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ABSTRACT 
Digital musicology represents an innovative field of 
interdisciplinary research, which involves analytical 
methods and perspectives from both the musical field and 
from IT. This combination of art and science, the analysis 
of musical parameters with computational approaches, 
can generate a variety of well-argued results, 
contributing to formalizing and testing empirical 
knowledge. We apply this type of analysis on a famous 
musical score of modern Romanian music, post-Enescu,
Mandala avec une polyphonie d’Antonio Lotti pour 
orchestre avec une petite formation chorale, composed 
between 1996 and 1997 by Aurel Stroe – a masterpiece
which entails considerable difficulties. 
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INTRODUCTION 
Digital musicology represents an innovative field of 
interdisciplinary research, which involves analytical 
methods and perspectives from both the musical field and 
from IT. This combination of art and science, the analysis 
of musical parameters with computational approaches, 
can generate a variety of well-argued results, contributing 
to formalizing and testing empirical knowledge. 

DIGITAL MUSICOLOGY 
The computer’s capacity to facilitate musicology research 
was envisioned in the 1950s, but the first academic-
oriented digital projects date from the beginning of the 
1960s. The German musicologist Harald Heckmann 
(1967) stated that using the computer in the analysis of 
the musical process opens new research fields, because it 
allows us to process a huge quantity of information, 
much of which cannot even be perceived by humans.  
Thus, the computer might help, for example, to discover 
musical patterns combining information from thousands 
of musical creations. To support this idea, the Canadian 
Professor David Huron (1999) argued that the 
computational approaches have the potential of turning 
musicology into an ample information field, with a high 
rate of hypotheses support. 
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REZUMAT 
Muzicologia digitalizată reprezintă un domeniu inovativ 
de cercetare interdisciplinară, care implică atât metode 
și perspective analitice din aria muzicală, cât și din cea
informatică. Această fuziune dintre artă și știință a 
analizei parametrilor muzicali cu abordări 
computaționale, poate genera o varietate de rezultate 
argumentate, contribuind la formalizarea și testarea 
cunoștințelor empirice. Aplicăm acest tip de analiză 
asupra unei partituri de referință a muzicii românești 
moderne, postenesciene: Mandala avec une polyphonie 
d’Antonio Lotti pour orchestre avec une petite formation 
chorale, compusă în 1996-1997 de către Aurel Stroe – o
capodoperă ce presupune dificultăți considerabile. 

Cuvinte cheie 

Modernitate, densitate, discurs, software, analiză 

INTRODUCERE 
Muzicologia digitalizată reprezintă un domeniu inovativ 
de cercetare interdisciplinară, care implică atât metode și 
perspective analitice din aria muzicală, cât și din cea
informatică. Această fuziune dintre artă și știință a
analizei parametrilor muzicali cu abordări computaționale 
poate genera o varietate de rezultate argumentate, 
contribuind la formalizarea și testarea cunoștințelor 
empirice. 

