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Настоящият доклад е част от моята научно-изследователска, творческа и
педагогическа работа в областта на компютърното музициране. Изложението
фокусира вниманието върху същностни аспекти на електронното звукоизвличане oбластта на звуковите структури, морфологичните критерии за възприятие на звука,
електронният звук като субстанция, инструмент и обект,

неговата идея,

съдържание и концепция, драматургичен потенциал, социалните, научни и
художествени аспекти,

корелацията: композиторското мислене и естетика,

музикална концепция – музикално-изразни средства.
Познанията по отношение синтетичния електронен звук и тембър, методите и
средствата за създаване и управление на темброви модели, звукообработката са с
основно значение в процеса на анализ на произведенията из областта на електронната и
компютърната музика, аспектите на електроното звукоизвличане, идентификацията и
представянето на звуковите събития и тембровото пространство, композиторското
творчество, интерпретацията на музика, процеса на саунд дизайн.
Като база за разсъждение, в настоящото изложение са цитирани дефиниции,
представени възгледи и идеи на различни теоретици по отношение смисловия
обхват и значение на коментираните понятия, които с различен нюанс
аргументират изкуството на звуковата организация.
Една от целите на методологично равнище е представяне на необходимия за
анализ терминологичен апарат и начини на работа с него, което от друга страна би
открило нови полета на теоретично знание, би допринесло за формиране на

критерии за оценка по отношение на категоризацията на произведенията на
организирания звук и терминологията, новите изпълнителски и слушателски практики.
Тембър и спектър. Темброви модели (TIMBRE MODELS)
В своите изследвания свързани със синтетичния електронен звук и тембър:
„Perceptual and Physical Aspects of Musical Sounds”(„Перцептивни и физически аспекти
на музикалните звуци”)[3], „Timbre Models of Musical Sounds“(„Темброви модели на
музикалните звуци”)[4], Кристофър Йенсен (Kristoffer Jensen) разглежда смисловия
обхват и значението на понятието „темброви модел“, проблемите на тембровото
възприятие, корелацията темброви модел (timbre model) -възприятие за тембър.
Тембровият модел е базиран на синусоидален модел и се състои от спектрална
обвивка, честотни характеристики, времева обвивка, които заедно формират базисната,
точно определената (детерминирана)1 част от модела - постоянните параметри, и
различни

променливи параметри, които формират стохастичната част от модела.

Много от параметрите на модела се асоциират с вербални опозиционни двойки, като
например: високо-ниско и тъмно-светло. Всъщност това са релевантни аспекти касаещи
обработката на сигнала, възприятието и са с основно значени при разработването
(програмирането, синтеза, ре-синтеза) на темброви модели, манипулациите върху
тембъра, правенето на дигитални музикални инструменти, на т.нар. vst инструменти
(Virtual Studio Technology)2 и ефекти.
Изследванията показват, че тембърът има многоизмерни качества.Усещането за
тембър се създава от качества като височина, продължителност на звука, интензитет.
Тембърът се състои главно от спектрална обвивка, амплитутдна обвивка, амплитуда на
частичните (обертоновете) и шума (шумов компонент). Физическа характеристика на
тембъра –това са хармонични трептения от които първото(най-голямото) се разпознава
като основен тон, акустичната характеристика – включваща разглеждането на

