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REZUMAT 
Studiul de caz ce vizează percepţia afectivă a sunetului 
redat prin intermediul tehnologiei implică emoţia şi 
audiţia muzicală. Este introdusă o procedură alternativă, 
denumită metoda expunerii progresive. Experimentul 
implică subiecţii testaţi şi ascultarea primei părţi din 
sonata Op. 31, No. 2, în re minor, compusă de Ludwig 
van Beethoven. Astfel, în cadrul unei grupe de zece 
studenţi ai Facultăţii de Muzică din Braşov, a fost 
audiată prima parte a acestei sonate, utilizându-se un 
computer profesional și un sistem audio de o calitate 
superioară. Lucrarea a fost împărţită în pasaje, 
asemănătoare ca timp, subiecţii trebuind să îşi expună 
emoţiile şi trăirile prin intermediul chestionarelor. A fost 
aleasă această metodă pentru a îmbina paradigma 
clasică şi cea continuă, în care există o serie de 
impedimente, ce vor fi evitate prin metoda de expunere 
progresivă. 

Cuvinte cheie 

Tehnologie audio, expunere progresivă, emoţie, muzică. 

INTRODUCERE 
În prezent, există multe abordări frecvent utilizate, în 
scopul încercării de a măsura sau estima conținutul 
afectiv perceput al muzicii, cele mai frecvent utilizate 
strategii în ultimii ani fiind răspunsul retrospectiv pentru 
diferite fragmente și colectarea continuă a datelor. 
Fiecare paradigmă metodologică are atât avantaje, cât și 
limitări (Konecki, 2008). 
Paradigma clasică în care pasajele muzicale (de obicei 
scurte) le sunt interpretate participanţilor și apoi sunt 
notate retrospectiv în vederea aflării conținutul afectiv 
perceput, tinde să producă date foarte apropiate de adevăr 
(Zentner, Eerola 2011). Această paradigmă permite 
corelarea trăsăturilor măsurabile ale performanței sau 
compoziției audiate, cu evaluările afective subiective ale 
ascultătorilor. Unul dintre cele mai influente studii din 
ultimii ani utilizează modelul din teoria comunicării 
clasice, pentru a identifica modul în care interpreţii 
codifică diferite emoţii în semnalele muzicale şi felul în 
care ascultătorii decodifică semnalele, în emoţii 
percepute (Juslin, Zentner, 2002). Cu toate acestea, 
majoritatea aplicațiilor acestei paradigme permit o 
singură stare dominantă, dintr-un fragment dat. Acest 
lucru este văzut adesea ca o paradigmă de alegere forțată, 
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ABSTRACT 
The case study on the affective perception of sound is 
introduced through audio technology and involves 
emotion and musical audition. We used an alternate 
procedure, called the progressive exposure method. The 
experiment involves the test subjects and listening to the 
first part of Sonata Op. 31, No. 2, in D minor, composed 
by Ludwig van Beethoven. Thus, in a group of 10 
students of the Faculty of Music in Brasov, the first part 
of this sonata was heard, using a professional computer 
and a high quality audio system. The work was divided 
into passages, similar with respect to duration, and the 
subjects had to describe their emotions and feelings 
through the given questionnaires. This method was 
chosen in order to combine the classic and the 
continuous paradigm, in which there are a number of 
impediments, which will be avoided by the progressive 
exposure method. 

Keywords: 

Audio technology, progressive exposure method, 
emotion, music. 