MUZICOLOGIA DIGITALIZATĂ 
Capacitățile unui computer de a facilita cercetările 
muzicologice au fost preconizate din anii 1950, însă 
primele proiecte digitale cu scop academic datează de la
începutul anilor 1960. Muzicologul german Harald 
Heckmann (1967) afirma faptul că utilizarea 
computerului în procesul analitic muzical deschide noi
domenii de cercetare, deoarece acesta permite procesarea 
unor cantități vaste de informații, multe dintre ele 
imperceptibile auzului uman.  
Astfel, computerul ar putea ajuta, de exemplu, în 
descoperirea prototipurilor (patterns) muzicale,
combinând informațiile din cadrul a mii de lucrări 
muzicale. În susținerea acestui aspect, profesorul 
canadian David Huron (1999) a argumentat faptul că 
abordările computaționale au potențialul de a transforma 
muzicologia într-un domeniu amplu în informații, cu o 
rată mai mare de susținere a ipotezelor.  
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Nevertheless, the 1980s were marked by the spread of 
scepticism towards the digital approaches to music. One 
of the causes was the impossibility to rapidly implement 
certain musical parameters, because they were not 
sufficiently organized to be turned into computer codes. 
The Australian computer expert and composer Barry 
Vercoe (1971) claims that music theory is not sufficiently 
well defined to offer an invariable set of relations among 
the elements needed to program a computer. As a result, 
to obtain important results in digital music proved much 
more difficult than it had been anticipated in the 1960s. 
The end of the 20th century brought about the 
acceleration of the evolution of digital music, making 
accessible, through the Internet, a variety of musical 
collections, which had only been available on vinyl disk, 
audio cassette or CD. This created the possibility and the 
need to develop calculation methods in order to research 
the ample volume of digital musical data. 
As an academic discipline, musicology is divided into 
several subfields of research, which are selected based on 
the conventions of the countries where the research is 
conducted. For example, for the British and the 
Australian, “musicology” is an inclusive term, combining 
music theory and ethnomusicology, while in North 
America, the term “historical musicologists” is used, who 
are different from ethnomusicologists and from music 
theoreticians, because their purpose is to understand 
musical creations in their historical context (Cook, 1998). 
In the field of music theory and analysis, the complex 
processes were divided with the help of software into
different components, such as melody, rhythm or 
harmony. These were described and analysed in minute 
detail as never before. However, the musical structure of 
a composition is a multi-valent entity which results from 
the interaction of these components so that the digital 
interpretation of the isolated elements in a holistic formal 
model represents a difficulty in this type of research. 
For ethnomusicology, the patterns of popular music were 
successfully created and developed. They can be used to
investigate the transformations undergone during the oral 
transmission of the songs. 
In the context of historical musicology, a major software 
problem is the adequate representation of the musical 
sources, within the analysis of the styles. As historical
sources, these are often dependent on the context, 
incomplete, ambiguous, or even incorrect. By 
overcoming this problem, researchers began to codify the 
hypothetical situations and possibilities to solve them. 
A significant collection of musical creations has already
been codified under different forms, being enough to 
approach contextualization. From a musical and 
structural point of view, contextualization represents a set 
of patterns identified in various creations. Such models 
include melodic motifs, the rhythmic structure, the 
agogics, the dynamics, chord progression, ornamentation 
and timber. Common patterns also play an important role 
in generating semantic music (Wiering, 2009). 

[ 

Cu toate acestea, în anii 1980 s-a răspândit scepticismul 
în privința abordărilor digitale în muzică. Una dintre 
cauze a fost imposibilitatea de implementare rapidă a 
unor parametri muzicali, întrucât nu au fost îndeajuns de
sistematizați pentru a fi transformați în coduri de către un 
computer. Informaticianul și compozitorul australian 
Barry Vercoe (Vercoe, 1971) declara faptul că teoria
muzicii nu este suficient de bine definită pentru a putea 
oferi un set invariabil de relații între elementele necesare 
pentru programarea digitală. Prin urmare, obținerea unor 
rezultate de anvergură în muzicologia digitalizată s-a
dovedit a fi mult mai dificilă decât se anticipa în anii 
1960. 
Sfârșitul secolului al XX-lea a fost martorul unei
accelerări în evoluția digitizării muzicii, făcând accesibilă
publicului larg, prin intermediul internetului, o varietate 
de colecții muzicale, până atunci disponibile pe suporturi
ca disc de vinil, casetă audio sau CD. Acest lucru a creat 
posibilitatea și nevoia de a dezvolta modele de calcul în 
vederea cercetării volumului amplu de date muzicale 
digitalizate. 
Muzicologia ca disciplină academică este divizată în mai 
multe subdomenii de cercetare, acestea fiind selectate în 
funcție de diferite convenții ale țărilor în care se
efectuează cercetarea. De exemplu, pentru britanici și 
australieni, „muzicologia” reprezintă un termen incluziv, 
combinând teoria muzicii cu etnomuzicologia, în timp ce 
în America de Nord, apare denumirea de muzicologi 
istorici, care se disting de etnomuzicologi și teoreticieni 
ai muzicii, prin faptul că scopul acestora este de a 
înțelege operele muzicale în contextul lor istoric (Cook,
1998). 
În domeniul teoriei și analizei muzicii, procesele 
complexe au fost divizate în diferite componente cu 
ajutorul programelor software, precum melodie, ritm sau 
armonie. Acestea au fost descrise și analizate în detaliu 
fără precedent. Însă, structura muzicală a unei lucrări 
reprezintă o entitate plurivalentă care se desfășoară prin 
interacțiunea acestor componente, astfel că integrarea 
digitală a elementelor izolate într-un model formal 
holistic reprezintă o dificultate în cadrul cercetărilor de 
acest tip. 
Pentru etnomuzicologie, prototipurile melodiilor populare 
au fost create și dezvoltate cu succes. Acestea pot fi
folosite pentru investigarea transformărilor survenite în 
procesele de transmitere orală a cântecelor. 
În contextul muzicologiei istorice, o problemă software
majoră este reprezentarea adecvată a surselor muzicale în 
cadrul analizei stilurilor. Fiind surse istorice, acestea sunt 
adesea dependente de context, incomplete, echivoce, sau 
chiar eronate. Pentru rezolvarea acestui aspect, 
cercetătorii au început codificarea situațiilor ipotetice și a 
posibilităților lor de soluționare. 
O colecție semnificativă de lucrări muzicale a fost deja
codificată în diferite formate, fiind suficiente pentru a 
aborda contextualizarea. Din punct de vedere muzical-
structural, contextualizarea reprezintă un ansamblu de 
prototipuri / pattern-uri identificate în diferite lucrări.
Astfel de modele includ motive melodice, structura 
ritmică, agogică, dinamică, progresii acordice, 
ornamentația și timbrul. Modelele comune joacă, de 
asemenea, un rol important în generarea semanticii 
muzicale (Wiering, 2009). 
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Thus, digital musicology opened new directions for the 
empirical assessment of musical concepts through 
software experiments in various research fields. This also 
facilitated finding arguments for hypotheses, formalizing 
the elements of the musical discourse and establishing 
new research fields, such as cognitive musicology and
interpretative stylistics. 

