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O que é a música

Fonte:
Mazzola, G., Göller, S., and Müller, S. (2002). The topos of music : geometric logic of
concepts, theory, and performance. Birkhauser Verlag, Basel; Boston.



  

Onde este trabalho se encaixa?

● Documentação
● Encontrar formas 

enxutas e não 
ambíguas de 
expressar 
construções musicais

● Produção
● Escrita facilitada de 

peças musicais
● Derivação de novas 

peças a partir das já 
existentes

Abordagem Computacional



  

Algum problema com o que existe 
agora?

● Eu não tenho treinamento musical formal
● Música parece ser toda ad hoc
● Muita complicação desnecessária

● Exceção: teoria de música atonal (ou pantonal)



  

● Figuras



  

Nota musical

● Um som com uma frequência específica (pitch) 
acompanhado de uma duração.

(Nota,Duração)



  

( Fundamentação

● Música ocidental moderna usa notas bem 
temperadas.

● Intervalos entre notas “igualmente” divididos.
● Base é 440Hz, o Lá padrão



  

Fundamentação

Índice -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Símbolo D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3

Frequência 293.66 311.13 329.63 349.23 369.99 392.00 415.30

Índice 0 1 2 3 4 5 6

Símbolo A4 A#3 B4 C4 C#4 D4 D#4

Frequência 440.00 466.16 493.88 523.25 554.37 587.33 622.25

Índice 7 8 9 10 11 12

Símbolo E4 F4 F#4 G4 G#4 A5

Frequência 659.26 698.46 739.99 783.99 830.61 880.00
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Uma abordagem CATegorial



  

Mn e as notas musicais

● A função f(n) define um isomorfismo em Set 
entre os números inteiros e todas as 
frequências “válidas para notas”



  

Ml e as melodias

● O que são melodias afinal de contas?
● Melodias são um conjunto de notas tocados 

sequencialmente.

● Como podemos construir um conjunto de todas 
as melodias?

● Monóides!



  

Ml e as melodias

( Mn , + ,  )ϵ

– Mn: conjunto de todas as notas
–  + : concatenação de notas
–   : não tocar nadaϵ



  

Ml e as melodias



  

Modelando os tempos

● O tempo de uma nota é definido em música 
como uma fração de um tempo “global” que 
afeta todas as notas.

● Este tempo geral é medido em bpm (beats per 
minute)

● Tudo se reduz a manipular os tempos relativos, 
que são estas frações.



  

Tempos  como restrições

● O conjunto Tn de todos os tempos pode ser 
gerado por este morfismo de Set.

● Analogamente à Ml se define Tl como o 
conjunto livremente gerado de tempos.



  

Tempo como restrição

● Temos agora a parte que faltava para a nossa 
nota musical!

● Uma tempos podem ser acoplados a notas 
usando uma soma amalgamada. Uma união 
ordenada.



  

Tempo como restrição



  

Morfismos entre notas

● Morfismos entre notas, são basicamente 
funções em Set.

● Podem ser aplicados em inteiros e compostos 
com f(n) para chegarmos em Mn



  

Morfismos entre notas

● Morfismos entre notas são uma “renomeação” 
das notas.

● Morfismo pode ser aplicado sobre cada nota de 
uma melodia.

● Obtemos uma nova melodia!



  

Morfismos entre notas

● Alguns deles são isomorfismos e de uma forma 
geral não modificam a “estrutura” da música.

● Não é o caso do último morfismo.
● Alguns morfismos modificam a estrutura da 

melodia e podemos usar isso em nosso favor.
● Epimorfismos!



  

Morfismos entre notas

● Um exemplo disto:



  

Escalas Musicais

● Escalas musicais são definidas como um 
sequência de “passos” dados entre uma nota 
inicial e sua primeira oitava.



  

Escalas Musicais

● O conjunto Mn de todas as notas é a escala 
Cromática.

● Definir qualquer tipo de escala significa apenas 
definir um morfismo de Mn → Esc, onde Esc é 
a nova escala.

● Duas opções:
● Morfismos parciais
● Epimorfismos



  

Escalas Musicais

● Abaixo é demonstrado um morfismo da escala 
cromática para a escala maior de C.



  

Melodias, escalas e morfismos

● O valor absoluto de uma nota dentro da escala 
é o seu índice em Mn.

● Cada nota possui um índice dentro da escala.
● Dessa maneira diferentes escalas podem ser 

usadas para tocar a mesma melodia.  



  

Melodias, escalas e morfismos

● Um morfismo entre duas escalas precisa 
simplesmente levar a n-ésima nota desta 
escala para a n-ésima nota da outra.

● Mesma melodia, sonoridades diferentes!



  

Conclusão

● Teoria das Categorias nos permite uma 
abstração imensa.

● Frequências e tempos são números inteiros.
● Melodias são sequencias de notas.
● Escalas e transposições são morfismos.
● Representação enxuta e facilmente 

manipulável e derivável por um computador.



  

Código das demonstrações

● Feito usando a linguagem ChucK para síntese 
sonora.
● http://chuck.cs.princeton.edu/

● Código escrito para esta apresentação pode 
ser encontrado em:
● http://www.github.com/lfzawacki/CatCh

http://chuck.cs.princeton.edu/
http://www.github.com/lfzawacki/CatCh


  

Obrigado!Obrigado!

PerguntasPerguntas?
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