INTRODUCTION 
Currently, there are many commonly used approaches to 
try to measure or estimate the perceived emotional 
content of music, the most commonly used strategies in 
recent years being the retrospective response to various 
fragments and the continuous collection of data. Each 
methodological paradigm has both advantages and 
limitations (Konecki, 2008). 
The classic paradigm in which the musical passages 
(usually short ones) are played to the participants and 
then retrospectively noted down in order to find out the 
perceived affective content, tends to produce data very 
close to the truth (Zentner, Eerola 2011). This paradigm 
enables the correlation of the measurable features of the 
performance or composition that is heard with the 
subjective affective evaluations of the listeners. One of 
the most influential studies in recent years uses the 
classic communication theory model to identify how 
performers encode different emotions in musical signals 
and how listeners decode signals in perceived emotions 
(Juslin, Zentner, 2002). However, most applications of 
this paradigm allow only one dominant state, from a 
given fragment. This is often seen as a forced choice 
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în care participanților li se oferă potențiale emoții 
exprimate în vederea alegerii uneia, cea mai 
reprezentativă (Huron, 2006). De asemenea, prin însăși 
natura sa, această paradigmă nu permite nici o 
investigație cu privire la modul în care sunt percepute 
schimbările pe parcursul unui pasaj. 
În schimb, paradigma continuă de colectare a datelor 
investighează în mod explicit modul în care afectează 
modificările pe parcursul unui pasaj (Brattico, Bogert, 
Jacobson 2013). Unele abordări utilizează un model 
multidimensional și, prin urmare, permit (cel puțin 
teoretic) investigarea amestecurilor afective. În plus, 
această abordare are o valabilitate ecologică mult mai 
mare, deoarece ascultând o lucrare întreagă într-o audiere 
se redau experiențele reale de ascultare. Cu toate acestea, 
analiza și interpretarea datelor rezultate din această 
paradigmă pot fi dificile. Există multe probleme care 
afectează datele și apar surse care pot muta atenţia pe alte 
aspecte care nu privesc muzica. În primul rând, 
cercetarea a arătat cum ascultătorii necesită o cantitate 
diferită de timp pentru a auzi, a procesa mental și a 
răspunde la schimbări în diferite momente ale muzicii 
(Davidson, 1998). De exemplu, timpul de reacție în 
momentul schimbării unei intensități poate dura mai puțin 
de o secundă, în timp ce timpul de răspuns la schimbările 
de textură necesită două sau trei secunde. Din cauza 
diferențelor dintre latențele de răspuns, este dificil să se 
atribuie schimbări în trăirile ascultătorilor, atunci când ne 
referim la anumite caracteristici muzicale.  
Metoda de expunere progresivă oferă un fel de 
compromis între aceste două paradigme clasice. În 
esență, metoda de expunere progresivă împarte o mișcare 
sau un fragment lung în bucăți mai mici, experiment 
realizat prin intermediul subiecţilor şi al interpretării 
lucrării muzicale alese. Mai multe evaluări sunt colectate 
pe parcursul întregului pasaj, astfel existând capacitatea 
de a observa diferențele în conținutul afectiv din 
diferitele porțiuni ale muzicii (Juslin et al., 2002). Există 
mai multe moduri în care se poate realiza împărţirea 
muzicală a lucrării. O abordare ar selecta pasaje care 
acoperă o unitate muzicală definită teoretic, ca o frază, un 
motiv, un număr de corzi sau o secțiune muzicală, care se 
termină cu o cadență. În timp ce această abordare ar avea 
avantajul de a fi corectă din punct de vedere muzical, ea 
are o serie de dezavantaje. Ar putea rezulta fragmentarea 
pe o lungime mult prea mare a muzicii, ceea ce ar putea fi 
un efect confuz asupra conținutului afectiv perceput al 
acestor fragmente. De exemplu, un segment mai lung ar 
putea prezenta o gamă mai largă de conținut afectiv, faţă 
de un pasaj mai scurt. În plus, excluderea limitelor 
segmentului ar prejudicia în mod sistematic fragmentele - 
de exemplu, afectul provocat de finalul de frază ar fi 
probabil mai mare dacă fiecare extras s-ar încheia cu o 
limită a segmentului. O abordare alternativă ar folosi 
fragmente de aceeași lungime. Un avantaj al unei astfel 
de abordări ar fi capacitatea de a controla lungimea 
fragmentelor. În plus, definirea limitelor pasajelor în 
funcție de timpul scurs, mai degrabă decât în funcţie de 
caracteristicile muzicale, nu ar afecta în mod sistematic 
evaluările afective prin includerea sau excluderea 