SONIC VISUALISER 
The software Sonic Visualiser is used for editing and 
analysing the content of audio music files. It was 
produced by Chris Cannam and Queen Mary University 
of London (2020). 
The user interface is structured into panes and layers. A 
pane is an area where sound waves are represented 
horizontally, while a layer is a way to visualize or analyse 
what can be displayed in a pane from a varied set, such as 
a wavelength, a chart with measurement lines or a 
subdivision of the horizontal axis into differently 
coloured segments. The vertical axes of each window 
correspond to the time of the audio sample. Within a 
window, we can display any number of layers, either 
overlapping or separate (on a different pane). There are
several types of layers, which differ from the point of 
view of the types of data they can represent: instants, 
curved lines (time-value graphs), etc. 
Sonic Visualiser opens with a single visible pane. When 
an audio file is uploaded, the programme implicitly adds 
a waveform and a time ruler to that pane, displaying the 
audio recording. There are 3 menus dedicated to adding 
new panes and display layers, with different types of 
data: 
• the Pane menu contains more functions to add new 
panes which display audio data. We can add new 
waveforms, 3 types of spectrograms – general, melodic 
range, peak frequency spectrogram and spectrum; 
• the Layer menu includes the same functions as the Pane 
menu, but they are added overlapping one single pane. 
Moreover, we can also add editable layers: time values, 
notes, boxes, text and images; 
• the Transform menu encompasses the methods of 
editing and analysing the audio recording. Within this 
section, it is necessary to download certain plugins to be 
able to analyse more parameters. Out of the many 
existing plugins, we will mention two created by 
computer expert Simon Dixon: BeatRoot – a system to
notice and analyse the number of beats per minute 
(BPM), and Match Performance Aligner (Vamp Plugin)
– a chronology between 2 distinct points A and B. 

AUREL STROE – MANDALA 
“Taking note of a directive of the European Parliament 
regarding the importance of supporting the future 
development of distance learning based on ICT means, it 
is important the viability of such a strategy in the case of
Romanian musical higher education as well, through a 
mixed method of teaching which can do more than 
merely achieve the same performance goals as those of 
classical education, and be in itself a long-term survival 
strategy without which it will not be possible to keep up 
with the educational demands of the future” (Demenescu
and Stitzl, 2019).  

[ 

Așadar, muzicologia digitalizată a deschis noi direcții de 
evaluare empirică a conceptelor muzicale prin 
experimente software în diferite domenii de cercetare. 
Acest lucru a facilitat argumentarea ipotezelor, 
formalizarea elementelor discursului muzical și stabilirea
unor noi domenii de cercetare precum muzicologia 
cognitivă şi stilistica interpretativă. 

