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ВЪЗМОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ЗВУК
Виктор Матански
Резюме. Целта на тази статия е да разгледа възможните ползи и сфери
на приложение от създаването на система за визуализация на звук. Чрез
използването на информационните технологии [6 – 9] в комбинация с
изследванията на звуковия анализ и визуализацията на данни, може да бъде
постигнат по-нататъшен напредък в тези и други области на науката.
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1. Въведение
Начинът, по които човек възприема различните нива на вибрация, не се
ограничава до само едно от нашите сетива: най-ниските вибрации се усещат
тактилно – чрез осезание или докосване, по-високите вибрации акустично – чрез
слух, а най-високите визуално – чрез зрението.
Във физиката звукът представлява надлъжна механична вълна, трептене на
материята, което се предава като периодична промяна на налягането (вследствие
сгъстяване и разреждане на средата). Механичната вълна се възприема от
слуховия апарат. Когато дадено тяло трепти, в заобикалящия го въздух
възникват звукови вълни. Те предизвикват налягане върху тъпанчето на ухото,
в резултат на което се получава възприятието за звук. Трептенията се предават
по въздуха, но също така и през други газове, течности и твърди тела. Не могат
да се разпространяват във вакуум. Голям брой параметри могат да бъдат
извлечени от звука като носител, като заедно или по отделно тези параметри
могат да бъдат обвързани с определени визуални качества.
Идеята за визуализация на звук или музика е съществувала в много култури
в нашата история. Множество исторически фигури са отбелязвали в своя труд
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връзка между звук, цвят, форми, природни закони и математика. Техните имена
включват Аристотел, Йоханес Кеплер, Исак Нютон, Луис Бертранд Кастел, А.
Уолъс Ремингтън и др.
Визуални абстракции на различни видове информация, като карти и
диаграми от хилядолетия, се използват като помощно средство във взимането
на решения и комуникация. Подобни графични изображения на данни или идеи
се наричат визуализации. В ерата на информационните технологии огромно
количество информация се създава във всеки един момент. Различни видове
техники се използват за бързото разбиране и усвояване на тази информация.
Човешкото зрение приема доста по-голямо количество информация, от колкото
всички други сетива взети заедно и това една от основните причини за
създаването на система за транслиране на звукова данни във визуална
информация.
С визуализацията на звук ние можем да създадем лесно достъпно описание
на сложен звуков анализ в реално време, можем да задълбочим нашето
разбиране за звука като феномен, музиката и заобикалящата ни среда. Чрез
разбирането на присъщите математически принципи в природата, човек може
да приложи тези принципи в изкуството.

2. Проблем
Звукът винаги е бил основно средство за комуникация в нашето общество
и свят. Той се използва от почти всеки, навсякъде. Въпреки това рядко се случва
хората да разбират истинската природа на този феномен – фундаментални
качества и основно влияние не се обсъждат поради липса на знание и разбиране.
За сметка на това, подробна дисекция и анализ на звук са доста често използвани
като помощно средство в технологията за разбиране на заобикалящата я среда
(роботиката е един пример).
В нашето ежедневие ние приемаме огромно количество информация чрез
нашия слух, както съзнателно така и несъзнателно. Съставните данни се
променят постоянно и са пряко свързани със средата, в която се намира човек,
като те могат да са комбинация от много различни източници на звук. Въпреки
това, голяма част от тази информация остава необработена и незабелязана, а
средствата за елиминирането на този дефицит остават ограничени.