anumitor elemente muzicale din fragmente. Mai mult, 
această abordare nu se bazează pe interpretări teoretice 
controversate, referindu-ne la limitele segmentului.  
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paradigm in which participants are given potential 
emotions expressed in order that they may choose one - 
the most representative of them (Huron, 2006). Also, by 
its very nature, this paradigm does not allow any 
investigation into how changes are perceived during a 
passage. 
Instead, the continuous data collection paradigm 
explicitly investigates how they affect changes during a 
passage (Brattico, Bogert, Jacobson 2013). Some 
approaches use a multidimensional model and therefore 
allow (at least theoretically) the investigation of affective 
mixtures. In addition, this approach has a much greater 
ecological validity, as listening to a whole work in one 
session renders real listening experiences. However, 
analyzing and interpreting data from this paradigm can be 
difficult. There are many issues that affect the data and 
sources that can shift attention to other non-musical 
aspects. Firstly, research has shown how listeners require 
a different amount of time to hear, process, and respond 
to changes at different moments of the music (Davidson, 
1998). For example, the reaction time when changing an 
intensity can take less than a second, while the response 
time for texture changes takes two or three seconds. Due 
to differences in response latencies, it is difficult to 
attribute changes in the listener’s experiences when 
referring to certain musical features. 
The progressive exposure method offers a kind of 
compromise between these two classic paradigms. 
Essentially, the progressive exposure method divides a 
movement or a long fragment into smaller pieces, an 
experiment accomplished through the subjects and the 
interpretation of the chosen musical work. Several 
evaluations are collected throughout the passage, so that 
there is an ability to observe differences in affective 
content in different parts of the music (Juslin et al., 
2002). There are several ways in which the musical 
division of the work can be achieved. An approach would 
select passages that cover a theoretically defined musical 
unit, like a phrase, a motif, a number of strings, or a 
musical section ending with a cadence. While this 
approach would have the advantage of being musically 
correct, it has a number of drawbacks. It could result in 
fragmenting the music over an exaggerated length, which 
could be a confusing effect on the perceived affective 
content of these fragments. For example, a longer 
segment could present a wider range of affective content 
than a shorter passage. In addition, excluding segment 
boundaries would systematically damage fragments - for 
example, the effect of the end-of-phrase would probably 
be stronger if each segment ended with a segment limit. 
An alternative approach would use fragments of the same 
length. An advantage of such an approach would be the 
ability to control the length of the fragments. 
Additionally, defining passage boundaries in relation to 
the time they took rather than to musical characteristics 
would not systematically affect affective evaluations by 
including or excluding certain musical elements from the 
fragments. Moreover, this approach is not based on 
controversial theoretical interpretations, referring to the 
segment’s limits. 
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METODE 
Experimentul îşi propune să evidenţieze, atât în rândul 
interpretării, cât şi al ascultării, aspecte ale muzicii care 
pot trece de obicei neobservate în momentul audierii 
integrale. Acest tip de procesare de jos în sus poate crește 
efectul elementelor muzicale aflate într-un nivel ascuns, 
cum ar fi textura, densitatea, articulațiile și disonanța.  
Metoda de expunere progresivă poate fi utilizată pentru a 
efectua o analiză afectivă de suprafață, condusă empiric, 
a unei întregi compoziții. Rezultatele unei astfel de 
analize afective oferă potențialul unor noi perspective 
asupra lucrării care urmează să fie analizată. În timp ce 
analiza muzicală tradițională nu s-a concentrat în timp 
asupra conținutului emoțional, ci mai degrabă asupra 
structurilor, sintaxei și formei muzicii, metoda de 
expunere progresivă oferă posibilitatea de a analiza 
conținutul afectiv perceput al unei opere și de a-l conecta 
la perspectivele tradiționale ale analizei teoretice. Această 
metodă se realizează prin intermediul computerului şi al 
boxelor de o calitate superioară.  