В Информатиката например, съществува понятието „детерминиран алгоритъм”- алгоритъм, който
винаги при един и същ подаден вход връща един и същ резултат, като преминава през една и съща
поредица от състояния. Неформално казано, поведението на такъв алгоритъм е предсказуемо.
(https://bg.wikipedia.org/wiki/Детерминиран_алгоритъм, Електронен документ, проверен на 05.12.2019)
2
Virtual Studio Technology (VST) е софтуерен интерфейс, който интегрира софтуерни аудио синтезатори
и ефект плъгини с аудио редактори и системи за запис. VST и подобни технологии използват цифрова
обработка на сигнала, за да се симулира традиционния хардуер за студио запис в областта на софтуера.
Хиляди плъгини съществуват, както търговски, така и безплатни, голям брой аудио приложения
поддържащи VST по лиценз на своя създател, Steinberg.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology, Електронен документ, проверен на 05.12.2019)
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преходните процеси –ADSR (attack,decay, sustain, release), или с други думи –времето
на зазвучаване и отзвучаване на звука, шумови съставки (съпровождащи звука)периодични и непериодични.
Шумът от/в амплитудната обвивка е наричан „shimmer” (блещукане, трептене).
Джитерът (jitter) най-лесно (често) се определя като отклонения в реалната
периодичност на един сигнал.[3]
Според изследователя Кристофър Йенсен (Kristoffer Jensen), шумът (шумовата
съставка) в синтетичния електронен звук, шумът разбиран като „звук без тонално
качество”, е от значение за възприемането на тембъра на синтетичния електрон звук.
„Шумът е присъщ на всички музикални звуци, включително на човешкия глас. Без шум
и случайни колебания повечето звуци са безжизнени и синтетични, а с шума може
наистина да се добави голямо разнообразие от колористични качества и нюанси на
хармоничния звук. Шумът е важна част от музиката на ХХ век, включително musique
concrète на Schaeffer, стохастичните (случайни - random) процеси на Ксенакис, и при
гранулирания синтез”. Щокхаузен използва електронни генератори, синусоидални
тонове и бял шум в ранните си творби. Друг композитор - Ксенакис, използва
стохастични процеси не само в композициите си, но и в създаването на нови звуци.[5].
Звуковият синтез играе важна роля в много области на дигиталното
аудио, мултимедията и звуко-базираните интерактивни устройства. Методи за синтез
като адитивния (базиран на метода на Фурие),честотна модулация (FM), техниката на
спектрално моделиране са доказали своята ефективност. За да се направи синтез на
даден звук, първоначално е необходимо да се извърши анализ на този звук, да бъдат
изследвани подробно неговите спектрални качества, да бъдат проследени настъпващите
промени по отношение на фаза, обвивка, което от друга страна дава възможност за
създаване на нов набор от ефекти върху оригиналния звук (възпроизведени
инструментални звуци) и нов клас хибридни тембри.[7]
Структурирането на тембровите модели, резултатите от анализа на атрибутите
на тембъра, на параметрите, които управляват поведението на модела, намира
приложение в контекста на синтеза (synthesis), ре-синтеза, синтез в реално време (realtime synthesis), морфинга и звуковите манипулации, контрола и виртуализацията на
инструменти.

Тембровите модели могат да бъдат и графично представени - напр. scale-space
representation3 метод е използван метод за представяне/изобразяване фазите на
музикалния звук, характеризиране и манипулиране на тембъра, кодирането и
предаването - транслирането, звукообработката на аудио сигнала. Спектрограмата на
звука дава ясна представа за протичане фазите на музикалния звук.
Звуков спектър (Sound spectrum).Спектрални типове (Spectral types)
Вече бе казано, че процеса на анализ на музика е свързан с умението за
сегментация на звуковия поток на по-малки единици.
За слушателите – любители на музиката, анализът, оценката и разбирането за
аспектите (атрибутите) на тембъра в повечето случаи са свързани с интуитивно
възприемане на качеството и цвета на звука, но професионалната работа свързана със
създаването и програмирането на темброви модели е свързана с научноизследователска
дейност, касаеща тембровото възприятие, методите и средствата за създаване на тембри
с определени качества, резултатите от физическото моделиране на различни тембри,
психо-акустични изследвания, с познания по отношение на акустичните особености на
звука, синтез на звук и методи за звуков синтез, звукообработка, проблеми на
възприятието, познания в различни области: компютърни науки (компютърно
моделиране на темброви модели), акустика, информатика.
В своето изследване „Experiencing Voices in Electroacoustic Musiс”, Андреас
Бергсленд (Andreas Bergsland) теоретизира върху термини и понятия из областта на
електроакустичната и компютърната музика, които акцентират върху структурните
особености на звука. В тази връзка са разгледани морфологичните критерии
(типоморфологичната рамка) на Шефер за възприятие на звука и по-късните
разширения на работата му от Денис Смоули (Smalley) и Ласе Торесен (в неговата
адаптирана версия на типоморфология на Шефер, а именно sound spectrum/звуков
спектър и energy articulation/изразителна артикулация).[2]
Спектрален тип pitch–noise continuum (височинно-шумов континуум) -отнася се до
разликата между звуци с точно опредлена височина, нехармонични и шумо базирани
звуци. „Звуците на езика са сред най-непосредствените примери за първия и последния

