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REZUMAT 
Instalația audio-vizuală PERSPECTRUM, un demers de 
sono-vizualizare pe baze științifice, preia elemente 
conceptuale ale spațiului fizic macro- și micro-cosmic și 
le juxtapune peste un model conceptual acustic. 
 
Cuvinte cheie 

con Cerenkov, radiație cosmică, sculptură sonică, 
rezonanța Schumann 
 
PRETEXT 
Transpus simbolic, locul geometric al perspectivelor 
raportării spațiale la sunet a compozitorilor diferitelor 
epoci este un con înclinat la 90 de grade. Privite din 
vârful conului (A) – perspectiva telescopului – obiectele 
sonore devin entități îndepărtate, anonime, punctiforme, 
părți ale unei mase sonore, ale unui nor de sunete; la baza 
conului – perspectiva microscopului – sunetele pot fi 
contemplate și atinse (C) sau se poate chiar intra în 
interioritatea lor și explora tridimensionalitatea lor 
spectrală (D); din perspectiva ochiului liber (B), aflată 
între precedentele două, sunetul devine o entitate cu 
personalitate, aflată în ipostaze succesiv-melodice sau 
simultane (intervale, acorduri). 
Există așadar trei zone spațiale în sfera gândirii muzicale, 
trei perspective diferite de a privi și de a aborda 
materialul sonor: o zonă a macrospațialității unde plasăm 
muzicile de textură și cluster, una a microspațialității 
corespunzătoare curentelor minimaliste și spectraliste și 
alta, ce pendulează între cele două, asimilată tradiției 
muzicii culte. Perspectiva telescopului, a microscopului 
și a ochiului liber. 

 
CONCEPT & CONȚINUT 
Instalația audio-vizuală PERSPECTRUM, un demers de 
sono-vizualizare pe baze științifice, preia elemente 
conceptuale ale spațiului fizic macro- și micro-cosmic și 
le juxtapune peste modelul conceptual descris mai sus. 
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ABSTRACT 
The PERSPECTRUM audio-visual installation – a 
scientific sound visualisation project – uses concepts of 
the physical macro- and micro-cosmic space, and 
superimposes them on a conceptual acoustic model.. 
 
Key words 
Cherenkov cone, cosmic rays, sonic sculpture, Schumann 
resonances 
 
ARGUMENT 
Projected symbolically, the geometric shape of various 
era composers’ spatial relationship to sound is a 90-
degree rotated cone. Seen from the apex of the cone (A) – 
the telescope’s perspective – the sound objects become 
distant, unidentified, point-like entities, components of a 
sounding mass, or cloud. At the base of the cone – the 
microscope’s perspective – sounds can be watched and 
touched (C), and one can even examine their inside, their 
spectral three-dimension (D). From the eye’s perspective 
(B), placed in between the other two, sound becomes an 
individual entity, materializing in consecutive (melodic) 
or simultaneous (harmonic) events. 
Consequently, there are three space areas outside of 
conventional musical thinking, three different 
perspectives and approaches to the sounding material: an 
area of macrospace to which textural and cluster-like 
music belongs, an area of microspace that corresponds to 
minimalist and spectral music, and finally an area that 
oscillates between the initial two, which is assimilated 
with art music: the telescope’s, the microscope’s and the 
eye’s perspective, respectively. 

 
CONCEPT & CONTENT 
The PERSPECTRUM audio-visual installation – a 
scientific sound visualisation project – uses concepts of 
the physical macro- and micro-cosmic space, and 
superimposes them on the previously described model. 
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Traiectoriile fragmentelor unei particule cu energie înaltă 
din radiația cosmică – ipostaze macrocosmice ale 
materiei, ce în drumul lor prin atmosferă generează un 
con Cherenkov – devin pretext pentru desenul 
amplitudinii unor sunete armonice. 

 
Con Cherenkov datorat descompunerii particulei la 

intrarea în atmosfera Pământului: 
 

 
 

Con Cerenkov răsturnat: 

 
Date cu evoluția componentelor subatomice rezultate din 
descompunerea particulei primare de radiație cosmică, în 
cazul nostru un proton cu energia primară 1015 eV, în 61 
de pași standard, conform simulării Monte Carlo, sunt 
ilustrate dupa cum urmează: 

 
Tabel1. Distribuția longitudinală a unei jerbe pe 61 de 

falii în pași de 20 g/cm2, pe adâncime, în atmosferă 
(privită de sus în jos la nivelul mării) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adâncime/ 
Depth 