SONIC VISUALISER  
Sonic Visualiser este program de editare și analiză 
software a conținutului fișierelor audio muzicale. 
Producătorii acestuia sunt Chris Cannam și Universitatea
Regina Maria din Londra (2020). 
Interfața utilizatorului este structurată din panouri (panes)
și straturi (layers). Un panou este o zonă de derulare 
orizontală a undelor sonore, iar un strat este o metodă de 
vizualizare sau de analiză dintr-un set variat care poate fi 
afișat într-un panou, precum o formă de undă, un grafic 
cu linii de măsurători sau o subdiviziune a axei orizontale 
în segmente colorate diferit. Axele verticale ale fiecărei 
ferestre corespund timpului din eșantionul audio. În 
cadrul unei ferestre, se poate afișa orice număr de straturi, 
fie suprapuse, fie separat (pe un panou diferit). Există mai 
multe tipuri de straturi, care diferă în ceea ce privește 
tipurile de date pe care le pot reprezenta: instantanee 
(instants), linii curbe (grafice timp-valoare) etc. 
Sonic Visualiser se deschide cu un singur panou vizibil. 
La importarea unui fișier audio, programul adaugă 
implicit o formă de undă (waveform) și o axă de timp 
(time ruler) și în panoul respectiv, afișând digital 
înregistrarea audio. Există apoi 3 meniuri dedicate 
adăugării unor noi panouri și straturi pe afișaj, cu diferite 
tipuri de date: 
• meniul Panou (Pane) conține mai multe funcții pentru a 
adăuga panouri noi care afișează date audio. Se pot plasa 
alte forme de undă, 3 tipuri de spectrogramă – generală,
melodică și de înălțimi (general, melodic range, peak
frequency spectrogram) și spectrum; 
• meniul Strat (Layer) cuprinde aceleași funcții ca meniul 
Panou, însă acestea se adaugă suprapus pe un singur 
panou. În plus față de acestea, se mai pot adăuga straturi 
editabile: valori de timp, note, casete, text și imagini; 
• meniul Transformare (Transform) înglobează metode 
de editare și analiză a înregistrării audio. În cadrul acestei 
secțiuni este necesară descărcarea unor extensii (plugins),
pentru a putea analiza mai mulți parametri. Din 
multitudinea de extensii existente, amintim două create 
de informaticianul Simon Dixon: BeatRoot – un sistem
de observare și analiză a numărului de bătăi pe minut 
(BPM), și Match Performance Aligner (Vamp Plugin) – o
cronologie între 2 puncte distincte A și B. 

AUREL STROE – MANDALA 
„Luând act de o directivă a Parlamentului European
privind importanța sprijinirii dezvoltării viitoare a 
învățământului la distanță bazat pe mijloace TIC, este 
importantă viabilitatea unei astfel de strategii și în cazul 
învățământului superior muzical românesc printr-o
metodă mixtă de predare, care poate face mai mult decât 
atingerea acelorași obiective de performanță ca cele ale 
educației clasice, care să fie în sine o strategie de
supraviețuire pe termen lung, fără de care nu va fi posibil 
să se țină pasul cu cerințele educaționale ale viitorului”
(Demenescu și Stitzl, 2019). 
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We decided to apply this type of analysis on a famous 
musical score of modern Romanian music, post-Enescu,
namely Mandala avec une polyphonie d’Antonio Lotti 
pour orchestre avec une petite formation chorale,
composed between 1996 and 1997 by Aurel Stroe. Aurel
Stroe’s masterpiece fulfils the requirements of a complex 
work, meant for academic education, which can be 
analysed and studied even in online learning – which
entails considerable difficulties and special approaches 
mainly in the vocational-artistic field. 
Mandala is built on the inspiring idea of the circular or 
square symbol, Hindu and Buddhist, ritual geometric and 
axial embodiment, a synthesis of the entire universe. The 
six sections (followed by their varied and reversed 
repetition) of this surreal image of the world, which 
entails the paradoxical encounter of incommensurable 
realities, converge to the central axis of the work –
inspired by Crucifixus by Antonio Lotti (the 18th 
century); the association has a deep semantic and 
hermeneutic substratum, which needs to be assimilated 
and understood. 
The first part (Augmentation en boule de neige) starts
from two elements which amplify gradually, while the 
second (Multimobile 1 aux éléments rétrogradables)
proposes three sets of multi-mobiles (with distinct 
timbers) which develop independently, in the reverse 
order of the rarefication (Raréfaction – Région du
manieur de gravité), seen from a surreal perspective. A
new paradox (which justifies this stylistic perspective) is 
present in Choral inharmonique, the fourth part 
articulated on the basis of polyphonic sets intoned by 
wooden wind instruments, the discourse being 
interrupted four times by short-circuit elements
represented by a chord, but with different degrees of 
dissonance. 
The fifth part offers a sonorous description of one of the 
works of the surrealist painter Marcel Duchamp. The 
sixth part is represented by the emergence (also surreal, 
deformed) of the famous Crucifixus by Lotti
(1667-1740), on 8 choral voices. In the second part of the 
Mandala, the parts are numbered adding the word bis to 
the original numbers, inversing the material presented 
initially. Thus, at the end, we find the symmetrical 
decrease (the inverse concept of the „snowball”
augmentation from the first measures of the composition. 
Given that it is a dense, concentrated discourse, full of 
hidden meanings, Mandala needs to be looked at by 
means of information and communication technologies
applied to the musical field, especially in terms of the 
analysis of the density of the musical discourse. The 
musical discourse may promote the sonorous information 
within several types of compositional structure, while one 
of the most significant parameters is density. Maestro 
Ștefan Niculescu defined the musical discourse also in 
terms of density, framed in the profile of a “determined 
principle, namely the mathematical calculation, which 
polishes Niculescu’s flow often stemming from folklore” 
(Mociulschi, 2010). Thus, the musical discourse was 
mathematically shaped for a full scientific approach of 
the artistic data. 
The density (more precisely, the mass density, also called 
specific mass) is a physical measure used to describe 
materials and defined as the mass of the volume unit; the 