3. История на визуализацията на звук
В самото начало, визуализацията на звук и музика се е свързвала с термина
„цветови орган“, който се е отнасял за механични (XVIII век), а по-късно
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електромеханични устройства, създадени с цел да представят звук във визуална
форма или просто да акомпанират музикални представления. Възможно е
първата идея за създаване на система за цветомузика да принадлежи на Грегорио
Команини, живял през XVI век. Команини е предложил система за визуализация
базирана на контраст, вместо на оттенък. Първото устройство за цветомузика
датира от 1725 г., когато Луис Бертранд Кастел е реализира своята идея, позната
под името Clavecin pour les yeux. През 1740 г., немският композитор Телеман
създава множество творби на устройството, създадено от Кастел, и дори написва
книга за него. Устройството е притежавало 60 оцветени стъкла, всяко имащо
преграда, която се премахва при произвеждането на определена нота. Малко
след това професор в Университета Хол, Англия – Йохан Крюгер, предлага своя
модифицирана версия на устройството. През 1816 г., сър Дейвид Брюстър
предлага калейдоскопа като средство за визуална интерпретация на музика.
Предложението му добива мигновена популярност. През 1877 г. е издаден
първият патент за подобен вид устройство, даден на американския артист и
изобретател Бишъп Бейнбридж. Неговото произведение представлявало орган,
проектиращ цветни светлини върху екран, в синхронизация с музикално
изпълнение. През 1893 г. в Англия, Александър Уолъс Ремингтън изобретява
друг цветови орган, под името Clavier à lumières.
Един от първите опити за електронна визуализация на музика е създаването
на Atari Video Music през 1976 г. Устройството е проектирано да се свързва със
стерео система или телевизор. AVM приема и обработва звука от избрания
източник в реално време, като от информацията, извлечена от него, създава
специфични изображения. Устройството притежава дванадесет бутона и пет
потенциометъра, разрешаващи на потребителите да участват във
визуализацията и да модифицират визуалните ефекти по свое усмотрение.
Сред първите изследователи използвали подход, базиран на
информационни технологии за визуализация на музика, са Митроо, Херман и
Бадлер, които са използвали музикални атрибути като ноти, акорди, сила,
продължителност, за да създадат цветни композиции и движещи се обекти. В
началото на XX век, Оскар Фишингър, аниматор, е създал „визуална музика“,
използвайки геометрични модели и форми, стилизирани специално за музика и
джаз. По-скорошен пример е произведението Норман МакЛарън, канадски
аниматор и филмов директор, който е създавал „анимиран звук“ чрез
използването на специални символи.
Употребата на програмни музикални визуализатори става широка през
средата на 1990-те с навлизането на различни програми за възпроизвеждане на
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звук. Днес, множество подобни програми поддържат визуализация на музика
като функционалност, а други такива са създадени единствено с тази цел.
Смит и Уилямс (1997 г.) са разработили музикален визуализатор, който
обвързва музикални данни с тримерно пространство. Всяка нота представлява
сфера, чийто размер отговаря на силата на звука. Цветът на сферата е обвързан
с тембъра на тона, а позицията се определя от височината на тона. Определени
инструменти са били свързани с обекти разположени по хоризонталната ос на
интерфейса на програмата. Целта на разработчиците е била да създадат подход
за визуализация на музика с цел по-лесно изучаване и интерпретация на
конвенционалната музикална нотация.

4. Възможни сфери на приложение
Поради факта, че звукът е навсякъде около нас и всички тела произвеждат
звук чрез своето трептене, създаването на подобна система за визуализацията
може да намери приложение в много различни сфери на науката. В следващите
няколко части ще се разгледат някои от основните подразделения.

4.1. Изучаване, създаване и възприемане на музика
Разбирането на звука е голямо предимство в оценяването на една
музикална композиция. Музикалната експертиза в своята есенция представлява
способността да се отличават различни елементи от едно музикално
произведение и също така да се разбира точно как те са позиционирани и как си
взаимодействат.
Традиционната западна музикална партитура е един от най-добре
познатите методи за визуална репрезентация на музика. Създадена като метод
за запазване и по-нататък използвана за помощ в пресъздаването, партитурата
единствено може да бъде разбрана от тренирани музиканти и не допринася за
визуалния акомпанимент на публиката.
Музикалната партитурата е особено безполезна в реализацията на източна
музика. Тя също се проваля в представянето на абстрактни звуци, който все
повече навлизат в музиката XX век. Като реакция на този проблем, партитурата
се преправя от различни артисти с цел по-директен подход до визуалното
разчитане и разбиране на графичните символи и тяхното следващо синтезиране.
По този начин е създадена практиката на „рисуване със звук“.
Използването на този начин за обучение и работа е особено трудно за
повечето начинаещи поради наличието на множество различни нотации,
определения и елементи, за да бъде лесно разбран и не е толкова интуитивен и
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оптимален, какъвто може да бъде един метод за визуално предаване на
информация. За образователни цели човешката визуална система превъзхожда
в определянето на модели слуховата система, поне в повечето случай. Вероятно
най-обещаващият подход за подпомагане на слушателя в по-нататъшното му
разбиране на структурата и есенцията на музикалната композиция е визуалният.
Една система за визуализация на звук в реално време има потенциала да се
използва като удобно приложение в разбирането на един или много звуци и в
създаването на музика. Когато музиката може да бъде визуално възприета, то
лесно може да се разбере как изглежда нейната структура, кога има създаден
резонанс и кога този резонанс е деструктивен.

4.2. Визуална музика
Визуалната музика, позната още като „цветомузика“, се отнася до
употребата на музикални структури във визуалното изобразяване. Този вид
музика също може да се отнася до методи или устройства, които могат да
транслират звук или музика в свързана визуална презентация. Първата
дефиниция, създадена от Роджър Фрай през 1912 г. в описанието на работата на
Кандински, представлява транслацията на музика в картини [1].
Визуалната музика също се отнася до системи, които конвертират музика
или звук директно във визуална форма, като например филм, видео или
компютърна графика, чрез използването на механични инструменти, артистична
интерпретация или компютър. Обратното също е приложимо - превръщането на
изображения в звук.