Participanţi şi stimuli 
Cei zece studenţi ai Facultăţii de Muzică au o pregătire 
de specialitate, iar acest experiment este o premieră. 
Subiecţii sunt în anii 2 şi 3 de studiu, dorindu-se o 
oarecare egalitate în ceea ce priveşte experienţa în cadrul 
universitar. Experimentul s-a desfăşurat într-o sală de 
curs, cu boxe şi computer profesional, oferindu-li-se 
chestionare în care aceştia urmau a completa emoţiile 
transmise de pasajele auzite. Astfel, prima parte din 
sonata Op. 31, No. 2, în re minor, compusă de Ludwig 
van Beethoven, a fost aleasă ca lucrarea propusă spre 
analiză, folosind această metodă. Mișcarea este o lucrare 
bine-cunoscută și bine analizată, iar multe intuiții au fost 
deja elucidate prin citirea atentă a piesei. În plus, se 
doreşte ca utilizarea metodei să fie capabilă să furnizeze 
dovezi convergente despre interpretarea acestei lucrări. 
Există cinci obiective pentru acest studiu, utilizând 
metoda expunerii progresive:  
 Utilizarea unei liste de afecte care nu sunt relevante 

numai pentru muzică, ci sunt specifice acestei 
sonate.  

 Folosirea metodei expunerii progresive pentru a 
analiza conținutul afectiv perceput la audierea 
interpretării pasajelor, pentru construirea unui portret 
mozaic care urmărește schimbările în evaluarea 
conținutului afectiv perceput pe parcursul mișcării și 
construirea unei narațiuni afective pentru fiecare 
dimensiune afectivă.  

 Testarea fiabilităţii metodei de expunere progresivă 
şi evaluarea dimensiunilor afective utilizate.  

 Investigarea amestecurilor afective percepute în 
mișcare. 

 Examinarea relaţiei dintre evaluările subiective ale 
conținutului afectiv perceput la suprafaţa muzicii și 
trăsăturile muzicale măsurabile, construirea unui 
model de conținut afectiv perceput și generalizarea 
modelului pentru alte lucrări. 
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METHODS 
The experiment aims to highlight, in performance as well 
as in listening, aspects of music which can usually remain 
unnoticed during the listening of the entire piece. This 
type of bottom-up processing can increase the effect of 
hidden musical elements such as texture, density, 
dynamic and dissonance. 
The progressive exposure method can be used to perform 
an empirically conducted affective analysis on the surface 
of an entire composition. The results of such an affective 
analysis provide the potential for new perspectives on the 
piece of music to be analyzed. While the traditional 
musical analysis does not focus on the emotional content 
but rather on the structure, syntax and form of music, the 
progressive exposure method offers the possibility to 
analyze the perceived affective content of a piece and to 
connect it to the traditional perspectives of theoretical 
analysis. This is done using computers and speakers of 
superior quality. 

Participants and stimuli 
The ten students of the Faculty of Music have a 
specialized training and this experiment is a premiere. 
The subjects are in the second and third years of study, so 
that their experience within the university may be rather 
similar. The experiment was conducted in a classroom, 
with speakers and a professional computer, giving 
questionnaires to the subjects, in which they completed 
the emotions transmitted by the passages they heard. 
Thus, the first part of Sonata Op. 31, No. 2, in D minor, 
composed by Ludwig van Beethoven, was chosen as the 
work proposed for analysis using this method. The 
movement is a well-known and well-researched work, 
and many insights have already been elucidated by 
careful reading of the score. In addition, it is intended 
that the use of the method should be able to provide 
convergent evidence on the performance of this piece. 
There are five objectives for this study using the 
progressive exposure method:  

 Using a list of affections that are not only relevant to 
music but are specific to this sonata.  

 Using the progressive exposure method to analyze 
the emotional content perceived while listening to 
the performed passages, in order to construct a 
mosaic portrait that follows changes in evaluating 
perceived affective content during the movement, 
and building an affective narrative for each affective 
dimension.  

 Testing the reliability of the progressive exposure 
method and assessing the affective dimensions used.  

 Investigation of the emotional mixtures perceived in 
the movement. 