[ 

Am decis să aplicăm acest tip de analiză asupra unei 
partituri de referință a muzicii românești moderne, 
postenesciene: Mandala avec une polyphonie d’Antonio 
Lotti pour orchestre avec une petite formation chorale,
compusă în 1996-1997 de către Aurel Stroe. Capodopera 
lui Aurel Stroe îndeplinește cerințele unei lucrări 
complexe, destinată învățământului universitar, care 
poate fi analizată și propusă spre studiu și în condițiile 
învățământului on line – ce presupune dificultăți 
considerabile și abordări speciale mai ales în domeniul 
vocațional-artistic. 
Mandala are în centru ideea inspiratoare a simbolului 
circular sau pătrat hindus și budist, întruchipare ritualică 
geometrică și axială, sintetică a întregului cosmos. Cele 
șase secțiuni (urmate de reluarea lor variată și inversată) a 
acestei imagini suprarealiste a lumii, ce presupune 
întâlnirea paradoxală a unor realități incomensurabile,
converg spre axul central al lucrării – inspirat de
Crucifixus de Antonio Lotti (secolul al XVIII-lea);
asocierea are un substrat semantic și hermeneutic 
profund, ce se cere asimilat și înțeles.  
Prima parte (Augmentation en boule de neige) pornește
de la două elemente care se amplifică treptat, iar cea de a 
doua (Multimobile 1 aux éléments rétrogradables)
propune trei seturi de multimobile (particularizate 
timbral) cu desfășurare independentă, în sensul invers al 
rarefierii. Partea a treia continuă procesul de rarefiere 
(Raréfaction – Région du manieur de gravité) privită sub
semnul suprarealismului. Un nou paradox (care 
legitimează această perspectivă stilistică) apare în Choral
inharmonique, cea de a patra parte este articulată pe baza 
seturilor de multifonice intonate de instrumentele de 
suflat din lemn, discursul fiind întrerupt de patru ori prin 
elemente de scurtcircuitare reprezentate de câte un acord, 
dar cu grade diferite de disonanță. În partea a cincea se
portretizează sonor unul din tablourile pictorului 
suprarealist Marcel Duchamp.  
Partea a șasea este reprezentată de apariția (tot 
suprarealistă, deformată) a celebrului Crucifixus al lui
Lotti (1667-1740), pe 8 voci corale. În cea de a doua 
parte a Mandalei, părțile sunt numerotate adăugându-se
bis la numele originare, inversând materialul expus 
inițial. Astfel, la final regăsim diminuarea simetrică 
(conceptul invers al augmentării de tip bulgăre de zăpadă 
din primele măsuri ale lucrării). 
Fiind vorba despre un discurs dens, concentrat și plin de 
semnificații ascunse, Mandala se cere privită și prin 
intermediul tehnologiilor informatice și de comunicare 
aplicate în domeniul muzical, mai cu seamă în ceea ce 
privește analiza densității discursului muzical. Discursul 
muzical poate promova informația sonoră în cadrul mai 
multor tipuri de structurare componistică, iar unul din 
parametrii cei mai semnificativi este cel al densității. 
Maestrul Ștefan Niculescu definea discursul muzical și în 
termenii densității, încadrat în profilul unui „principiu 
determinat, și anume calculul matematic, care șlefuiește 
fluidul sonor niculescian izvorât adesea din filonul 
folcloric” (Mociulschi, 2010). Așadar, discursul muzical 
era modelat matematic pentru o mai completă abordare 
științifică a datelor artistice. 
Densitatea (mai exact densitatea de masă, numită și masă 
specifică) este o mărime fizică folosită pentru descrierea 
materialelor și definită ca masa unității de volum;
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density of a body is equal to the ratio between the mass 
and its volume. The density is a local (intensive) 
measure: the density of a body can differ from one place 
to another and does not depend on the size of the body.  
Density is a measure that can characterize a certain 
substance, assessing its purity or concentration. The 
density of a substance depends on several factors, whose 
variations built different types of discursiveness. Density 
is important especially when the bodies / situations with
different densities behave accordingly, or must be 
manipulated differently. 
“The distinction between figure and ground when it 
comes to music’s melody and rhythm or the socially 
constructed value of composition over performance will
probably change the way I will think about music in the 
future” (Sinnreich, 2012). In music, density represents a 
factor with strong aesthetic, stylistic, semantic and 
hermeneutic (if necessary) valences. Musically, these 
factors are: a. the degree of concentration of the 
discourse, depending on its type: monodical, polyphonic, 
heterophonic; b. the (local and global) tempo; c. the
degree of ornamentation of the melodic paths, d. the
harmonic density, conditioned by the types of chords 
used, but also by their succession based on the balance of 
the parameters consonance-dissonance; e. the metro-
rhythmic density, concretized as types of values of the 
notes and pauses used, but also by their concatenation in 
different metro-rhythmic formulas; f. melodic profiles
and the way in which these combine to create a 
discursive profile; g. the way of achieving, of supporting 
the climax (thematic, sectional, general). 
To analyse the work Mandala avec une polyphonie 
d'Antonio Lotti by Aurel Stroe we used 2 parameters of
digital analysis, namely the General Spectrogram and the 
Dynamics in order to identify the density of the musical 
discourse of 4 fragments: 01:00-05:25 (Augmentation),
05:25-07:44 (Multimobile), 17:45-23:00 (Adagio
Crucifixus), 33:15-final (Diminution). 
A spectrogram is a visual representation of a range (of 
