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REZUMAT 
Modalitățile contemporane de realizare a analizei 
muzicale se bazează adesea pe metode matematice și 
cantitative. Investigațiile anterioare în domeniul 
abordării teoretice a sistemelor și aplicării principiilor 
sinergetice în muzicologie a furnizat rezultate și ipoteze 
testate prin metode cantitative și formulări matematice. 
Considerăm că explicația muzicologică a punctelor fixe 
și a regularităților descoperite în texte muzicale prin 
intermediul metodelor cantitative poate conduce la unele 
descoperiri interesante. În câteva studii anterioare am 
descris analiza și stratificarea din textele muzicale pe 
baza distribuției de tipul rang-frecvență a înălțimii 
sunetelor. Am folosit de asemenea criteriul Ord ca 
funcție a momentelor unei distribuții pentru 
caracterizarea textelor muzicale și a desfășurării lor. 
Rezultatele obținute prin metode matematice și statistice 
arată că există unele corespondențe cu interpretarea 
muzicologică.   
Cuvinte cheie 

analiză muzicală, metode cantitative, distribuție rang-
frecvență, înălțimea sunetelor, criteriul Ord, stratificare, 
secțiunea de aur  
 

1 Introducere1 
În secvențele muzicale putem observa anumite 
regularități care nu sunt în mod necesar conștiente. În 
general putem spune că o anumită segmentare este 
prolifică dacă ne permite să descoperim regularități dintre 
care unele ar putea fi legi. Unele investigații care folosesc 
metode matematice încearcă să identifice regularități în 
textele muzicale și să conceapă teste statistice pentru 
compararea lor. Analiza bazată pe distribuția rang-
frecvență a înălțimilor [7, 8, 9, 10, 15] arată că distribuția 
hipergeometrică negativă este un model adecvat, în 
majoritatea cazurilor și în textele lingvistice [3, 14, 16, 
17, 18, 19].  

                                                           
1 Rezultatele publicate în acest studiu sunt precedate de o colaborare 

de lungă durată cu Reinhard Köhler, profesor de sinergetică și 
lingvistică cantitativă la Universitatea die Trier și cu Gabriel 
Altmann, profesor de lingvistică matematică, timp de mulți ani activ 
la Universitatea din Bochum. Le sunt profund recunoscătoare 
amândurora pentru sfaturile esențiale și remarcile la adresa 
subiectului cercetării mele.   
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ABSTRACT 
Contemporary ways of musical analysis are often based 
on mathematical and quantitative methods. Previous 
investigations in the field of systems’ theoretical 
approach and application of synergetic principles in 
musicology yielded results and hypotheses tested by 
quantitative methods and mathematical formulations. We 
believe that the musicological explanation of the 
discovered fixed points and regularities in musical texts 
by quantitative methods can lead to some interesting 
discoveries. In several previous studies we have 
described the analysis and the stratification in musical 
texts based on rank-frequency distribution of the tone 
pitches. We have also used Ord´s criterion as a function 
of moments of a distribution for the characterization of 
musical texts and their development. The results gained 
by mathematical and statistical methods show that there 
are some correspondences with musicological 
interpretation.   

Keywords 

Music Analysis, Quantitative methods, Rank-frequency 
distribution, Tone pitch, Ord´s criterion, Stratification, 
Golden section 
 

1 Introduction1 
In musical sequences we can observe certain regularities 
which need not be conscious. In general we can say that 
certain segmentation is prolific if it allows us to discover 
regularities of which some may be laws. Some 
investigations using mathematical methods try to find 
regularities in musical texts and to set up statistical tests 
for their comparison. The analysis based on rank-
frequency distributions of pitches [7, 8, 9, 10, 15] shows 
the negative hypergeometric distribution is an adequate 
model, in most cases also in linguistic texts [3, 14, 16, 17, 
18, 19].  

                                                           
1 Results published in this study are preceded a long-time collaboration 

with the professor of synergetic and quantitative linguistics at the 
University in Trier, Reinhardt Koehler, and the professor of 
mathematical linguistics Gabriel Altman, who was many years 
active at the University in Bochum. I am deeply grateful to the both 
scientists for essential advice and remarks to the subject of my 
research.    
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Pentru analiza înălțimii sunetelor Reinhard Köhler a creat 
în 1995/1996 programul computerizat QUAMS  care 
furnizează distribuții pornind de la date MIDI și stabilind 
distribuții rang-frecvență ale valorii înălțimilor.2 