Scale-space theory-се явява като рамка за мулти-мащабно представяне на сигнала в компютърна среда,
теория за обработка на структурни изображения.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_space, Електронен документ, проверен на 05.12.2019
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от тези видове, като звучните гласни са типичен пример за първия тип, а беззвучните
съгласни, например [s] и [h], типични примери за последното. Между тези категории
могат да се обособят няколко непрекъснати среди в съответствие със следните четири
критерия: saturation (наситеност, сатурация, точка на насищане), behavior (режим на
работа, поведение), nodality (нодалност) и harmonicity (хармоничност)”[2]
В същото изследване, по отношение на четирите по-горе посочени критерия е
отбелязано следното (по Андреас Бергсленд) [2]:
- Saturation -може да си представим континуум от звуци с точно определена височина,
през звуци, които все още са с определена височина, но при които спектъра все повече
се насища, докато те започват да се чуват като шум (концепция на Smalley за saturate
noise). Следователно, звуци, които се състоят от няколко компонента, или под формата
на акорд, или всяка комбинация от различни видове компоненти, могат да бъдат
разбрани като междинни между звуци с точно определена височина и шумо-базирани
звуци.
- Вehavior: – неизменността и постоянството в поведението, също са фактор за
квалификация на наситените звуци като шумови, ярки.
- Nodality - ако някои части на спектъра са по-изтъкнати, по-видими, се получава
усещане за различно спектрално оцветяване.
- Harmonicity – отнася до това дали звуците са с хармонични или нехармонични
спектрални компоненти.
Други спектрални критерии, са (по Андреас Бергсленд)[2]: stratification
(стратификация/напластяване), spectral brightness (спектрална яркост), spectral width
and density (ширина, плътнос/гъстота/компактност и променливост/ непостоянство):
- Stratification - обозначава дали звуците са чуват като състоящи се от един или от
няколко компонента
- Spectral brightness- спектрална яркост е качество на звука, което интуитивно е
етикетирано с опозиция като светло – тъмно
- Spectral width and density: Spectral width - обозначава дали звукът обхваща широка или
тясна честотна лента
- Variability– обозначава променливостта на спектъра, и дали компонентите в лентата са
нагъсто или разпръснато сглобени. Променливостта касае вариациите в звуковия
спектър на времевото разгръщане, изразителността, енергията на звука.
Разграничението между стабилни и променливи звуци се включва в аспекта на
звуковия спектър

Energy articulation (изразителна артикулация) – критерия, който описва как звука
се разгръща ”артикулира” във времето. Необходимо е да се прави разлика между
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разграничаване между: impulse (много кратък звук), sustained sound (задържан звук),
iterated sound (звук, който се състои от последователност от относително бързи
повторения). Според автора на изследването, в допълнение към тези три основни
видове, според Торесен (Thoresen) следва да бъдат включени два други вида,
разширяващи основната типология.[2]
Според изследователя Андреас Бергсленд [2], има няколко различни критерии в
морфологията на Шефер, които описват артикулацията на звуците. Неговите термини
за тези критерии са следните: dynamic profile (динамичен профил), intonation curve
(интонационна крива), fluctuation (колебания, осцилации на звука) и grain (зърнестост).
По Андреас Бергсленд [2]:
- Dynamic profile - отнася се до формата или профила на интензитета, който
характеризира звука, включително неговата атака, устойчиво състояние, отзвучаване.
Атаката и отзвучаването са най-отчетливи. Следва да бъде пояснено също, че
характерисиките на третата фаза на звука (устойчивото състояние), доколкото могат да
бъдат разграничени, могат да бъдат описани от гледна точка на няколко аспекта, при
което е подходящо да бъдат употребявани термини като: shape/direction (ascending,
descending, archshaped, inverse arch etc.) - форма/посока (възходящ, низходящ,
възходяща дъга, обратната дъга и т.н.), regularity, level (от ppp до fff) – постоянство,
ниво и сред най-важните – резките, внезапни промени (abruptness of changes) в тона. В
тази връзка, важна е корелацията спектрален –динамичен профил, как спектъра
обикновено се променя заедно с динамиката. Обикновено по-силните звуци, са по-ярки
и с по-богат спектър.
- Intonation curve (интонационна крива) -споменатите аспекти: форма / посока,
регулярност, ниво и внезапност на промените могат да бъдат приложени към онова,
което Шефер нарича melodic profile (мелодичен профил).
- Fluctuations – колебания, осцилации могат да бъдат открити във височината,
динамиката и спектралните измерения. Вибратото е точен пример.Видовете колебания
по отношение на скоростта, (размера на) отклонението и правилността, се определят от
това дали колебанията са периодични, случайни/неправилни или нещо междинно.
- Grain (Зърно) -зърнестостта на звука, според рамката Шефер, преди всичко се отнася
до цялостното качествено възприемане на голям брой малки нередности на детайлите,

засягащи "повърхността" на обекта. Зърното може да се разглежда като микроструктура
на звука, която по аналогия с материала, може да бъде или гладка или груба.
За типологията на звуците и анализа на музикалната композиция
Анализа