the spectral density) of frequencies of a sound in relation 
to time or with other variables. The digital spectrogram is 
obtained from the results of a series of rapid 
transformations, through the Fourier method, of the 
sections selected from the audio recording. The 
spectrogram layer is made up of audio data from the 
frequency range, with the Y axis corresponding to the 
frequencies in a given time interval (X axis), represented 
by the colour of the corresponding pixels. We can notice 
implicitly a frequency interval from approximately 40 Hz 
to 1.5 KHz, covering approximately 5.5 octaves. The 
vertical frequency is logarithmic and, subsequently, 
linear in displaying the pitches of the perceived sounds. 
The colour range is selective, making invisible the 
background noise and the lower content, facilitating the 
identification of the important musical events. The 
chromatic range can be modified and adjusted from the 
programme settings. 
In music, the dynamics refers to, generally, not only the 
intensity of the sound, but also each aspect of the 
execution of the given creation, irrespective of whether it 
is stylistic (staccato, legato, etc.) or functional (speed). 
The force is the quality of a sound, correlated
psychologically mainly with its physical intensity 
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densitatea unui corp este egală cu raportul dintre masa și 
volumul său. Densitatea este o mărime locală (intensivă): 
densitatea unui corp poate diferi de la un loc la altul și nu 
depinde de mărimea corpului.  
Densitatea este o mărime prin care poate fi caracterizată o 
anumită substanță, evaluându-se puritatea sau 
concentrația ei. Densitatea unei substanțe depinde de mai 
mulți factori, ale căror variații construiesc diferite tipuri 
de discursivitate. Densitatea este importantă mai ales 
când corpurile / situațiile cu densități diferite se comportă 
în consecință sau trebuie manevrate în mod diferit.  
„Distincția dintre figură și fond atunci când vine vorba de 
melodia și ritmul muzicii sau valoarea construită social a 
compoziției față de interpretare va schimba probabil
modul în care oamenii vor gândi despre muzică în viitor”
(Sinnreich, 2012). În muzică, densitatea reprezintă un 
factor cu puternice valențe estetice, stilistice, semantice și 
hermeneutice (dacă este cazul). În plan muzical, acești 
factori sunt: gradul de concentrare a discursului, în
funcție de tipul acestuia - monodic, polifonic, eterofonic,
tempo-ul de desfășurare (local și global), gradul de 
ornamentație al traseelor melodice, densitatea armonică, 
condiționată de tipurile de acorduri folosite, dar și de 
succesiunea acestora în baza echilibrării parametrilor 
consonanță-disonanță, densitatea metro-ritmică,
materializată în tipul de valori de note și pauze folosite, 
dar și de concatenarea acestora în formule metro-ritmice
de diferite tipologii, profilurile melodice și modul în care
acestea conlucrează în vederea stabilirii unui profil 
discursiv, modul de realizare, de susținere a punctului 
culminant (tematic, secțional, general). 
Pentru analiza lucrării Mandala avec une polyphonie 
d’Antonio Lotti de Aurel Stroe am utilizat 2 parametri de 
analiză digitală, și anume Spectrograma generală și 
Dinamica, pentru a putea descoperi densitatea discursului 
muzical în cadrul a 4 fragmente: 01:00-05:25
(Augmentation), 05:25-07:44 (Multimobile), 17:45-23:00
(Adagio Crucifixus), 33:15 – final (Diminution). 
O spectrogramă este o reprezentare vizuală a unui spectru 
(a densității spectrale) de frecvențe ale unui sunet în
raport cu timpul sau cu alte variabile. Spectrograma
digitală este obținută din rezultatele unei serii de
transformări rapide prin metoda Fourier, ale secțiunilor 
selectate din cadrul înregistrării audio. Stratul de 
spectrogramă este compus din date audio în domeniul 
frecvenței, cu axa Y corespunzătoare frecvențelor într-un
interval de timp dat (axa X), reprezentate prin culoarea
pixelilor corespunzători. Se poate observa în mod 
implicit un interval de frecvență de la aproximativ 40 Hz 
până la 1,5 KHz, acoperind aproximativ 5,5 octave. Scara 
de frecvență verticală este logaritmică și, prin urmare, 
liniară în afișarea înălțimilor de sunet percepute. Paleta 
de culori este selectivă, făcând invizibile zgomotul de 
fundal și conținutul de nivel inferior, ușurând 
identificarea evenimentelor muzicale importante. Gama 
cromatică se poate schimba și ajusta din setările 
programului. 
În muzică, dinamica se referă, în general, nu numai la 
gradul intensității unui sunet, dar și la fiecare aspect al 
execuției unei lucrări date, indiferent dacă este stilistic 
(staccato, legato etc.) sau funcțional (viteză). Forța este 
calitatea unui sunet, corelată psihologic primordial cu 
intensitatea sa fizică (energie). Există două tipuri 
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(energy). There are two main types of dynamics: piano
(p), that is “piano” and forte (f) – “strong” or “powerful”. 
In addition, there are numerous other intermediary 
dynamics to express the gradual intensities, such as
mezzo-piano (mp), mezzo-forte (mf), etc. Moreover, the 
changes in dynamics can be gradual, such as crescendo /
diminuendo, or sudden, such as sforzando. 
The parameter of digital dynamics can be found in the 
Transformation menu of the Sonic Visualiser
programme, as a plugin called Intensity. This method of 
analysis calculates the intensities of the sound waves in a 
given time interval, namely the ratio between the Y axis 
with dB and the X axis with seconds, extracted from the 
audio recording. 