2 Distribuția rang-frecvență 
 
În primul rând, ne-am restrâns la câteva investigații 
elementare ale sunetelor simple și ale proprietăților 
acestora, în special ale înălțimilor. Datele utilizate 
pentru distribuția rang-frecvență a valorii 
înălțimilor au fost colectate dintre numeroasele 
compoziții MIDI scrise de diverși compozitori cu 
orientări stilistice și aparținând unor perioade 
istorice diferite, nu doar din sfera muzicii clasice, ci 
și din sfera muzicii pop. Toate distribuțiile valorii 
înălțimilor din aceste compoziții corespund 
distribuției hipergeometrice negative, dar cu toate 
acestea au probabil o localizare specifică în cadrul 
acestei distribuții (investigată de Gejza Wimmer). 
Tabelul 1 și figurile 1 și 2 arată distribuția rang-
frecvență a valorii înălțimilor în Poème tragique de 
Scriabin, op. 34 (1903). Compoziția a fost 
înregistrată cu ajutorul unui dispozitiv MIDI și 
analizată cu ajutorul programului QUAMS proiectat 
în acest scop de Reinhard Köhler și a programului 
Altmann FITTER (Interactive fitting of probability 
distributions/Fitting interactiv al distribuțiilor 
probabilistice). 

 

    
                                                           
2  Aș dori să îmi exprin recunoștința față de prof. Reinhard Köhler, 

care cu amabilitate ne-a pus la dispoziție programul QUAMS 
(Quantitative Analysis of Musical Structure/Analiza cantitativă a 
structurilor muzicale).  

[ 

For the analysis of the tone pitch the computer program 
QUAMS was created by Reinhard Köhler in 1995/1996, 
providing dis¬tribu¬tions from MIDI data and 
establishing rank-frequency distribu¬tions of the pitch 
values.2 

2 Rank-frequency distribution 
First, we have restricted ourselves to some basic 
investigations of simple sounds and their properties, 
in particular of pitch. The data which was used for 
the rank-frequency distribution of the pitch values 
have been collected from the great number of MIDI 
compositions written by various composers of 
different stylistic orientations and historical periods, 
not only from the area of the serious, but also of the 
popular music. All distributions of the pitch values 
of these compositions correspond to the negative 
hypergeometric distribution, however they probably 
have a specific localisation within this distribution 
(investigated by Gejza Wimmer). The Table 1 and 
Figures 1 and 2 show the rank-frequency 
distribution of the pitch values in Scriabin’s Poème 
tragique, op.34 (1903). The composition was 
recorded by means of a MIDI device and analysed 
by the computer program QUAMS written for this 
purpose by Reinhard Köhler and by the program 
Altmann FITTER (Iterative fitting of probability 
distributions). 
Table 1: ALTMANN-FITTER 2.0 -- Result of fitting 

 

    
                                                           
2  I would like to express my gratitude to Prof. Reinhardt Koehler who 

kindly placed QUAMS (Quantitative Analysis of Musical 
Structures) at our disposal. 
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Fig. 1: Grafic fitter (bare, 3D) 

 
Fig. 2: Grafic fitter (linii, 3D) 

 
Ambele versiuni ale graficului evidențiază mici diferențe 
între distribuția frecvențelor categoriilor de valori ale 
înălțimilor și distribuția hipergeometrică negativă. 
 

3 Criteriul Ord 
În studiul Criteriul Ord în textele muzicale [13] am arătat 
că în cele patru secole de dezvoltare a distribuției rang-
frecvență a înălțimilor în muzica europeană există o 
localizare fixă a acestui indicator în schema Ord, dar în 
această zonă există o mișcare lentă, dar perpetuă. 
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unde m´1 este primul moment brut (mediu) iar m2 și m3 
sunt al doilea și al treilea moment central al distribuției 
empirice definit drept. 

 
Pentru distribuţiile teoretice formulele I şi S pot fi 
derivate direct. În multe cazuri empirice s-a demonstrat 
că punctele <I, S> se comportă foarte regulat: fie se 
aliniază pe o linie dreaptă, fie într-o zonă care poate fi 
captată de o elipsă îngustă, arătând că în textele unui 
autor, ale unui gen sau ale unei limbi există un control 
latent ale cărui origine şi caracter sunt încă necunoscute. 
Pentru moment, doar observăm fenomenul şi încercăm 
captarea lui. Momentele utilizate pentru a defini I şi S 
arată locaţia, devierea şi asimetria distribuţiei. 
Pentru a obţine un interval temporal mai lung am început 
evaluarea cu lucrări de Palestrina (1525-1594) şi am 
terminat cu lucrări de Ligeti (1923-2006). Am selectat 
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Fig. 1: Fitter graphs (bars, 3D) 

 
Fig. 2: Fitter graphs (lines, 3D 

Both versions of the Fitter graph show small differences 
between frequency distribution of pitch value classes and 
the negative hypergeometric distribution. 
 

