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Przyzwyczailísmy sieι w ostatnich latach do tego, że komputery wspomagajaι czÃlowieka
w coraz to wieιkszej liczbie dziedzin ludzkiej dziaÃlalności. Jednak wydawaÃloby sieι, że kom-
ponowanie muzyki reprezentuje tak wyrafinowanaι twórczość, iż komputery nie znajdaι

tutaj zastosowania. Odkrycie fraktalnych cech muzyki zmieniÃlo teι sytuacjeι radykalnie.
O fraktalach pisano już w poprzednich numerach FOTON-u, również w ksieιgarniach jest
teraz dosteιpnych kilka ksiaιżek o chaosie i geometrii fraktalnej. Termin fraktal jest bardzo
mÃlody — pojawiÃl sieι w roku 1975 w tytule ksiaιżki amerykańskiego matematyka Benoita
Mandelbrota Les object fractales. Pochodzi od Ãlacińskiego przymiotnika fractus, co oz-
nacza “zÃlamany”, “niecaÃlkowity” (w domyśle: wymiar). Nie sposób podać tutaj ścisÃlej
defincji tych obiektów, gdyż po pierwsze matematycy używajaι kilka różnych definicji frak-
tali, a po drugie w każdej z nich wysteιpujaι bardzo trudne pojeιcia i dlatego nie nadajaι sieι
do przytoczenia w popularnym artykule. W 1983 roku na Mieιdzynarodowym Kongresie
Matematycznym w Warszawie Mandelbrot powiedziaÃl: Nie ma dobrej i ścisÃlej definicji
fraktala, ponieważ ciaιgle jeszcze nie rozumiemy dostatecznie gÃleιboko tego pojeιcia i w innym
miejscu Chociaż ścisÃlość jest istotaι matematyki, w moim wykÃladzie uniknaιÃlem definicji
pojeιcia fraktal.

W skrócie można powiedzieć, że fraktal jest figuraι samopodobnaι, wykazujaιcaι niezmi-
enniczość wzgleιdem transformacji skalowania. Geometria, której uczono nas w szkole,
operowaÃla regularnymi figurami: liniami prostymi, trójkaιtami, okreιgami, sześcianami,
wielościanami foremnymi — żaden z tych obiektów nie jest fraktalem, gdyż w przeci-
wieństwie do nich ma on caÃlkowity wymiar odpowiednio równy 1, 2 lub 3. Figura ge-
ometryczna zasÃlugujaιca na miano fraktala musi być dostatecznie nieregularna (ale nie
po prostu czysto losowa), dziurawa, a także być w pewien sposób pieιkna i na pier-
wszy rzut oka powinna przyciaιgać uwageι i intrygować swojaι — czasem barokowaι —-
strukturaι (p. np. FOTON ??, gdzie można zobaczyć zbiór MAndelbrota). Klasyczne
fraktale wykazujaι wÃlasność samopodobieństwa ze wzgleιdu na zmienne przestrzenne. Jed-
nak zjawiska przyrodnicze obok rozciaιgÃlości przestrzennej przebiegajaι w czasie. Jak sieι
okazuje, dla wielu wielkości, beιdaιcych funkcjaι czasu również ma miejsce skalowanie i w
takim wypadku posÃlugiwanie sieι jeιzykiem geometrii fraktalnej może oddać nieocenione
usÃlugi. PrzykÃladem jest możliwość automatycznego ,,komponowania” fraktalnej muzyki.