на

творби
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областта
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електронната,

компютърната,

електроакустичната музика поставя различни въпроси - как звуците са направени и
поставени в музикален контекст, или с други думи каква е типологията на звуците и
методите на организация на музикалния материал в композицията, кои са факторите
определящи стилистичните особености на анализираната музика.
В своята филмирана лекция „Four criteria of electronic music” („Четири
критерия за електронна музика”) Карлхайнц Щокхаузен пояснява (по Щокхаузен):
новите средства променят метода; новите методи променят преживяването, новите
преживявания променят човек. Континуума между звука с фиксирана височина и шума
не е нищо повече от това между повече и по-малко стабилна периодичност. Това
откритие на континуум между звука и шума - четвъртия критерий на електронната
музика, е изключително важно, защото веднъж когато континуума стане наличен,
можете да го контролирате, можете да го композирате, можете да го организирате.[8]
Според изследователи като Ленди (Leigh Landy), наблюденията върху творби
из областта на електроакустичната музика, би следвало да включват анализ по
отношение на параметри като: динамика, пространство, височина,

ритъм,

хомогенност на звуците и търсенето на нови звуци. В някои от случаите
обработените (процесираните) електронни звуци, включително аудио семпли,
могат да съставляват основен акцент в слушателския опит.Има творби основаващи
се на една или няколко тонови височини, на хомогенни текстури. Ленди счита, че
някои от композиторите се фокусират само върху една или няколко текстури при
изграждането на своите композиции.[6]
Според Шефер музикалното преживяване, точно като всеки възприемателен
опит, се основава на противопоставянето между обект и структура. Обекта на
възприятие може да бъде обект докато се възприема като елемент, принадлежащ към
структура, и в същото време, като структура, в смисъл, че тя може да се състои от серия
от обекти. Такъв дуализъм е ясен в традиционната западна музика.[1]
Звуците могат да бъдат разгледани като чисти звуци или като звукови
обекти, които извикват спомен за нещо съществуващо в природата, или които

имат физическа идентичност, различна от другите звукови обекти, или могат да се
основават на работата върху знанията как технологичната среда се използва за
генериране на звук.Ние мислим, че познаването на историческия период и
инструменти типични за музикалния репертоар е от основно значение, тъй като
оборудването при електронната музика, с неговите потенциали и ограничения,
влияе върху типологията на звука, композиционния процес, изпълнението и
слушането. Дори и ако не се интересува от реалния процес на техническата
реализация на звук, анализаторът трябва да помисли за тези аспекти, за да разбере
композиционния процес и процеса на възприятие.[1]
В своя труд „New images of musical sound (1984)” Роберт Коган (Robert Cogan)
и Поци Ескът (Pozzi Escot) използват спектрограмите за анализ, както и описание на
процеса на реализация, а не на възприятие. Те считат че сонограмата има способността
да представя музиката. Снимки на спектралната структура (spectral formation) на
музикалната композиция осигуряват мост, който прави едно ново разбиране за звук и
музика, звукът в музиката. Според тях чрез новия синтез на научния и музикален
анализ, можем да започнем да осъзнаваме звуковата загадка. Анализът е важен, така
или иначе, за разбиране на змисъла и значението на сонограмата: спектралните снимки
показват звуковите структури. Коментарите насочват вниманието на читателя към тези
елементи, които са от съществено значение за разбирането на снимките. [9]
Компютърният анализ - използва способността на компютъра да анализира
звуци и разпознава модели в рамките на музикалното произведение. През 80-те
години, важни резултати са получени от физическото моделиране, чиято цел е била да
се получат изображения на звуци, за да могат да бадат напълно ре-синтезирани или,
най-малкото, за да се получи валиден синтез от сетивна гледна точка. Анализът на
звука е, насочен към това да не се загуби нито една акустична характеристика на
тембъра. Електронните звуци трябва да бъдат разглеждани в единство, в тяхната
вътрешна спектрална промяна.[9]

Идеията за „темброво пространство” (Timbre Space) в музиката на Симо Лазаров
Основоположникът на електронната музика в България Симо Лазаров, е
създател на огромно по мащаби и жанрово многобразие композиторско творчество,
носещо идеите за съвременност, за нови художествени еталони и пътища за обновление