Gamma/ 
Gammas 

Pozitroni/ 
Positrons 

Electroni/ 
Electrons 

Muoni+/ 
Muons+  

Muoni-/ 
Muons 

Hadroni/ 
Hadrons 

Particule încărcate  
electric/ Charged particles  

20 6.70E+03 1.48E+02 1.13E+02 1.08E+02 1.04E+02 1.96E+02 6.31E+02 

40 1.75E+03 5.29E+02 4.84E+02 3.21E+02 3.24E+02 3.20E+02 1.91E+03 

60 3.61E+03 1.21E+03 1.01E+03 5.06E+02 5.43E+02 4.49E+02 3.62E+03 

80 6.07E+03 1.97E+03 2.06E+03 6.48E+02 6.79E+02 5.35E+02 5.78E+03 

.................. ............... .................. .................. ............... ............... ............... .................. 

1140 1.13E+03 3.56E+02 2.30E+02 5.11E+03 5.11E+03 6.90E+01 1.08E+04 

1160 8.23E+02 4.15E+02 2.50E+02 4.88E+03 4.88E+03 6.50E+01 1.05E+04 

1180 6.53E+02 2.85E+02 2.24E+02 4.36E+03 4.37E+03 5.10E+01 9.27E+03 

1200 4.46E+02 1.96E+02 1.31E+02 2.55E+03 2.56E+03 4.40E+01 5.45E+03 

1220 3.35E+01 1.00E+00 2.75E+00 2.85E+02 2.72E+02 2.00E+00 5.63E+02 
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The trajectory of high-energy particles induced by a 
primary cosmic ray – macrocosmic state of matter, which 
generates a Cherenkov cone on their way through 
atmosphere – becomes a model for mapping out the 
amplitude contour of harmonic tones 
 

Cherenkov cone resulting from a cosmic particle 
decay while entering Earth’s atmosphere: 

 

 
 

Inverted Cherenkov cone: 

 
Data regarding development of subatomic particles 
generated by the decay of a primary  cosmic ray primary 
particle, in our case a proton with primary energy of 1015 
eV, in 61 standard steps, according to the Monte Carlo 
simulation, are illustrated as follows: 

 
Table1. Longitudinal distribution in 61 slant steps of 

20. g/cm2 for shower 1 
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Reprezentarea grafică a distribuției longitudinale a 
numărului de particule (axa y): Gamma (Seria1), 
Pozitroni (Seria2), Electroni (Seria3), Muoni+ (Seria4), 
Muoni- (Seria5), Hadroni (Seria6), totalul Particulelor 
încărcate electric (Seria7) versus adâncimea în atmosferă 
(axa x), conform tabelului1. 

Tabel 2. Distribuția longitudinală a depozitului de 
energie pe 61 de falii în pași de 20 g/cm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reprezentarea grafică a distribuției longitudinale a 
depozitului de energie (axa y): Gamma (Seria1), Ionizare 
Electromagnetică (Seria2), Cat Electromagnetic (Seria3), 
Ionizare Muonică (Seria4), Cat Muonic (Seria5), Ionizare 
Hadronică (Seria6), Cat Hadronic (Seria7), Neutrino 
(Seria8), suma (Seria9), versus adâncimea în atmosferă 
(axa x), conform tabelului2. 

 
Evoluția energiei fiecărei particule rezultate devine 
graficul amplitudinii/intensității pentru un sunet sinus cu 
durata de 61 de secunde: 

Adâncime/ 
Depth 

Gamma/ 
Gammas 

Ionizare em/ 
Electromagnetic 
ionization  

Em Cat/ 
Electromagnetic cut  

Ionizare muonică/ 
Muonic 
ionizations 

Muoni cat/ 
Muonic cut  

Ionizare hadronică/ 
Hadronic ionization 

Hadroni cat/ 
Hadronic cut  

Neutrino/ 
Neutrino 

10 4.41E+01 7.42E+00 1.14E+01 7.62E+00 1.38E+01 1.33E+01 4.27E+01 1.13E+04 

30 1.76E+02 3.25E+01 4.85E+01 2.31E+01 2.44E+01 1.79E+01 8.84E+01 4.65E+03 

50 3.39E+02 8.21E+01 1.72E+02 4.50E+01 3.83E+01 2.07E+01 1.13E+02 4.78E+03 

70 5.77E+02 1.71E+02 4.04E+02 6.18E+01 3.61E+01 2.46E+01 1.05E+02 2.74E+03 

.................. ............... ............... ............... ................ ............... ................. ............... ................
. 