Muzyka jest dziedzinaι ludzkiej twórczości, któraι rzaιdzaι ścisÃle, matematyczne reguÃly
dotyczaιce sposobów komponowania utworów. Już starożytni Pitagorejczycy, którzy poszuki-
wali harmonii w liczbach, wiedzieli o tym, że dÃlugości strun wydajaιce przyjemne dla ucha
dźwieιki majaι sieι do siebie jak ilorazy liczb caÃlkowitych. Na przykÃlad dwukrotne skrócenie
dÃlugości struny prowadzi do dźwieιków odlegÃlych od siebie o oktaweι. W ten sposób
Pitagorejczycy wykryli pokrewieństwo mieιdzy matematykaι a muzykaι. Na poczaιtku X
wieku zasady kompozycji muzycznej zostaÃly sformalizowane przez wprowadzenie polifonii—
zbioru zasad mówiaιcych, jak Ãlaιczyć w jednaι caÃlość kilka jednocześnie brzmiaιcych samodziel-
nych melodii. Napisany w 1436 roku na uroczystość poświeιcenia katedry Santa Maria del
Fiore we Florencji przez Guillaume Dufaya motet Nuper Rosarium Flores jako stosunków
mieιdzy tempami różnych czeιści utworu używaÃl tych samych zależności, jakie wysteιpujaι

w budowie tej katedry. Wielu matematyków zajmowaÃlo sieι analizaι utworów muzycznych
i poszukiwaniem prawidÃlowości w skÃladajaιcych sieι na nie dźwieιkach. I tak sam wielki



Leonard Euler napisaÃl ksiaιżkeι A New Theory of Music, w której analizowaÃl drgania dz-
wonów i beιbnów. Aczkolwiek stworzenie analizy harmonicznej przez Jeana Fouriera miaÃlo
swe źródÃlo w badaniach nad przewodnictwem ciepÃla, to używa sieι jej z dużym powodze-
niem przy analizie fal dźwieιkowych (akustyka). Jej najnowszymi spektakularnymi zas-
tosowaniami jest rozpoznawanie i syntezowanie przez komputery mowy ludzkiej.

Wśród wielu prób zautomatyzowania procesu komponowania wymienimy skonstruowanie
przez Wolfganga Amadeusza Mozarta specjalnej tablicy, zwanej Musikalische Wurfelspiel
(muzyczna gra w kości), która pozwalaÃla na komponowanie kolejnych fragmentów utworu
przez rzucanie kościami, co wprowadzaÃlo element przypadkowości do utworów. Z kolei
Bela Bartok używaÃl liczb z ciaιgu Fibonacciego dla uzyskania odpowiednich proporcji w
swoich utworach. W 1900 roku ukazaÃlo sieι obszerne dzieÃlo Vincentego Indy Cours de
composition musicale zawierajaιce caÃlość zasad rzaιdzaιcych budowaι utworów muzycznych.
W latach dwudziestych naszego stulecia Heinrich Schenker rozwinaιÃl metodeι analizowa-
nia utworów muzycznych, która pozwoliÃla na stwierdzenie wysteιpowania samopodobnych
struktur w muzyce. W latach pieιćdziesiaιtych, zaraz po zbudowaniu pierwszych kom-
puterów, rozpoczeιto pisanie programów komponujaιcych muzykeι. Prekursorami w tej
dziedzinie byli dwaj Amerykanie: Lejaren Hiller i Leonard Isaacson a pierwszym utworem
skomponowanym przez komputer Illiac byÃla suita Illiac na kwartet smyczkowy [24]. DaÃlo
to poczaιtek CAC: Computer Aided Composititon (komputerowo wspomaganemu kom-
ponowaniu, analogicznie do CAD: Computer Aided Design, czyli komputerowo wspoma-
ganemu projektowaniu, konstruowaniu). Zauważmy, że reguÃly gramatyki lub ortografii
rownież można zaprogramować, ale nie znaczy to wcale, że komputer mógÃlby tworzyć ut-
wory literackie, co ma miejsce w przypadku muzyki, tzn. komputer może wyprodukować
przyjemnaι dla ucha melodieι, majaιc podane reguÃly kontrapunktu, agogiki itd., ale nie
napisze wiersza czy opowiadania. Nie można opisać wiersza wzorami, choć utwór muzy-
czny poddaje sieι analizie matematycznej.

Tutaj mial byc rysunek

Rys.10 Losowy przebieg zależności napieιcia V(t) od czasu t otrzymany za pomocaι algo-
rytmu użytego w programie zamieszczonym w Dodatku dla wartości β = 0.25.

