

закъсненията му. 
 6. Изобретен е осем канален инструмент Octo с осем изходни канала, които 

дават възможност за разделяне на всяка струна в отделни усилватели. Научно е 

доказана неговата дееспособност.  

 7. Разширена е идеята за по-обширно изследване на тембъра чрез използването 

на отделни ефекти за на всяка струна и е създадена нотираща система за регистрация. 

 8. Разработен е метод за пространствената нотация за Octo. 

 9. Експериментирано е съвместно изпълнение на хибридния инструмент Octo 

в различни ансамблови формации. 
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