1130 1.12E+02 2.84E+01 1.95E+02 4.97E+02 1.23E+01 1.56E+00 9.37E+00 1.23E+02 

1150 1.12E+02 2.76E+01 1.89E+02 4.55E+02 8.88E+00 1.29E+00 1.18E+01 1.68E+02 

1170 8.26E+01 2.24E+01 1.48E+02 3.53E+02 1.27E+00 8.79E-01 9.84E+00 1.24E+02 

1190 5.61E+02 1.48E+01 5.03E+02 1.03E+02 2.12E+05 1.67E+00 4.50E+02 7.66E+02 

1210 1.77E+01 7.61E+00 1.29E+01 1.67E+02 3.50E+00 3.12E-01 1.82E+00 2.74E+01 
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Longitudinal distribution of different type of particles, as 
displayed in Table 1: Gammas (Series1), Positrons 
(Series2), Electrons (Series3), Muons+ (Series4), Muons- 
(Series5), Hadrons (Series6) and total Charged particles 
(Series7) versus Depth – Xaxis. 
Table 2. Longitudinal energy deposit in 61 slant steps 

of 20. g/cm2 for shower 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Longitudinal energy deposit of different particle 
components as displayed in Table 2: Gammas (Series1), 
Electromagnetic Ionization (Series2), Electromagnetic 
Cut (Series3), Muonic Ionizations (Series4), Muonic Cut 
(Series5), Hadronic Ionization (Series6), Hadronic Cut 
(Series7), Neutrino (Series8), Sum of all (Series9) versus 
Depth – Xaxis 

 
The development process of each resulting particle 
becomes a chart for the amplitude / intensity of a 61-
second long sine wave: 
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Longitudinal energy deposit of different particle 
components as displayed in Table 2: Gammas (Series1), 
Electromagnetic Ionization (Series2), Electromagnetic 
Cut (Series3), Muonic Ionizations (Series4), Muonic Cut 
(Series5), Hadronic Ionization (Series6), Hadronic Cut 
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Depth – Xaxis 

 
The development process of each resulting particle 
becomes a chart for the amplitude / intensity of a 61-
second long sine wave: 
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Cele 15 sunete sinus astfel generate, împreună cu sunetul 
fundamental cu frecvența de 7,83 Hz (corespunzătoare 
rezonanței Schumann) construiesc un timbru sonor nou, 
prin suprapunere, pe baza sintezei aditive. Primele 7 
particule corespund sunetelor armonice 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, ultimele 8 corespund proiecției la octavă: 
armonicele 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. 

 
 
Ascultând și cercetând reprezentarea sub formă de 
sonogramă bidimensională a sunetului generat în urma 
sintezei aditive descoperim “bătăi acustice” generate de 
ciocnirea frecvențeler alăturate (reprezentate ca puncte, 
linii frânte, discontinuități). 

 
 
Timbrul sonor astfel creat este dublu ipostaziat: acustic - 
sunet pur și vizual - sculptură sonică sau “model auditiv 
înghețat” micro-încarnat prin tehnologia litografiei laser. 
Cele 2 entități sunt proiectate prin fascicule ce generează 
două conuri cu baza comună reprezentată de un ecran 
circular: un con sonor generat de propagarea 
unidirecțională a învelișului armonic și un con vizual – 
rezultat al augmentării modelului sonic tridimensional. 

[ 

 
The resulting 15 sine waves, along with the 7.83 Hz 
fundamental sound (corresponding to the Schumann 
resonances), create new tone colours, by superimposition 
based on additive synthesis. The first eight particles 
correspond to harmonics 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
while the last seven particles correspond to their octave 
multiplication: harmonics 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
and 128. 

 
 
By listening to the resulting sound, and by examining its 
two-dimensional sonogram, one can discover “frequency 
beat” generated by the interference of close frequencies 
(represented as dots, broken lines, discontinuities). 

 
 
The resulting tone colour is dual in nature: acoustic – 
pure and visual sound – sonic sculpture, or “frozen 
sounding pattern” taking shape through laser lithography 
technology. The two entities are projected by optical 
beams generating two cones that share a common base, 
represented by a circular screen: an acoustic cone 
resulting from the unidirectional propagation of the 
harmonic outer layer, and a visual cone resulting from the 
augmentation of the three-dimensional sonic pattern. 
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SUNET  
Sunetul instalației, cu durata de 183 (61x3) secunde 
cântate în buclă este stereofonic și proiectat prin 2 
difuzoare unidirecționale suspendate înclinat în colțurile 
camerei. Primul canal conține un sunet repetat de tip 
dinte de fierăstrău (forma sa reprezentând jumătate din 
proiecția unui con) cu frecvența de 7,83 Hz și 
simbolizează echilibrul, ubicuitatea vibrației Schumann 
pe care “plutește” Pământul în universul macro. El se 
reflectă în toată încăperea, diferit, în prezența sau în 
absența spectatorilor. Al doilea canal conține aspecte 
sonore descrise mai sus: 61 de secunde cu sunetul generat 
de sinteza aditivă, 61 de secunde de “bătăi acustice”, 61 
de secunde de liniște, ce corespund sonor celor trei faze 
ale evenimentului intrării particulei cosmice în atmosferă: 
impactul, descompunerea, dizolvarea.   