 Examining the relationship between the subjective 
assessments of the affective content perceived at the 
surface of the music and the measurable musical 
traits, the building of a model of the perceived 
affective content and the generalization of the model 
for other works. 
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1.1 Proceduri 
Participanţii au fost invitaţi în sala în care se afla şi 
computerul, însoţit de sistemul audio, pe care urmau să 
fie ascultate pasajele sonatei. Participanții au ascultat 
fragmentele la un nivel confortabil de ascultare în 
condiții de câmp deschis, aceştia fiind aşezaţi la o 
distanţă de 10 metri faţă de boxe, oferindu-li-se 
chestionarele. Au fost citite instrucțiunile. Scopul acestui 
experiment este de a aduna informații despre muzică și 
emoție, prin intermediul tehnologiei de înaltă calitate. 
După fiecare extras, subiecţii au fost rugaţi să descrie 
sentimentele, emoțiile sau stările pe care se consideră că 
le exprimă pasajul. 
Participanții au auzit 15 fragmente muzicale, fiecare 
având aproximativ cinci secunde, prezentate în ordine 
aleatorie, iar sarcina lor a fost să descrie aspectele 
emoționale ale fiecărui fragment (adică, raportul 
subiectiv deschis).  
A existat o presiune constantă asupra participanților 
pentru a veni cu gânduri suplimentare sau observații 
referitoare la un extras de cinci secunde dat. Un obiectiv 
principal a fost încurajarea introspecției și solicitarea unei 
game largi de răspunsuri.  
Studiile anterioare sugerează că participanții sunt mai 
încrezători atunci când sunt întrebați despre efectul 
perceput, mai degrabă decât cel indus (Cupchik, 1993). 
Cu toate acestea,  într-un sondaj al studiilor muzicale și 
emoționale, cercetătorii psihologiei muzicale sugerează 
că există adesea o cantitate destul de mare de suprapuneri 
între emoțiile percepute și induse (Eeerola, Vuoskoski, 
2011). Sinonime au fost folosite atât pentru conceptul de 
afecțiune (emoție, stare de spirit, senzație), cât și pentru 
experiența afecțiunii (ce exprimă sau transmite pasajul) 
pentru a încuraja participanții să scrie liber despre orice 
lucru legat de experiența sau percepția afectului, în 
fragmente.  
Categorizarea datelor din chestionare a fost efectuată de 
două ori, de către un cercetător implicat în proiect și de 
către un cercetător independent care nu a fost implicat în 
audierea actului interpretativ. După sortare, ambii 
cercetători au furnizat etichete descriptive pentru fiecare 
dintre categoriile lor. Pasajele muzicale au fost 
intenţionat alese pentru a acoperi o varietate largă de 
emoţii prezente în lucrare. 
Studiul şi-a propus evaluarea importanţei elementelor 
psihologice şi a tehnologiei, în cadrul studenţilor din 
cadrul universitar, prin examinarea potenţialelor corelări 
care există între semnalele auditive, emoţie şi tehnologia 
audio avansată. 

REZULTATE  
Pregătirea studiului a generat o listă eclectică cu 
cincisprezece termeni afectivi. Acești termeni au fost 
aleşi şi dezvoltaţi în răspunsurile oferite de către 
participanți. Merită să comparăm termenii afectivi 
produși în acest studiu cu trei modele emoționale.  
Din emoțiile de bază, doar fericit și trist apar în sugerările 
fericit / bucuros și trist / depresiv / tragic. Nu există nici o 
înfățișare de furie sau teamă. Termenii derivați pot fi 
plasați pe modelul bidimensional. Lista experimentală 
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1.1 Procedures 
The participants were invited to the computer room, 
accompanied by the audio system, on which the sonata 
passages were to be heard. The participants listened to 
the fragments at a comfortable listening level in open 
field conditions, sitting at a distance of 10 meters from 
the speakers, and the questionnaires were handed in to 
them. The instructions were read. The purpose of this 
experiment is to gather information about music and 
emotion through high-quality technology. After each 
passage, the subjects were asked to describe the feelings, 
emotions or states that the music is supposed to express. 

The participants heard 15 musical fragments, each of 
about five seconds, presented in random order, and their 
task was to describe the emotional aspects of each 
fragment (that is, the open subjective report). 

There was a constant pressure on the participants to come 
up with additional thoughts or observations about a given 
five-second excerpt. A primary objective was to 
encourage insight and request a wide range of responses. 

Previous studies suggest that participants are more 
confident when asked about the perceived effect, rather 
than the induced effect (Cupchik, 1993). However, in a 
survey of musical and emotional studies, researchers of 
musical psychology suggest that there is often quite a 
large amount of overlaps between perceived and induced 
emotions (Eeerola, Vuoskoski, 2011). Synonyms were 
used both for the concept of affection (emotion, mood, 
sensation), and for the affection experience (expressing 
or transmitting the passage) to encourage participants to 
write freely about anything related to the experience or 
the perception of affection in fragments.  