3 Ord´s criterion 
In the study Ord’s criterion in musical texts [13] we have 
showed that in four centuries of the development of rank-
frequency distributions of pitch in European music there 
is a fixed location of this indicator in Ord´s scheme but 
within this area there is a slow but perpetual motion. 
In order to visualize the differences between empirical 
distributions one sets up Ord´s criterion using the first 
three empirical moments and defines the quantities <I, S> 
as. 
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where m´1 is the first raw moment (mean) and m2 and m3 
are the second and third central moments of the empirical 
distribution defined as  

 

 

For theoretical distributions formulas of I and S can be 
derived directly. In many empirical cases it has been 
shown that the <I, S> points behave very regularly: either 
they lay on a straight line or in an area which can be 
captured by a narrow ellipse, showing that in texts of an 
author, of a genre or of a language, there is some latent 
control whose origin and character is not yet known. For 
the time being one merely observes this phenomenon and 
tries to capture it. The moments used for defining I and S 
display the location, the variance and the asymmetry of 
the distribution. 
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compozitori din renaştere, baroc, clasicism, romantism şi 
muzica secolului 20 şi am analizat 272 de piese muzicale. 
Cu toate acestea, am menționat faptul că o selecţie 
diferită ar putea duce la rezultate diferite.  
Testându-ne ipoteza am obţinut rezultate interesante, de 
ex. faptul că pentru orice texte muzicale  <I, S> sunt 
plasate în zona Ord hipergeometrică negativă. Figura 3 
arată că indicatorul <I, S> al tuturor compoziţiilor se află 
într-adevăr în zona dată. 

 
Fig 3: Criteriul Ord pentru 272 de texte muzicale 

Testarea altei ipoteze: punctul Ord pentru distribuția 
rang-frecvență a oricărei compoziţii europene din 
ultimii 500 de ani se găseşte în vecinătatea liniei 
drepte S = 0.4249 + 1.10095 I, rezultatul putând fi 
văzut în figura 4. Coeficientul de determinare este R 
= 0.85. 

 
Fig 4: Tendinţa liniară a punctelor <I, S> 

În studiu [13] am arătat că utilizând criteriul Ord textele 
muzicale sunt localizate într-un spaţiu foarte mic al zonei 
hipergeometrice negative şi că în compoziţiile muzicale 
există un control determinat cu caracter general şi cu un 
timp dependent de aspecte de dezvoltare caracteristice 
probabil doar muzicii europene. În studii viitoare 
intenționăm să analizăm mai multe texte muzicale scrise 
de diferiţi compozitori aparţinând de diverse perioade, 
genuri şi naţionalităţi, testând astfel alte ipoteze. 
4 Stratificarea în texte muzicale 
În studiul Stratification in Musical Texts Based on Rank-
Frequency Distribution of Tone Pitches/Stratificarea în 
textele muzicale bazată pe distribuția rang-frecvență 
a înălțimii sunetelor [15] am arătat că textul muzical – cu 

[ 

In order to obtain a longer time interval we began the 
evaluation with the works by Palestrina (1525-1594) and 
finished with those by Ligeti (1923-2006). We have 
chosen composers from the period of renaissance, 
baroque, classicism, romanticism and 20th century music 
and analyzed 272 musical pieces. However, we have 
underlined that another choice could yield different 
results. 
Testing our hypothesis, we gained some interesting 
results, e.g. for any musical texts Ord’s <I, S> lies in 
Ord´s negative hyper¬geometric area. The Figure 3 
shows that the <I, S> indicator of all compositions lies 
really in the given area. 

 
Fig 3: Ord´s criterion for 272 musical texts 

Testing another hypothesis: Ord´s point of the rank-
frequency distribution of any European composition of 
the last 500 years lies in the vicinity of the straight line S 
= 0.4249 + 1.10095 I, the result can be seen in Figure 4. 
The determination coefficient is R = 0.85. 

 
Fig 4: The linear trend of <I, S> points 

In the study [13] we have shown that, using Ord´s 
criterion, the musical texts are located in a very small 
space of the negative hypergeometric area and that in 
musical compositions there is a determinate control 
having a general character and a time dependent on 
developmental features which are characteristic maybe 
only for European music. In next studies we attempt to 
analyse more musical texts written by different 
composers from various periods, genres and nationalities, 
testing other hypotheses. 
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excepţia compoziţiilor monofonice3 sau a compoziţiilor 
pentru o singură voce sau un singur instrument – este clar 
stratificat în compoziţiile polifonice4 sau omofonice5. Am 
aranjat ierarhic frecvenţele înălţimilor şi am obţinut 
rezultate bune folosind un caz special al funcţiei Lerch 
(cuprinzând formulele Zipf şi Zipf-Mandelbrot). 
Analizarea unor compozitori diferiţi a revelat un rezultat 
variat prezentat în tabelul 2. 
Tabelul 2: Straturile la diverşi compozitori 
Compozitorul Anul 

mediu 
compoziţii 

monostratale 
compoziţii 
bistratale 

compoziţii  
tristratale 

Palestrina  
(1525-1594) 

1560 30 0 0 

Gesualdo 
(1560/1-1613) 