4.3. Асистиране на хора с увреден слух
За повечето хора технологията прави нещата по-лесни. За хората с
увреждания, обаче, технологията прави нещата възможни
(Mary Radabaugh, 1988)
В света има милиони хора с увреден слух, като някои от тях напълно са го
загубили. Без технологии подпомагащи тези хора, те никога няма да могат да
разберат информацията, която им се предава ефикасно. Медицински и
хирургически решения като импланти не винаги са възможност. Методи като
обвързване на честотата и интензитета на звука към честотата и интензитета на
вибрации са ограничени в сравнение с това, което могат да предложат
информационните технологии, в частност визуалните решения. Създаването на
метод за транслиране на информацията съдържаща се в звук във визуален вид
може да подобри качеството на живот на хората имащи увреждане на слуховия
апарат.
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Човек, имащ проблем със своя слух, се категоризира в науката като
визуално обучаем. При него зрението замества слуховата сетивност в голяма
степен. В този случай „зрителните възприятия се приемат за най-целесъобразен
компенсатор на увредения слухов канал за информация и за формиране на
комуникативни способности“. Ако при хората без проблеми със слуха 65% от
информацията се приема чрез зрението, то при хората с проблеми със слуха,
процентът на информация, приеман чрез зрението, стига приблизително
90% [2].

4.4. Психофизикa
Психофизиката представлява дисциплина в рамките на психологията,
занимаваща се с изследването на взаимоотношенията между различни
физически стимули, усещанията и осезанията, които те афектират.
Психофизиката се описва като „научното изучаване на връзката между стимул
и усещане“ или по-подробно като „анализ на сетивните процеси чрез изучаване
на ефектите, които един субект изпитва или поведението на систематично
вариращи свойства на стимул, в едно или повече физически измерения“.
Също така, психофизиката се отнася до главен клас от методи, които могат
да се приложат за изследване на сетивната система. Модерните приложения
разчитат главно на идеален анализ на наблюдения и теория на информацията и
сигналите [3].

4.5. Музикална психология
Музикалната психология, позната още като психология на музиката, може
да се счита като подразделение, както на психологията така и на музикологията.
Полето на изследване на музикалната психология има за цел да обясни и разбере
музикалното поведение и преживяване, включително процеса, през който
музиката се усвоява, създава и процесите на реагиране и вграждане в
ежедневния живот. Модерната музикална психология е главно емпирична.
Знанието се развива на база на интерпретации на данни събрани от
систематични наблюдения на взаимодействия между хора. Музикалната
психология представлява поле на изследване с практическа приложимост в
много сфери, например, музикални изпълнения, композиция, образование,
критика и терапия, както и в изследванията на човешката пригоденост, умение,
интелект, креативност и социално поведение.
Музикалната психология може да доведе до разбиране на нефизиологични
аспекти на музикологията и музикалната практика. Например, тя допринася към
музикалната теория чрез изследването на възприемането и изчислителното
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моделиране на музикални структури, като мелодия, хармония, тоналност, ритъм
и форма.

4.6. Синестезия
Синестезията представлява неврологично състояние, в което стимулацията
на едно сетиво води до неволната стимулация на едно или няколко други сетива.
Състоянието е най-широко известно с изразяването на абстрактни връзки между
цветове с графични символи, вкус и най-вече визуализация на звук и музика.
Въпреки, че синестезията в своята същност е субективно възприятие,
последователността на връзките между звук и цвят е доказана в големи извадки
образци. Има осъществена връзка между височината на тоновете и цялостната
яркост при визуализиране. В серия от тестове почти всички групи от участници,
синестези и не-синестези, са предпочели по-светли цветове за по-високите
тонове. Също така доста често срещано качество при синестезите е развитието
на специфични цветови палитри за различни музикални инструменти.
Броят на изследванията на това състояния се е увеличил доста през
последните 50 години, но човешкото разбиране за това състояние е все още
далеч от завършено. Въпреки това, композитори от различни епохи са били
наясно със синестезията доста отдавна и в някои случай, те са били дори
повлиявани в създаването техните произведения.
Александър Скрябин, композитор и пианист, творил в началото на XX век,
е известен с това, че е използвал своето състояние на синестезия в творческия
си процес. Той е успял доста добре да документира връзките, който е открил:

Фигура 1. Асоциации между цвят и ноти, Александър Скрябин

C Червен, G Оранжев, D Жълт, A Зелен, E Светло син, B Син, F# Тъмно
син, Db Виолетов, Ab Лилав, Eb Сив, Bb Син, F Тъмно червен - [4]
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Поради субективният характер на синестезията, асоциациите на Скрябин в
никакъв случай не са стандарт сред други хора притежаващи това качество.