The categorization of the data from the questionnaires 
was done twice by a researcher involved in the project 
and by an independent researcher who was not involved 
in the musical audition. After sorting, both researchers 
provided descriptive labels for each of their categories. 
The musical passages were deliberately chosen to cover a 
wide variety of emotions present in the work. 

The study aimed to assess the importance of 
psychological elements and technology among university 
students by examining potential correlations between 
audio signals, emotion and advanced audio technology. 

RESULTS  
The preparation of the study generated an eclectic list of 
fifteen affective terms. These terms were chosen and 
developed in the responses provided by the participants. 
It is worth comparing the affective terms produced in this 
study with three emotional patterns. 

From the basic emotions, only happy and sad appear in 
the happy / joyful and sad / depressed / tragic 
suggestions. There is no form of anger or fear. The 
derived terms can be placed on the two-dimensional 
model. The experimental list seems to be appropriate to 
the movement to be analyzed. Although the fragments 
were specifically chosen to cover a wide range of 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

29

[ 

pare a fi adecvată mișcării care trebuie analizată. Deși 
fragmentele au fost alese în mod special pentru a acoperi 
o gamă largă de secțiuni în cadrul mișcării, ele au fost 
alese dintr-un set de fragmente, definit prin limite 
arbitrare. În discuţiile post-experiment, unii dintre 
participanți au menționat în mod explicit limitele 
fragmentului, ca fiind cele care au contribuit la modul în 
care au descris conținutul afectiv al fragmentelor. 
O consecință interesantă a selectării muzicienilor din 
cadrul mediului universitar a fost o familiarizare 
profundă cu această lucrare. Dintre cei zece participanți, 
opt știau că era o sonată Beethoven, iar şase știau care 
este sonata aleasă. Această familiaritate a determinat 
participanții să analizeze nu numai fragmentul pe care 
l-au auzit, ci şi materialele contextuale care preced și 
urmează în acest fragment. În scopul acestui studiu, acest 
tip de context implicit nu a fost o problemă, deoarece 
obiectivul a fost acela de a ajunge la o listă de etichete 
afective corespunzătoare lucrării. Vor fi expuse în 
continuare pasajele care au generat emoţii extreme, fie că 
este vorba de calm sau opusul acestuia, fericire sau 
tristeţe deplină etc.  
Un rezultat demn de menţionat s-a observat în măsurile 
25-28, subiecţii prezentând interes deosebit pentru acest 
pasaj.  
Măsurile 75-77 reprezintă extrasele cu cele mai înalte 
predilecţii pentru cuvintele trist / depresiv / tragic / 
singuratic și pentru luptă / dorință. Linia melodică de la 
mâna dreaptă este liniștită, cu texturi subțiri pentru 
suportul acordurilor de la mână stângă.  
Măsurile 98-104 prezintă cele mai scăzute ratinguri 
pentru descrieri ca: singuratic și trist / depresiv / tragic. 
Aceste măsuri utilizează metoda arpegierii. În plus, 
melodia acoperă toate registrele iar nuanţa este pp. 
Calitatea sistemului are un rol hotărâtor în redarea fidelă 
a dinamicii. 
Caracterul misterios al măsurilor 134-136 le-a indus 
subiecţilor o stare de calm, aparte faţă de restul pasajelor 
introduse în această categorie. 
Măsurile finale ale mișcării, evaluate cu cele mai scăzute 
ratinguri pentru emoţii precum tulburări / anxietate, 
suspans / anticipare și cele mai înalte ratinguri pentru 
calm / seninătate și mulțumire. Aceste evaluări sunt în 
concordanță cu înțelegerea tipică a sfârșitului mișcărilor, 
ca fiind punctul de repaus cel mai puternic.  
Toate considerentele prezentate ridică întrebări 
importante cu privire la capacitatea muzicii de a descrie 
emoţiile și la cât de puternic este rolul muzicii şi calităţii 
sistemului audio care o redă în evaluarea conținutului 
afectiv perceput. Sunt deosebit de importante studiile de 
acest gen, urmând o continuare a cercetărilor ce vizează 
latura experimentală, imperios necesară în cariera unui 
muzician profesionist. 