1587 5 2 0 

Monteverdi 
(1567-1643) 

1605 9 1 0 

Bach  
(1685-1750) 

1718 47 1 0 

Mozart  
(1756-1791) 

1774 8 0 1 

Beethoven  
(1770-1827) 

1799 17 15 0 

Schumann  
(1810-1856) 

1833 5 10 0 

Wagner   
(1813-1883) 

1848 2 1 0 

Liszt  
(1811-1886) 

1849 7 7 1 

Scriabin  
(1872-1915) 

1894 14 11 1 

Schoenberg 
(1874-1951) 

1913 13 4 0 

Stravinsky  
(1882-1971) 

1927 12 13 0 

Shostakovich 
(1906-1975) 

1940 34 15 2 

 

După cum se poate vedea, din 13 compozitori doar 4 au 
lucrări tristratale, în timp ce al doilea strat apare la 11 
compozitori.  
Pentru a compara compozitorii am utilizat un vector 
normalizat [x, y, z] conţinând proporţia de compoziţii cu 
1, 2 şi 3 straturi. Am obținut 
 Palestrina = [1, 0, 0] 
 Gesualdo = [0.71, 0.29, 0] 
 Monteverdi = [0.90, 0.10, 0] 
 Bach  = [0.98, 0.02, 0] 
 Mozart  = [0.89, 0, 0.11] 
 Beethoven = [0.53, 0.47, 0] 

                                                           
3 În muzică, monofonia este cea mai simplă textură, constând din 

melodie (câte o notă pe rând sau aceeași notă duplicată sau 
multiplicată la una sau mai multe octave - unison) fără armonie. 

4 În muzică, polifonia este o textură care constă din două sau mai multe 
voci melodice independente.  

5 În muzică, omofonia este o textură în care două sau mai multe părți 
se mișcă împreună în armonie iar relația dintre ele creează acorduri.  

[ 

4 Stratification in musical texts 
In the study Stratification in Musical Texts Based on 
Rank-Frequency Distribution of Tone Pitches [15] we 
have described that the musical text – except monophonic  
compositions or compositions for one voice or one 
instrument – is clearly stratified in polyphonic  or 
homophonic  compositions. We have ranked the 
frequencies of pitches and have obtained a good result 
using some special case of the Lerch function 
(encompassing the Zipf and Zipf-Mandelbrot formulas). 
The analysis of different composers has shown a rather 
variegated result given in Table 2 
 
Tabelul 2: Strata with individual composers 
Composer Mean 

year 
monostratal 

compositions 
bistratal 

compositions 
tristratal  

compositions 

Palestrina  
(1525-1594) 

1560 30 0 0 

Gesualdo 
(1560/1-1613) 

1587 5 2 0 

Monteverdi 
(1567-1643) 

1605 9 1 0 

Bach  
(1685-1750) 

1718 47 1 0 

Mozart  
(1756-1791) 

1774 8 0 1 

Beethoven  
(1770-1827) 

1799 17 15 0 

Schumann  
(1810-1856) 

1833 5 10 0 

Wagner   
(1813-1883) 

1848 2 1 0 

Liszt  
(1811-1886) 

1849 7 7 1 

Scriabin  
(1872-1915) 

1894 14 11 1 

Schoenberg 
(1874-1951) 

1913 13 4 0 

Stravinsky  
(1882-1971) 

1927 12 13 0 

Shostakovich 
(1906-1975) 

1940 34 15 2 

 

As can be seen, out of 13 composers only 4 have tristratal 
works, but the second stratum is present with 11 
composers.  
In order to compare the composers we set up a 
normalized vector [x, y, z] con¬taining the proportion of 
compositions with 1, 2, and 3 strata. We have obtained 

Palestrina = [1, 0, 0] 
 Gesualdo = [0.71, 0.29, 0] 
 Monteverdi = [0.90, 0.10, 0] 
 Bach  = [0.98, 0.02, 0] 
 Mozart  = [0.89, 0, 0.11] 
 Beethoven = [0.53, 0.47, 0] 
 Schumann = [0.33, 0.67, 0]        
 Wagner  = [0.67, 0.33, 0] 
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 Schumann = [0.33, 0.67, 0]        
 Wagner  = [0.67, 0.33, 0] 

Liszt  = [0.47, 0.47, 0.07] 
 Scriabin = [0.54, 0.42, 0.04] 
 Schoenberg = [0.76, 0.24, 0] 
 Stravinsky = [0.48, 0.52, 0] 
 Shostakovich = [0.67, 0.29, 0.04] 
unde x + y + z = 1. Datorită acestei ultime condiţii 
este suficient să investigăm relația (x, y) a 
proporţiilor de la monostratale la bistratale, după 
cum apare în figura 5.  