Фигура 2.
Въпреки липсата на стандарт, изследвания между връзката звук-цвят сред
синестези са предизвикали различни реакции, отговарящи на субективната
природа на този феномен. Цветовата синестезия е главно индивидуална.
Въпреки това, има връзки, които се проявяват сред повечето синестези [5]. Те
включват:
 височина на тон и яркост на цвят;
 сила на звука и големина на проявление;
 честота на звука и цвят.

4.7. Информационна графика
Информационната графика или инфографиката представлява визуална
репрезентация на информация, данни или знание с цел бързо и ясно представяне.
Този раздел може да подобри познавателната система чрез използването на
графики, за да подпомогне способността на човешката визуална система да
вижда връзки, тенденции и модели. Подобни направления са информационната
визуализация, визуализацията на данни, статистическата графика,
информационния дизайн и информационната архитектура. Инфографиката се
развива сериозно в последните години с цел масова комуникация и затова се
разработва с по-малък брой презумпции относно разбирането на индивидуалния
човек, за разлика от други видове визуализация. Изотиповете представляват
примитивен пример за инфографика, транспортирайки информация бързо и
лесно в масите.
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Научна визуализация
Научна визуализация представлява интердисциплинарен клон на науката.
Според Френдли, той „се занимава главно с визуализацията на триизмерни
феномени (архитектурни, метеорологични, медицински, биологични и др.),
където се набляга на реалистични интерпретации на обем, повърхност,
източници на осветление, източници на звук, притежаващи по възможност
динамичен времеви компонент“. Научната визуализация също така се счита като
клон на компютърните науки и е подгрупа на компютърната графика. Целта на
научната визуализация е да илюстрира графично данни, които могат да разрешат
на учените да разберат, илюстрират и добият разбиране за информацията, която
разглеждат.

4.8. Машинно обучение
Машинното обучение е направление в изкуствения интелект, занимаващо
се с алгоритми и методи за автоматичното научаване на системи от правила,
признаци и характеристики, използвани от компютърни програми, имащи
възможност да взимат адекватни решения.

4.9. Извличане на информация от музика (ИИМ)
Тази дисциплина представлява малко, но растящо поле на изследване с
множество приложения. Хората, занимаващи се с тази дисциплина, много често
имат опит в музикология, психология, обработка на сигнали, машинно обучение
и др. Приложението на извличането на информация от музика се използва в:
Системи за предложения
Вече съществуват различни системи за предложение на музика, но много
малко от тях разчитат на техники принадлежащи на ИИМ. Повечето от тях
разчитат на връзки между потребители или мета данни.
Разделяне на записи и разпознаване на инструменти
Разделянето на записи представлява извличането на съставните записи,
които се комбинират в съставянето на една композиция. Разпознаването на
инструменти представлява идентифицирането на инструментите използвани в
съставянето на един запис. Има разработени различни програми, които могат да
разделят един запис на съставните му компоненти, без да притежават
оригиналните такива.
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Автоматична музикална транскрипция
Този процес представлява конвертирането на аудио запис в символична
нотация, като например MIDI файл.
Генериране на музика
Автоматичното генериране на музика е цел преследвана от много
изследователи в сферата на ИИМ. Правени са опити с ограничен успех поради
човешкия фактор в усвояването на музиката.
Автоматичното извличане на информация от звук играе важна роля в
развитието на приложения за автоматично индексиране. Тези приложения имат
потенциала да спестят човешко време в извършване на търсения в огромната
база дигитални аудио материали днес. Например, най-полезно ще е ако можем
да намерим звукови извадки, който звучат подобно на определен звуков пример.
Анализът на музикално съдържание има много практически приложения,
като например структурно кодиране, автоматична музикална анотация и
музикални разработки. Автоматичното разпознаване на музикални инструменти
е главна задача в решаването на подобни проблеми и също така може да даде
полезна информация в други системи за обработка на звук.
Чрез изграждането на компютърни технологии, които „слушат“ и
„виждат“, ние можем да добием представа за нови начини, по които работят
човешките възприятия. [5]

5. Заключение
В статията са разгледани някои от възможните сфери за приложение на
визуализацията на звук и музика. Чрез тяхното разбиране могат да се изведат
полезни заключения, да се определят общите нужди и да се създадат
възможности за изграждането на система за визуализация на звук. Създаването
на подобна система ще допринесе за развитието на оптимален метод за визуална
интерпретация на звукова информация. Възможно е напредъкът в подобно
изследване да доведе до полезни резултати и развитие на различни инструкции
и приложения в множество сфери на науката, с акцент върху математика,
информатика, физика и психология.
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POSSIBLE APPLICATION OF A SYSTEM
FOR SOUND VISUALIZATION
Viktor Matanski
Abstract. The purpose of this paper is to explore the possible benefits and
fields of application from the creation of a system for sound visualization. By
utilising information technologies [6 – 9] in combination with the research of sound
analysis and data visualisation further advancement in these and other areas of
science can be accomplished.
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