 

 
Figure 1. Augmentation (fragment 1 from Mandala) 

 

 
Figure 2. Multimobile (fragment 2 from Mandala) 

[ 

principale de dinamică: piano (p), adică „încet” și
forte (f) – „tare” sau „puternic”. În afară de acestea, 
există numeroase alte dinamici intermediare pentru
exprimarea intensităților graduale, cum ar fi mezzo-piano
(mp), mezzo-forte (mf) etc. Mai mult, schimbările 
dinamicii pot fi treptate, cum ar fi crescendo /
diminuendo, sau bruște, cum ar fi sforzando. 
Parametrul de dinamică digitală se regăsește în meniul 
Transformare al programului Sonic Visualiser, fiind o 
extensie cu denumirea de Intensitate (Intensity). Această
metodă de analiză calculează intensități ale undelor de 
sunet într-un interval de timp dat, respectiv raportul 
dintre axa Y cu dB și axa X cu secunde, extrase din
înregistrarea audio. 

 

 
Figura 1. Analiza dinamică și spectrograma pentru 

Augmentation (fragmentul 1 din Mandala) 

 

 
Figura 2. Analiza dinamică și spectrograma pentru 

Multimobile (fragmentul 2 din Mandala) 
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Figure 3. Adagio Crucifixus  
(fragment 3 from Mandala) 

 

 
Figure 4. Diminution (fragment 4 from Mandala) 

CONCLUSIONS 
“The development of digital media has changed people’s
artistic thinking to a certain extent. The rapid rise of mass 
media has provided an important platform for the 
development of music and promoted the development of 
music-related industries. If the mass media want to 
achieve good development, it cannot do without good 
music content. Therefore, music art and digital mass 
media are mutually complementary, and the rise of mass 
media promotes the diversification of music 
development. On the other hand, music provides people 
with spiritual enjoyment and brings people a sense of 
literature and art. As the content of people’s attention,
traditional art has an important influence on the 
development of digital mass media to a certain extent. In 
addition, based on the influence of mass media 
communication factors, mass media gives more 
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Figura 3. Analiza dinamică și spectrograma pentru 