 
Fig. 5: Proporţii monostratale până la bistratale pentru 13 

compozitori 
 
Aceast rezultat oferă o imagine aparte: există două 
categorii de compozitori, şi anume 
{Palestrina, Monteverdi, Bach, Mozart} şi  
{Gesualdo, Beethoven, Schumann, Wagner, Liszt, 
Scriabin, Schoenberg, Stravinsky, Shostakovich}.  
 
Interpretarea muzicologică a acestor două categorii pare 
logică. Compozitorii din prima categorie– Palestrina, 
Monteverdi, Bach şi Mozart – au compus cu 
preponderenţă muzică diatonică, folosind selecţia 
înălţimilor tonale. Compozitorii din a doua categorie - 
Gesualdo, Beetho¬ven, Schumann, Wagner, Liszt, 
Scriabin, Schoenberg, Stravinsky şi Shosta¬ko¬vich – au 
scris mai ales muzică cromatică şi au o mai mare 
varietate de înălţimi tonale în lucrările lor. 

5 Secţiunea de aur 
În studiul Some problems of musical texts/Probleme ale 
textelor muzicale [12] s-a ilustrat cum punctul h al unei 
distribuții rang-frecvență, f = f(r), este un punct fix care 
poate fi calculat în moduri diverse. În lingvistică s-a 
arătat deja că punctul h depinde de lungimea textelor 
conform relaţiei 2ahN  . 

 
a fost folosit cu succes în analiza textelor lingvistice şi de 
asemenea în texte muzicale [6, 10, 12].   

[ 

Liszt  = [0.47, 0.47, 0.07] 
 Scriabin = [0.54, 0.42, 0.04] 
 Schoenberg = [0.76, 0.24, 0] 
 Stravinsky = [0.48, 0.52, 0] 
 Shostakovich = [0.67, 0.29, 0.04] 
where x + y + z = 1. Due to this latter condition it is 
enough to investigate the (x, y) plot of the 
monostratal to bistratal proportion, as presented in 
Figure 5.  

 
Fig. 5: Monostratal to bistratal proportions for 13 

composers 
 
This result shows a peculiar picture: there are two classes 
of composers namely 
{Palestrina, Monteverdi, Bach, Mozart} and  
{Gesualdo, Beethoven, Schumann, Wagner, Liszt, 
Scriabin, Schoenberg, Stravinsky, Shostakovich}.  
The musicological interpretation of these two classes 
seems to be logical. Composers placed in the first class – 
Palestrina, Monteverdi, Bach and Mozart – wrote mostly 
diatonic music, using the selection of the tone pitches. 
Composers placed in the second class – Gesualdo, 
Beetho¬ven, Schumann, Wagner, Liszt, Scriabin, 
Schoenberg, Stravinsky and Shosta¬ko¬vich – wrote 
mostly chromatic music and have a larger range of tone 
pitches in their works.. 
 

5 Golden Section 
The study Some problems of musical texts [12] 
illustrated that the h-point of a rank-frequency 
distribution, f = f(r), is a fixed point that can be computed 
in various ways. In linguistics it has already been shown 
that the h-point depends on the length of the texts 
ac¬cording to the relationship .  
The indicator 

 
has successfully been used in linguistic text analysis and 
also in musical texts [6, 10, 12].   
has successfully been used in linguistic text analysis and 
also in musical texts [6, 10, 12].   



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

21

[ 

În studii anterioare evidențiat că modelele muzicale trebuie să 
ofere ipoteze formulate matematic. După cum am arătat, 
distribuţia hipergeometrică negativă este un model adecvat în 
majoritatea cazurilor, atât în texte lingvistice cât şi muzicale. Cu 
toate acestea, nu se cunoaşte deocamdată modul de interpretare 
a parametrilor individuali chiar dacă se cunoaşte mişcarea lor.  
În limbajul natural secţiunea de aur a fost identificată drept 
limita radianilor α a punctului h în distribuția rang-frecvență a 
cuvintelor. Cu toate acestea, în muzică, unde notele simple nu 
corespund cuvintelor din limbă, ci mai degrabă fonemelor sau 
literelor, a fost dovedită şi descoperită existenţa secţiunii de aur 
în distribuţia înălţimilor. În acest scop au fost selectaţi 
doisprezece compozitori din diferite perioade istorice. 
După cum se ilustrează în figura 1, proporția de aur muzicală 
are un punct culminant localizat la mijlocul secolului al XVII-
lea, o perioadă de creştere Trise ≈ 75 ani, şi una de declin de Tfall 
≈ 150 ani, prin urmare o deschidere de aproximativ W = Trise + 
Tfall = (75 + 150) ani = 225 ani, anunţând şi acoperind strălucita 
epocă a lui Bach, Mozart şi Beethoven..  
Pe de altă parte, cei mai vechi compozitori aparţinând de 
începuturile acestei mişcări sunt Palestrina, Gesualdo şi 
Monteverdi, după Leonardo da Vinci (1452–1519), 
Michelangelo (1475–1564) şi Luca Pacioli (1445–1514) cu a sa 
Divina Propor¬tione (1509).  
În consecinţă, se pare că inspirația muzicală legată de secţiunea 
de aur este un ecou târziu al renaşterii, întinzându-se 
aproximativ de-a lungul secolelor XIV – XVII. 