CONCLUZII 
Fenomenul sonor care este extern corpului nostru - 
fluctuația presiunii aerului - este considerat un mesaj 
informațional obiectiv și tot ceea ce se întâmplă odată ce 
acesta este transformat de către traducător este subiectiv, 
bazat pe înțelegerea creierului nostru, pe experiența de 
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sections within the movement, they were chosen from a 
set of fragments, defined by arbitrary limits. In post-
experimental discussions, some of the participants 
explicitly mentioned the boundaries of the fragment as 
contributing to the way they described the emotional 
content of the fragments. 

An interesting consequence of the selection of musicians 
from the university environment was a profound 
familiarity with this work. Of the ten participants, eight 
knew that it was a sonata by Beethoven, and six knew 
which sonata it was. This familiarity led the participants 
to analyze not only the fragment they heard but also the 
contextual materials that precede and follow in this 
fragment. For the purposes of this study, this type of 
context was not a problem because the goal was to reach 
a list of affective labels corresponding to the paper. The 
passages that generated extreme emotions, whether 
calmness or its opposite, full happiness or sadness, etc. 
will be described. 

A noteworthy result was observed in measures 25-28, 
where the subjects showed a particular interest. 

Measures 75-77 are the extracts with the highest 
predilections for the words sad / depressive / tragic / 
lonely and for battle / desire. The right-handed melodic 
line is quiet, with thin textures for the left hand chords 
support. 

Measures 98-104 show the lowest ratings for descriptions 
like: lonely and sad / depressive / tragic. These measures 
use the arpeggiation method. In addition, the track covers 
all the registers and the nuance is pp. The quality of the 
system plays a decisive role in the faithful rendering of 
the dynamics. 

The mysterious character of measures 134-136 induced a 
state of calmness, apart from the rest of the passages 
entered into this category. 

The final measures of the movement, evaluated with the 
lowest ratings for emotions such as disorders / anxiety, 
suspense / anticipation, and the highest ratings for calm / 
serenity and contentment. These evaluations are 
consistent with the typical understanding of the end of the 
movements as the most powerful resting point. 

All the presented considerations raise important questions 
about the ability of music to describe emotions and how 
powerful the role of music and the quality of the audio 
system is in evaluating perceived emotional content. The 
studies of this type are of great importance, and a 
continuation of the research shall follow to study the 
experimental side, which is imperative in the career of 
professional musician. 

CONCLUSIONS 
The sound phenomenon that is external to our body - the 
fluctuation of air pressure - is considered an objective 
informational message and everything that happens once 
it is transformed by the translator is subjective, based on 
the understanding of the brain, on the life experience and 
on some favoured ways to acquire knowledge. There is 
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viață și pe propriile căi favorizate de a obține cunoștințe. 
Nu există o experiență obiectivă, însă exteriorul este 
întotdeauna mediat de anumite organe de simț și căi 
neuronale, alături de care se află tehnologia.  
Metoda expunerii progresive reprezintă un instrument cu 
grad ridicat de acurateţe în analizarea emoţiilor. 
Tehnologia ocupă un loc deosebit de important, astfel 
încât influenţează calitatea audiţiei muzicale şi 
intensificarea trăirilor subiecţilor. Metodologic, aceste 
investigații sunt extrem de provocatoare. Acest lucru este 
cauzat de limitările tehnice ale metodelor de cercetare a 
creierului. 
Direcţiile în care trebuie continuată cercetarea reflectă 
problematica inferențelor muzicale în formarea auzului 
intern, dar şi a legăturii cu senzația de conștientizare 
spațială relativă în contextul psihologiei muzicale, care 
necesită o continuă explorare. 
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no objective experience, but the exterior is always 
mediated by senses and neural pathways, along with 
technology. 

The progressive exposure method is a highly accurate 
tool in analyzing emotions. Technology occupies a 
particularly important place, so it influences the quality 
of the musical audition and intensifies the subject’s 
feelings. Methodologically, these investigations are 
extremely challenging. This is caused by the technical 
limitations of brain research methods. 

The directions in which the research should be continued 
reflect the issue of musical inferences in forming the 
internal hearing, but also the connection with the relative 
spatial awareness in the context of musical psychology, 
which requires continuous exploration. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