PowstaÃlo już wiele programów sÃlużaιcych do komponowania, jednak dopiero odkrycie
obecności szumu 1/f w utworach muzycznych umożliwiÃlo tworzenie muzyki caÃlkowicie
przez komputery.1 Samopodobieństwo jest zasadaι majaιcaι podstawowe znaczenie dla bu-
dowy melodii pozwalajaιcaι komponowanie utworów sprowadzić do prostego algorytmu
matematycznego wymagajaιcego podania tylko jednej liczby: wymiaru fraktalnego zwiaιzanego
z indeksem β opisujaιcym szum 1/fβ.

Fizycy od dawna obserwowali w wielu zjawiskach obecność tzw. szumu 1/f . Widmo
mocy wielu zmiennych fizycznych zachowuje sieι jak 1/fβ, gdzie 0.5 ≥ β ≤ 1.5. Poglaιdowo
można wyjaśnić co to jest widmo mocy w nasteιpujaιcy sposób: Dużaι klaseι funkcji zależaιcych
od czasu (np. napieιcie V (t) przyÃlożone do elektromagnesu w gÃlośniku) można przedstawić

1W programie zamieszczonym w Dodatku nie zapisano żadnych reguÃl harmonii, agogiki czy kontra-
punktu — zawiera on natomiast jedynie algorytm generowania zależaιcej od czasu zmiennej V (t), której
geιstość spektralna ma zachowanie typu 1/fβ oraz przepis odwzorowania tej funkcji V (t) na czeιstotliwości
dźwieιków wysteιpujaιce w gamie A-dur.
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jako sumeι drgań harmonicznych o czeιstotliwościach f i amplitudach A(f). Typowy prze-
bieg zależności V (t) przedstawiono na rys. 1. Widmo mocy SV (f) mówi z grubsza
ile energii w fali dźwieιkowej emitowanej przez membraneι gÃlośnika pochodzi od drgań o
czeιstości f . Bardziej formalna definicja oparta jest na rozkÃladzie Fouriera.

Jeżeli funkcja V (t) speÃlnione określone warunki natury matematycznej, to daje sieι
ona zÃlożyć z podstawowych drgań sinusoidalnych (harmonicznych) o czeιstotliwościach f
(Twierdzenie Fouriera):

V (t) =
+∞∑

k=−∞
Ṽ (fk???)e

2πikft, gdzie fk = 1/T, i =
√−1.zobaczycdoPress..............

Wielkość Ṽ (f) nosi nazweι transformaty Fouriera funkcji V (t). Wyraża ona zawartość
ruchu o czeιstotliwości f w peÃlnej zależności od czasu wielkości V (t). Widmo mocy
SV (t) sygnaÃlu V (t) (geιstość spektralna) zdefiniowana jest jako wielkość proporcjonalna
do moduÃlu (zespolonego) transformaty Fouriera:

SV (f) ∼| Ṽ (f) |2 . (11)

W bardzo wielu zupeÃlnie różnych sytuacjach [25] obserwuje sieι dla maÃlych f zależność
poteιgowaι SV (f) ∼ 1/fβ, gdzie β jest bliskie jedności. Na przykÃlad, zmienność w cza-
sie nateιżenia praιdu w lampach elektronowych, na zÃlaιczu diodowym, w tranzystorach,
liczba aut na autostradzie lub czekajaιcych na odpraweι celnaι oraz zjawiska dźwieιkowe i
ludzka mowa majaι geιstość spektralnaι typu 1/f . W 1978 roku R.F. Voss i J. Clarke od-
kryli, że również muzyka wykazuje szum 1/f . Jak stwierdzili wymienieni autorzy, szum
typu 1/f wysteιpuje prawie we wszystkich rodzajach melodii. Z wyjaιtkiem wspóÃlczesnych
kompozycji atonalnych K.Stockhausena lub E.Cartera, które przypominajaι biaÃly szum ze
staÃlaι geιstościaι spektralnaι SV (f) ∼ 1/f 0 = const, utwory średniowieczne, Beethovena,
Straussa czy Beatlesów wykazujaι zależność typu 1/f . Ponieważ szum 1/fβ jest typowy
dla zjawisk naturalnych, można powiedzieć, że muzyka imituje charakterystyczny sposób,
w jaki zjawiska przyrodnicze przebiegajaι w czasie. Samopodobieństwo melodii przejawia
sieι w tym, że nawet najmniejsza fraza przypomina caÃlość. Zarówno muzyka, jak szum
1/fβ zajmujaι pośrednie miejsce mieιdzy szumem losowym (biaÃlym) (β = 0), a klasycznym
Brownowskim ruchem losowym (β = 2).