Pe de altă parte, cei mai vechi compozitori aparţinând de 
începuturile acestei mişcări sunt Palestrina, Gesualdo şi 
Monteverdi, după Leonardo da Vinci (1452–1519), 
Michelangelo (1475–1564) şi Luca Pacioli (1445–1514) 
cu a sa Divina Proportione (1509).  
În consecinţă, se pare că inspirația muzicală legată de 
secţiunea de aur este un ecou târziu al renaşterii, 
întinzându-se aproximativ de-a lungul secolelor XIV – 
XVII. 

 
Fig. 6: Ecoul muzical al proporţiei de aur după cum 

reiese din evoluţia Log A 
 

Din cei doisprezece compozitori menţionaţi şi din mai 
mult de două sute de compoziţii, au fost selectate trei 
piese scrise de Gesualdo da Venosa, J. S. Bach şi L. v. 
Beethoven. În tabelele 1, 2 şi 3 înălţimile corespund 
rangurilor şi frecvenţelor (128 de categorii discrete de 
valori posibile au fost definite conform protocolului 
MIDI: 60 = do1, 61 = do♯, 62 = re1 etc., iar cele două 
zero-uri au fost adăugate pentru a face posibilă 
segmentarea fiecărui ton în sferturi, în caz de necesitate). 
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In previous studies we have pointed out that models of 
music must provide mathematically formulated 
hypotheses. As has been shown, the negative hyper-
geometric distribution is an adequate model in most 
cases, also in linguistic and musical texts. However, it is 
not known as yet how to interpret the individual 
parameters even if their motion is known. 
In natural language texts the golden section has been 
found as the limit of the α radians of the h-point of the 
rank-frequency distribution of words. However, in music, 
where the simple notes do not correspond to words in 
language but rather to phonemes or letters, the existence 
of the golden section in the distribution of pitches was 
proved and discovered. For this purpose twelve 
composers from different historical periods were 
selected. 
As it is illustrated in Figure 1, the musical golden 
proportion impetus has a maximum located in the mid of 
the 17th century, a rise time Trise ≈ 75 years, and a decay 
time Tfall ≈ 150 years, hence a width of about W = Trise + 
Tfall = (75 + 150) years = 225 years, heralding and 
covering the brilliant epoch of Bach, Mozart, and 
Beethoven..  
On the other hand, the oldest composers belonging to the 
beginning of this motion are Palestrina, Gesualdo and 
Monteverdi, after Leonardo da Vinci (1452–1519), 
Michelangelo (1475–1564), and Luca Pacioli (1445–
1514) with his Divina Proportione (1509).  
Consequently, it appears that the whole musical golden 
proportion inspiration appears as a late echo of the Renaissance 
that spans roughly the 14th through the 17th century. 

 
Fig. 6: The musical echo of the golden proportion as 

revealed by the evolution of Log A (4 parameter Box-
Lucas function fitting) 

From the twelve mentioned composers and more than 
two hundred compositions, three works written by 
Gesualdo da Venosa, J. S. Bach and L. v. Beethoven 
were selected. In the table 1, 2, and 3 the pitches 
correspond to ranks and frequencies (128 discrete classes 
of possible values were defined according to the MIDI 
protocol: 60 = c1, 61 = cis1, 62 = d1, etc., and two zeros 
were added in order to make possible to segment each 
tone into quarter-tones, if necessary). The number of 
occurrences of these value classes was counted and the 
classes were arranged in the order of their frequency. H- 
and h-points were computed. In the study Regularities in 
Musical Texts Resulted from Rank-Frequency 
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Numărul de apariţii ale acestor categorii valorice a fost 
numărat şi categoriile au fost dispuse în ordinea 
frecvenţelor. S-au calculat punctele H şi h. În studiul 
Regularities in Musical Texts Resulted from Rank-
Frequency Distribution of Pitch/Regularități în textele 
muzicale rezultate din distribuția rang-frecvență a 
înălțimii [9] am arătat interpretarea muzicologică a trei 
compoziţii: madrigalul Dolcissima mia vita de Gesualdo, 
Preludiu şi Fuga nr. 4 (WTP I) de J. S. Bach şi Sonata 
pentru pian nr. 5 de Beethoven. În acest studiu ne 
rezumăm la explicarea punctelor H şi h în madrigalul lui 
Gesualdo Dolcissima mia vita (Tabelul 3). 
Tabelul 3: Înălţimile corespunzătoare rangurilor şi 
frecvenţelor în madrigalul lui Gesualdo Dolcissima mia 
vita 
Rang Frecv Înălţime Nume 
1 52 6700 sol¹ 
2 49 6200 re¹ 
3 38 7000 si-bemol/la#¹ 
4 37 6900 la¹ 
5 34 6500 fa¹ 
6 30 7200 do² 
7 30 6400 mi¹ 
8 30 5500 Sol 
9 30 5800 Si 
H = 10 27 7400 re² 
11 27 5700 La 
12 24 6000 do¹ 
13 16 5300  Fa 
h = 14 15 6600 fa# 
15 14 6300 mi-bemol¹ 
16 13 7100 si¹ 
17 11 5000 Re 
18 10 7600 mi² 
19 9 5100 mi-bemol 
20 8 7300 do#² 
21 8 7700 fa² 
22 8 6800 sol#¹ 
23 7 7500 mi-bemol ² 
24 7 7900 sol ² 
25 7 5900 Si 
26 7 5200 Mi 
27 6 4300 Sol 
28 5 5400 fa# 
29 4 6100 do#¹ 
30 4 5600 sol # 
31 4 4800 do 
32 2 4600 Si-bemol/La# 
33 2 4900 do# 
34 2 4500 La 
35 2 4400 Sol# 
36 1 7800 fa#² 
37 1 4700 Si 
 