 
VIZUALIZAREA DATELOR 
Instalația cuprinde două tipuri de reprezentare vizuală: 
una statică, alta dinamică. Cea statică este proiectată pe 
ecranul circular cu ajutorul unui sistem optic (pointer 
verde – oglinzi – microspscop) și conține o intercalare a 
celor 15 fluxuri de date generate de 
dezintegrarea/descompunerea unei particule cosmice 
primare (unui proton cosmic) în atmosfera Pământului 
prin interacțiunea cu constituenții atmosferici în mii de 
alte tipuri de particule secundare (jerba de particule). Din 
rațiuni estetice am ales un mod de vizualizare hibrid ce 
alătură formatul numeric celui grafic. Sinteza sonoră a 
celor două canale audio este reprezentată vizual dinamic 
pe ecranul osciloscopului. 
 

 
 

[ 

 
 

THE SOUND 
The 183-second long installation (61x3) has stereophonic 
sound, which is projected from two unidirectional 
speakers, suspended at an angle in the room’s corners. 
The first channel contains a 7.83 Hz repeated sawtooth 
wave (its shape represents one-half of the cone’s 
projection), symbolizing balance and omnipresence of the 
Schumann vibration in which the Earth “floats”, within 
the macro Universe. This sound is reflected throughout 
the entire room, in various ways depending on the 
presence or absence of spectators. The second channel 
contains sounding elements described above: 61 seconds 
of additive synthesis sound, 61 seconds of “frequency 
beat”, and 61 seconds of silence, corresponding to the 
three phases of cosmic particles travelling through the 
atmosphere: the impact, the decay, and the dissolution. 

 
DATA VISUALISATION 
The installation comprises of two types of visual display: 
one static and one dynamic. The static one is projected 
onto the circular screen by means of an optical system 
(green laser pointer – mirrors – microscope), and contains 
the interlacing of 15 data streams generated by the 
primary particle decay (a cosmic proton) in the Earth’s 
atmosphere – by interaction with atmospheric elements – 
resulting in thousands of secondary particles (extensive 
air shower). For aesthetic reasons, we opted for a hybrid 
visualisation that includes both the numeric and graphic 
format. The audio synthesis of the two channels is shown 
dynamically on the oscilloscope screen. 
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REZULTAT 
Spectatorul are posibilitatea imersiunii într-un mediu  
audio-vizual ce își propune să unifice simbolic, la scară 
umană,  Cosmosul cu Cuanta, la scala micro si macro (un 
varf de ac proiectat cu microscopul laser pe sfera din 
incapere).  
 
ASPECTE TEHNICE 

 Cameră întunecată (black box), cub cu latura de 
3-4 metri și înălțimea de 2-3 metri, izolată 
acustic 

 2 difuzoare unidirecționale 
 Ecran de proiecție din plexiglas, sablat 
 Sistem optic de proiecție: pointer verde – oglinzi 

– microspscop  
 Osciloscop 
 Player audio 
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RESULT 
The audience is able to immerse into an audio-visual 
environment that aims at unifying symbolically, at the 
human level, the Cosmos and the Quantum, both on a 
micro and a macro scale (a needlepoint projected by the 
laser microscope onto the sphere inside the room). 
 
TECHNICAL ELEMENTS 

 Dark room (black box), 3-4 meters wide, and 2-
3 meters high, soundproofed 

 2 Unidirectional speakers 
 Sandblasted plexiglass projection screen 
 Optical system for projection: green laser 

pointer – mirrors – microscope 
 Oscilloscope 
 Audio player 

  
THE TEAM 

 Cătălin Crețu / CMeM, author, PhD in Music, 
senior researcher at the Electroacoustic Music 
and Multimedia Center of the National 
University of Music Bucharest 

 Gina Isar / ISS, co-author, PhD in Physics of 
Astroparticles and High Energy Physics, senior 
researcher at the Institute of Space Science, 
Bucharest-Măgurele 

 Marian Zamfirescu / CETAL, co-author, PhD in 
Science, senior researcher at the Center for 
Advanced Laser Technologies, Bucharest-
Măgurele 

 Mihaela Ghiță, project coordinator 
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