Po odkryciu Vossa i Clarke pojawiÃla sieι możliwość automatycznego komponowania
utworów muzycznych. Robi sieι to niejako od tyÃlu: najpierw generuje sieι funkcjeι V (t) o
dyskretnym zbiorze wartości V (k), k = 0, 1, . . . , N majaιcej widmo mocy postaci 1/fβ o
zadanym indeksie β, a nasteιpnie odwzorowuje sieι te wartości na dźwieιki w gamie. Znanych
jest kilka algorytmów pozwalajaιcych uzyskać procesu V (t) o zadanej wartości β. Jeden
z nich zostaÃl użyty w programie zamieszczonym poniżej. Oparty jest on na metodzie
kolejnych, losowych sumowań. dosteιpnych algorytmów, p.[29 (i)]. Można mianowicie
pokazać [29 (i)], że proces o geιstości spektralnej 1/fβ jest równoważny losowemu ruchowi
Browna o wariancji:

var | V (t1)− V (t2) |∼| t1 − t2 |2H , gdzie H =
β − 1

2
.

Aby wygenerować ruch o liczbie kroków N beιdaιcej poteιgaι 2, posteιpuje sieι w sposób
rekurencyjny: Najpierw Ãlaιczymy poczaιtkowaι V (0) i końcowaι wartość V (N) odcinkiem
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linii prostej. Nasteιpnie w poÃlowie tego odcinka wartość (V (0) + V (N)) zmieniamy o
losowaι wartość delta, beιdaιcy zmiennaι o rozkÃladzie normalnym (jest to peιtla while w
programie gÃlównym). Otrzymujemy teraz linieι Ãlamanaι skÃladajaιcaι sieι z dwóch odcinków.
Teraz procedureι dzielenia odcinków na póÃl i losowego przesuwania stosujemy do dwóch
odcinków i otrzymujemy Ãlamanaι 4 odcinki. Proces ten kontynuujemy rekurencyjnie aż
otrzymamy Ãlamanaι zbudowanaι z N − 1 odcinków. Zmiennaι losowaι o rozkÃladzie Gaus-
sowskim otrzymuje sieι ze zmiennej o rozkÃladzie jednostajnym korzystajaιc z wÃlasności,
że suma niezależnych od siebie wielkości ma rozkÃlad normalny. Zastosowany algorytm
generuje zmiennaι losowaι V (t) o liczbie elementów beιdaιcej poteιgaι 2, a wieιc melodia
może sieι skÃlada tylko z 2,..., 512, 1024, 2048,... dźwieιków. Liczba tych dźwieιków
zadana jest staÃlaι Max na poczaιtku programu i wiaιże sieι ze staÃla Maks poziom równaniem
Max = 1 + 2Maks poziom. Czytelnik powinien wybrać wartość zmiennej tempo w zależności
od szybkości używanego komputera i subiektywnych odczuć estetycznych oraz wÃlasnego
temperamentu. Interesujaιca i przyjemna muzyka jest otrzymywana dla wartości parametru
β rzeιdu 0.5÷ 1.3 — dla wieιkszych wartości utwory saι zbyt monotonne.

Innego odkrycia dokonali w 1990 roku K.J.Hsü i A.J.Hsü [27]. Wspomniani autorzy
przeprowadzili analizeι statystycznaι wysteιpowania po sobie dwóch kolejnych interwaÃlów w
różnych utworach Bacha, Mozarta i Stockhausena. Jeśli F oznacza wzgleιdnaι czeιstotliwość
wystaιpienia interwaÃlu o dÃlugości i póÃltonów (tzn. i = 0 dla prymy, i = 1 dla maÃlej
sekundy, ..., i = 8 dla oktawy), to materiaÃl doświadczalny pozwoliÃl stwierdzić istnienie
zależności:

F ∼ iD.