Dolcissima mia vita este compus în sistemul modal pe 
care Gesualdo l-a extins prin cromatizare la sfârşitul 
secolului al XVI-lea. Dolcissima mia vita este scris în 
domeniul tonal Fa6: f(do), g(re), a(mi),b-bemol7(fa), 
                                                           
6 În sistemul modal cele 7 tonuri elementare și tonul al optulea 

(septimă mică=ta) sunt cele mai importante. În domeniul Do sunt: 
c(do), d(re), e(mi), f(fa), g(sol), a(la), b(ti), si-bemol(ta). Alte trei 
tonuri pot apărea în funcție de melodie și de mișcarea melodică: trei 
diezi (tonuri extinse); în domeniul Do sunt: c#(di), f#(fi), g#(si). 
Compoziția ar putea fi scrisă în unul din cele șase moduri: Ionic, 
Doric, Frigic, Lidic, Mixolidic sau Aeolic (modul Locric este un 
mod teoretic nefolosit în practică). Acest sistem de 11 tonuri a fost 
extins la 12 tonuri de către Gesualdo: în domeniul Do este sunetul 
re# sau mi-bemol. 

7 Si-bemol sau sib, mi-bemol sau mib, se folosesc ambele semne. 

[ 

Distribution of Pitch [9] we have shown the 
musicological interpretation of the three compositions: 
the madrigal Dolcissima mia vita by Gesualdo, Prelude 
and Fugue, No. 4 (WTP I) by J. S. Bach and Piano 
Sonata No. 5 by Beethoven. We restrict in this study only 
to explanation of the H- and h- points in Gesualdo’s 
Madrigal Dolcissima mia vita (Table 3). 
Tabelul 3: Pitches corresponding to ranks and 
frequencies in Gesualdo’s madrigal Dolcissima mia vita 
Rank Freq Pitch Name 

1 52 6700 sol¹ 
2 49 6200 re¹ 
3 38 7000 si-bemol/la#¹ 
4 37 6900 la¹ 
5 34 6500 fa¹ 
6 30 7200 do² 
7 30 6400 mi¹ 
8 30 5500 Sol 
9 30 5800 Si 
H = 10 27 7400 re² 
11 27 5700 La 
12 24 6000 do¹ 
13 16 5300  Fa 
h = 14 15 6600 fa# 
15 14 6300 mi-bemol¹ 
16 13 7100 si¹ 
17 11 5000 Re 
18 10 7600 mi² 
19 9 5100 mi-bemol 
20 8 7300 do#² 
21 8 7700 fa² 
22 8 6800 sol#¹ 
23 7 7500 mi-bemol ² 
24 7 7900 sol ² 
25 7 5900 Si 
26 7 5200 Mi 
27 6 4300 Sol 
28 5 5400 fa# 
29 4 6100 do#¹ 
30 4 5600 sol # 
31 4 4800 do 
32 2 4600 Si-bemol/La# 
33 2 4900 do# 
34 2 4500 La 
35 2 4400 Sol# 
36 1 7800 fa#² 
37 1 4700 Si 
 
Dolcissima mia vita is composed in the modal system 
which Gesualdo brought into the extended form through 
the chromatization at the end of 16th century. Dolcissima 
mia vita is  written in F – tonal domain3: f(do), g(re), 
a(mi), b-flat4(fa), c(so), d(la), e(ti) + e-flat(ta); three 
diesis: f#(di), b(fi), c#(si). Gesualdo enlarged this 11-
tone-system to the 12-tone-system by chromatization: a-
flat or g#. 