на музикалния език, чрез съчетаване на музика и технология, чрез идеята за синтез на
изкуствата, чрез обръщането към електронното звукоизвличане, електронната и
компютърната музика, нова чувствителност, нова звукова естетика. 4
Звуковата естетика и идеите за саунд дизайн на композитора Симо Лазаров
включват ескпериментите по отношение на електронния звук и тембър, идеята за
„темброво пространство”- водеща в композиционния метод, идеята за търсене на поширок спектър, нови цветове, нови темброви възможности, използването както
електронни, така и акустични звукоизточници.
В настоящото изложение извеждането на идеите за работа със звука,
идентификацията и представянето на тембровото пространство ще бъдат проследени
въз основа на конкретни индивидуални творчески по дходи.
В електронните пиеси „Темброви фонтазии №1”(Timbre Fantasies №1)създадена през 2010г. и „Темброви фонтазии №2 – за кавал, електроника и
синтезатор” (Timbre Fantasies №2 for kaval, electronics and synth) - създадена през
2014г., в хода на музикалното развитие се затвърждава представата за
многопластова пространствана композиция. Музикалното изграждане е на
основата на разнородни звукови текстури, синтезаторни звуци, вследствие
модификацията на които се създава усещане за промяна в спектралната плътност,
разреждане и сгъстяване на звуковата картина, а на моменти усещане за клъстерна
звучност.
В Timbre Fantasies 2 основен момент в изграждането е търсенето на хибридна
звучност: съчетаниео на тембри на елктронни инструменти с акустична звучност тембър на кавал. При технологичната обработка на звука, модуларна система осигурява
процесирането в реално време.

За подробности вж:. Бечева, Р. В света на електронната музика на Симо Лазаров, Издателство на Нов
български университет, С., 2018г., ISBN:978-619-233-011-8
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Нотни примери1, 2 : Фрагменти от графично-нотната партитура на Timbre Fantasies №2
В произведението на Симо Лазаров „Фоерверки за две пиана” от 2003г.
(Fireworks for 4 hand - 2003) се наблюдава присъствието на модела в структурната
организация на композицията. Алеаторната звукова тъкан е обагрена с клъстерна
звучност, смели темброви съчетания създаващи усещане за многоплановост в
развитието.

Нотни примери 3, 4 : Фрагменти от графично-нотната партитура на
Fireworks for 4 hand

На 18.10.2017г., 19:00ч., София, на Форум „Нова българска музика“ се състоя
концертното изпълнение „на живо“ на композицията на Симо Лазаров „Темброви
фантазии №3 - за глас и електроника с мултимедия” (Timbre Fantasies №3 for voice and
electronics with multimedia). Изпълнението бе с участието на: авторът, Росица Бечева,
оперните певици Сребрина Минева и Камена Балканска, Васил Джиджев, Николай
Кръстев. Второто концертно изпълнение „на живо“ на композицията на Симо Лазаров
„Темброви фантазии 3“ - електроакустична музика, наситена с тембрално богатство симбиоза на електронен и акустичен звук, бе посрещнато с огромен интерес и
аплодисменти.

Структурообразуващите

функции

на

звуковите

комплекси

се

наблюдават на ниво тембър и музикална форма. Това произведение неизбежно включва
препратки и към тврческата естетика на Симо Лазаров, където музикалните идеи са
свързани с идеята за търсене на извънмузикални въздействия при изграждане на
музикалната образност.
Произведението на Симо Лазаров „Темброви фантазии 4- за флейта, туба и
електроника”, беше включено в програмата на Форум „Нова българска музика – 2019“,
където прозвуча в изпълнение на :Росица Бояджиева (флейта), Николай Темнисков
(туба), Росица Бечева (електроника).Тази творба носи идеята за звуков пейзаж, базиран
върху контрастни пластове, в основата на изграждането на които са използвани
тембровите възможности на акустичния инструментариум - флейта и туба - електронно
модулирани, в съчетание с електронна звучност. В хода на драматургичното
изграждане отделни тематични елементи се „зациклят”, ритмическите формули се
наслагват в пространствената звучност, което от друга страна създава предпоставки за
трансформация на експресивна в медитативна звучност.
В заключение бих искала да отбележа, че в композиционният метод на Симо
Лазаров тембърът е основно организиращо средство, в него е вплетена идеята за
развитие, чрез неговото конструиране, диалектика и разгръщане се оформя идеята
за темброво пространство. Наблюденията дават основание за извод, че в
композициите на Симо Лазаров се откриват различни принципи и методи на
организация на звуковия материал, а в различните проявления на идеята за
„темброво пространство” присъствието на модела се открива както на микро ниво по отношение тембър (респ. темброви модели), така и на макро ниво - при
структуриране на звуковия материал в рамките на композицията.
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