Jest to znowu znana nam zależność poteιgowa, wyrażajaιca charakterystyczne dla fraktali
skalowanie. Wielkość D można utożsamić z wymiarem fraktalnym; dla analizowanych
utworów wahaÃl sieι on pomieιdzy 1.34 dla toccaty fis −moll Bacha (BWV 910) poprzez
1.73 dla sonaty F − dur Mozarta (KV 533) do 2.42 dla Invention nr 1 C − dur Bacha
(BWV 772). Dla utworów Stockhausena punkty (log(F ), log(i)) nie leżaÃly na linii prostej
i dlatego nie ma sensu wprowadzenie indeksu D.

Powyższe rozważania wykazujaι, że pojeιcie wymiaru fraktalnego dostarcza matematy-
cznie ścisÃlego sposobu rozróżnienia różnych rodzajów muzyki.

program Muzyka_fraktalna_8_dzwiekami;

{$R-}

uses crt;

const

maks_poziom=10;

Max=1+1024; (* trunc(exp(maxlevel*ln(2))); *)

var

beta,sigma,ff:real;

delta:array[1..maks_poziom] of real;

c,i,k,j,N,D,d2,poziom,tempo:integer;

V:array[0..Max] of real;

f:word;b:boolean;a:char;

function Gauss:real;
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const

Nrand=6;

var

i:integer;

Add,Fac,suma:single;

begin

Add:=sqrt(3.0*Nrand);

Fac:=2.0*Add/Nrand;

suma:=0.0;

for i:=1 to Nrand do suma:=suma+random;

Gauss:=Fac*suma-Add;

end;

begin { MAIN PROGRAM }

randomize;

clrscr;

write(’beta=’);

repeat readln(beta); until (beta>=0.0) and (beta<2.9);

writeln(’tempo= adagio lub presto (a/p)’);

repeat a:=readkey; until (a=’a’) or (a=’A’) or (a=’p’) or (a=’P’);

if (a=’a’) or (a=’A’) then tempo:=10000 else tempo:=5000;

if beta<>0.0 then sigma:=beta else sigma:=0.02;

for i:=1 to maks_poziom do

delta[i]:=sigma*exp(i*(beta-1.0)/2.0*ln(0.5))*sqrt(0.5)*

sqrt(1.0-exp((beta-3.0)*ln(2.0)));

N:=Max-1;

V[0]:=0.0;v[N]:=sigma*Gauss;

D:=N; d2:=D div 2;

poziom:=1;

while (poziom<=maks_poziom) do

begin

k:=(N-d2) div D;

for j:=0 to k do begin

i:=d2+j*D;

V[i]:=0.5*(v[i-d2]+v[i+d2]); end;

k:=N div d2;

for j:=0 to k do begin

i:=j*d2; v[i]:=v[i]+delta[poziom]*Gauss; end;

D:=D div 2;

d2:=d2 div 2;

poziom:=poziom+1;
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end;

for i:=0 to Max do

begin

ff:=abs(660*exp(v[i]/12.0*ln(2.0)));

if (ff>65110) then f:=65000 else f:=round(ff);

case f of

1..467:sound(440);

468..522:sound(495);

523..568:sound(550);

569..623:sound(586);

624..696:sound(660);

697..779:sound(733);

780..852:sound(825);

852..65111:sound(880);

end;

for j:=1 to tempo do

begin b:=keypressed;if b then begin nosound;halt; end;end;

end;

nosound;

end.
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Soc. Lond. A370 (1980), s.459-484;(b) uogólnienie na dwa i wieιcej wymiarów byÃlo

6



przedstawione w pracy: M.Ausloos, D.H. Berman, A multivariate Weierstraß–
Mandelbrot function, Proc.R.Soc.Lond. A400 (1985), str. 331-350.

[7] M.Holshneider, Fractal Dimension: A New Definition, Marseille CNRS prepint CPT–
88/2140
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