                                                           
3 In the modal system the basic 7 tones and the eighth tone (minor 

seventh = ta) are most important. In C – domain there are: c(do), 
d(re), e(mi), f(fa), g(so), a(la), b(ti), b-flat(ta). Further three other 
tones can appear depending on the melody and melodic motion: 
three diesis (augmented tones); in C – domain there are: c#(di), 
f#(fi), g#(si). The composition could be written in one of the six 
modi: in Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian or Aeolian 
modus (Locrian is a theoretical modus not used practically). This 
11-tone-system was enlarged to the 12-tone-system by Gesualdo: in 
C – domain it is the tone d# or e-flat. 

4 B-flat or bb, e-flat or eb, both signs are used. 
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c(so), d(la), e(ti) + e-bemol(ta); trei diezi: f#(di), b(fi), 
c#(si). Gesualdo a extins acest sistem de nouă tonuri până 
la sistemul de 12 tonuri prin cromatizare: la-bemol sau 
sol#. 
Lucrarea este scrisă în modul doric – se termină cu triada 
g-b-d (versiunea majoră a trisonurilor sau acordurilor 
finale este foarte comună în sistemul modal). Cele 10 
tonuri cel mai frecvent întâlnite (până la punctul H) în 
acest madrigal sunt cele şapte tonuri de bază (în domeniul 
tonal Fa: sol, re, si-bemol,la, fa, do,mi) şi un diez (în 
domeniul tonal Fa: si; sau în domeniul tonal Do cele 
şapte tonuri de bază + ta). Doar un singur ton nou fa# 
apare în spaţiul dintre punctul H şi punctul h (10-14) 
drept cel mai frecvent ton de pe locul 14. Tonul deosebit 
de important ta (mi-bemol) este pe locul al 15-lea dar 
dacă luăm în calcul și altă poziție a octavei (14 mi-bemol 
¹ + 9 mi-bemol = 23), s-ar afla între punctele H și h. 
Sunetul  fa# este foarte important deja în prima cadență 
plasată în măsurile 4-6: do-mi-bemol-sol (triadă 
subdominanăt) re-fa#-la (triadă dominantă, sol-si-bemol-
re (triadă tonică). De asemenea joacă rolul central în 
transpunerea în domeniul La în măsurile 15-20, mai ales 
în cadența în mod doric: fa#-la#-do# (triadă dominantă), 
h-d-f# (triadă tonică, măsura 16). 
 

6 Concluzie 
 

În acest studiu am recapitulat unele rezultate din 
investigațiile precedente, arătând că metodele cantitative 
sunt adecvate pentru analiza muzicală. Cu toate axcestea, 
ne aflăm abia în prima fază a unui îndelungat proces de 
cercetare care imăplică aplicarea a numeroase metode 
matematice, statistice și analitice. Rezultatele noastre 
sunt până în momentul de față doar preliminare, deoarece 
am studiat doar câteva opere selectate scrise de câțiva 
compozitori și doar o singură proprietate a sunetului 
muzical – înălțimea. În următorul studiu dorim să folosim 
metode cantitative de analiză  mai eligibile și să implicăm 
parametri și trăsături multiple ale operei muzicale pentru 
a obține rezultate mai tangibile 
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The composition is in Dorian modus – it ends on triad g-
b-d (major version of final triads or chords is very 
common in modal system). The first 10 most frequent 
tones (to the point H) in this madrigal are the basic 7 
tones (in F – tonal domain: g, d, b-flat, a, f, c, e) and one 
dieses (in F – tonal domain: b; or in C – tonal domain the 
basic 7 tones + ta). Only one new tone f# appears in the 
space from the point H to the point h (10-14) as the most 
frequent tone on the 14th place. The very important tone 
ta (e-flat) is on the 15th place but if we took into account 
also other octave position (14 e-flat¹ + 9 e-flat = 23), it 
would lie between the points H and h. The tone f# is very 
important already in the first cadence placed in the bars 
4-6: c-e-flat-g (subdominant triad), d- f#-a (dominant 
triad), g-b-flat-d (tonic triad). It plays also the leading 
role in the transposition in A – domain in the bars 15-20, 
especially in the cadence in Dorian modus: f#-a#-c# 
(dominant triad), h-d-f# (tonic triad, bar 16th).  
 

6 Conclusion 
 

In this study we have recapitulated some results from the 
previous investigations showing that quantitative 
methods are perspective and adequate for the musical 
analysis. However, we are only in the first phase of a 
long research process involving application of numerous 
mathematical, statistical and analytical methods. Our 
statement was until now very preliminary because we 
studied only some selected works written by several 
composers and only one property of musical tone – the 
tone pitch. In our next research we attempt to use more 
eligible quantitative methods of analysis and to involve 
also other parameters and features of musical works in 
order to gain more tangible results. 
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