Adagio Crucifixus (fragmentul 3 din Mandala) 

 

 
Figura 4. Analiza dinamică și spectrograma pentru 

Diminution (fragmentul 4 din Mandala) 

CONCLUZII 
„Dezvoltarea digitală a schimbat într-o anumită măsură
gândirea artistică a oamenilor. Creșterea rapidă a mass-
media a oferit o platformă importantă pentru dezvoltarea 
muzicii și a promovat dezvoltarea industriilor legate de 
muzică. Dacă media dorește să obțină o bună dezvoltare, 
nu se poate lipsi de un conținut muzical valoros. Prin 
urmare, arta muzicală și media digitală sunt reciproc 
complementare, iar ascensiunea media promovează 
diversificarea dezvoltării muzicii. Pe de altă parte, 
muzica oferă oamenilor plăcere și bucurie spirituală și le 
aduce oamenilor un mod special de a simți literatura și 
arta. Fiind în atenția oamenilor, arta tradițională are o 
influență importantă asupra dezvoltării mediilor digitale 
într-o anumită măsură. În plus, pe baza influenței 
factorilor de comunicare specifici, media oferă mai multe 
posibilități artei tradiționale și are un rol pozitiv în 
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possibilities to traditional art, and has a positive role in 
promoting the development of traditional art” (Wenting, 
2020).  
Thus, modern art benefits most from analysis based on
Information and Communication Technologies in the 
Musical Field, which can reveal objective, scientifically 
proven evidence of such evanescent realities as the 
artistic ones. “We also recognise particularly high levels 
of disruption in recent times and relate these to the new 
dominance of the IT industries, and the particular 
dynamism or instability of that sector. We close by 
discussing the degree to which constant changes in how 
people access musical experiences might be read as 
instances of capitalism’s tendency to prioritise limiting 
notions of consumer preference over meaningful needs” 
(Hesmondhalgh and Meier, 2017). 

 

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES 
[1] Cannam C. (2020). Sonic Visualiser – User Manual, London: Queen Mary, University of London. 
[2] Cook, N. (1998). Music – A very short introduction, Oxford: Oxford University Press. 
[3] Demenescu, V., and Stitzl, C. (2017). The P8_TA (2017) 0324 resolution of the European Parliament and the 

Romanian higher education of the future. ICTMF, Vol. X, No. 2, 7-11. 
[4] Heckmann, H. (1967). Elektronische Datenverarbeitung. Musikdokumentation und Musikwissenschaft. Eine 

Einleitung. Regensburg: Bosse, 7-17. 
[5] Hesmondhalgh D., and Meier, L. M. (2017), What the digitalisation of music tells us about capitalism, culture 

and the power of the information technology sector. Information, communication and society, Vol. XX, 35-37. 
[6] Huron, D. (1999). The New Empiricism: Systematic Musicology in a Postmodern Age. Berkeley: University 

of California Press. 
[7] Mociulschi, L. (2010). Stefan Niculescu. Poetica, matematica și armonie muzicală [Poetics, Mathematics, and 

Musical Harmony]. Bucharest: Curtea veche. 
[8] Vercoe, B. The Computer and Music by Harry B. Lincoln. Perspectives of New Music, Vol. IX, 323-330. 
[9] Wiering F. (2009), Meaningful Music Retrieval. Utrecht: Utrecht University. 
[10] Wenting, K. (2020). Analysis of the Influence of Digital Media Technology on Music Communication. 

Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1453, No. 1, 4-13. 
 

[ 

promovarea dezvoltării artei tradiționale” (Wenting, 
2020). 
Astfel, arta modernă beneficiază cel mai mult de 
analizele bazate pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor în domeniul muzical, care pot dezvălui 
dovezi obiective, dovedite științific ale unor realități atât 
de evanescente precum cele artistice. „Recunoaștem, de 
asemenea, niveluri deosebit de ridicate de perturbare a 
structurilor artistice în ultima perioadă și le raportăm la
noua dominație a industriilor IT și la dinamismul sau 
instabilitatea particulară a sectorului respectiv. Încheiem 
prin a discuta gradul în care schimbările constante în 
modul în care oamenii accesează experiențele muzicale ar 
putea fi interpretate ca exemple ale tendinței 
capitalismului de a acorda prioritate noțiunilor limitative 
ale preferințelor consumatorului față de nevoile sale 
semnificative” (Hesmondhalgh și Meier, 2017). 




