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Preface from the conference chairs
Welcome to the 8th AES Brazil Conference and 14th AES Brazil National Convention hosted in
the Anhembi Conference Palace in São Paulo. The AES Brazil is a annual event congregating
more than 3000 people in 3 days, and is integrated by a technical national convention meeting,
an academic congress and a exhibition fair.
The year theme of the whole event is “audio everywhere”.
In this edition the committee received 20 paper submissions in two categories, standard papers,
covering full and unpublished research articles, and student papers, covering mostly novel
results of ungoing research reported by tutored undergraduate and graduate students. In this
sense, we highlight the work of these students, dedicating a specific section in the annals, the
“student papers”. This was a way to enhance the growing quality found in articles submitted to
the Congress. In the “standard papers”, we would like to highlight research topics in advanced
audio addressed the congress of 2010, such as: audio watermarking, psychoacoustics, audio
synthesis and mechanical modeling of speakers by finite element.
It is also important to note the speech: “Characterizing the perceptual effects generated by
multichannel audio codecs”, describing in greater detail the psychoacoustic aspects of common
audio codecs, and providing useful recommendations for professional audio engineering.
We hope you all enjoy the AESBRASIL 2010, by the fascinating aspects always present in each
conference, and the great hospitality of the City of São Paulo, BRAZIL as well.
Conference chairs
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Palestra / Lecture (in Portuguese)
Caracterizando os efeitos perceptuais gerados pelos codecs de áudio multicanal
Paulo Roberto Affonso Marins

Os chamados codecs ou codificadores/decodificadores têm se tornado bastante populares
e vêm sendo utilizados em diversas aplicações que se valem de sistemas de reprodução
de áudio multicanal, tais como televisão digital, jogos computacionais, home theatre,
cinema, dentre outras. Profissionais da área de engenharia de áudio, fabricantes de codecs e
pesquisadores sempre testaram e escolheram seus codificadores/ decodificadores levando
em consideração apenas um atributo de análise que é chamado de qualidade básica de áudio
(basic audio quality). Este atributo engloba todos os artefatos gerados pelos codecs. Efeitos
relacionados a timbre ou a espacialização, por exemplo, são considerados simultaneamente
neste tipo de avaliação. Entretanto, com o emprego desse único atributo não é possível
especificar e isolar quais efeitos perceptuais afetam mais os codecs. Fabricantes, por exemplo,
não obtém nenhuma informação acerca de quais aspectos dos codecs necessitam ser
melhorados. A pesquisa reportada nesta palestra buscou - através de testes psicoacústicos identificar quais efeitos perceptuais gerados nos processos de compactação dos codecs de
áudio multicanal são mais proeminentes. Recomendações então foram feitas com o intuito
de se melhor a qualidade dos codificadores/decodificadores. Espera-se que com resultados
mostrados neste estudo, profissionais e pesquisadores da área de engenharia de áudio
possam ter uma melhor compreensão acerca dos efeitos perceptuais gerados pelos codecs
de áudio multicanal.

Sobre Paulo Marins:
Marins é músico profissional e professor universitário. Formado em educação musical pela
Universidade de Brasília. Em 1999, recebeu bolsa da fundação “Eubie Blake” para estudar
jazz nos Estados Unidos. Ministrou o curso “Música e Computadores” no Departamento de
Música Universidade de Indiana onde concluiu o mestrado em Tecnologia da Música. Foi
professor do curso de Audiovisual do Unicesp em Brasília onde ministrou disciplinas como
“Captação de Som e Efeitos Especiais” e “Oficina de Multimídia”. Entre 2005 e 2009 realizou
seu doutorado no Departamento de Música e Gravação de Som da Universidade de Surrey
no Reino Unido, sob a orientação do Professor Francis Rumsey e bolsa da CAPES. Publicou
e apresentou artigos em convenções internacionais da Sociedade de Engenharia de Áudio
(AES) realizadas em Paris, Viena e Amsterdam.
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Regis Rossi Alves Faria and Gianpaolo Evangelista
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São Paulo, SP, 05508-010, Brazil
2

ITN – Linköpings Universitet
Norrköping, SE-60174, Sweden
regis@lsi.usp.br, giaev@itn.liu.se
RESUMO

Este artigo apresenta os primeiros resultados de portar uma máquina de auralização existente para um celular de
hardware e software abertos. Até então a manipulação de cenas sonoras para propósitos de auralização tem sido
realizada só sobre plataformas fixas. Entretanto, o aumento da capacidade computacional e recursos de áudio em
portáteis rapidamente estimula a migração de tais funções para este domínio. Ilustramos o desenvolvimento de
uma aplicação de auralização distribuída controlável a partir da plataforma portátil, onde o usuário pode
controlar a produção e a reprodução de uma cena sonora. O celular escolhido possui uma tela sensível ao toque
e oferece a vantagem de programação para um núcleo Linux. Os resultados obtidos mostram novas perspectivas
para aplicações de áudio em dispositivos portáteis.
ABSTRACT

This paper presents the first results of porting an existing auralization engine into a mobile phone with opensource hardware and software. So far the manipulation of sound scenes for auralization purposes has been
performed only in desktop platforms. However, the increase of processing power and audio resources in mobile
phones rapidly encourage the migration of such functions into this domain. We illustrate the development of a
distributed auralization application controlled from within a mobile platform where a user can control the spatial
audio rendering and reproduction of a sound scene. The chosen phone has a touch-screen interface and offers
the advantage of programming to a Linux OS kernel. The results show exciting new perspectives for mobile
audio applications.

0

INTRODUCTION

As mobile platforms get more powerful and widespread,
functions once confined to desktop systems progressively
migrate into these devices with additional advantages: they
are portable, have several communication ports, and are
appealing to personalizing services and applications.

Spatial auralization in mobiles is a new field of
applications. Despite the fact that current mobile devices
do not have more than two speakers, they are already
powerful processing units, useful in many sound
applications. These include, for example controlling
auralization processes running in other computing nodes
and monitoring spatial sound fields locally, either through
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SYSTEM PROPOSAL

This work proposes porting the existing AUDIENCE
auralization engine [1,2] into an open-source hardware and
software mobile platform. The mobile platform chosen is
the Openmoko™ [4], with both the hardware and operating
system released as open source, and with several unique
features1. The auralization engine is an adapted version of
the OpenAUDIENCE software [3]. With this system one
can customize spatial sound scenes with multiple sound
sources, and control their auralization directly from the
mobile phone in a wide range of applications.
The proposed system has many innovative features,
linking areas that do not have a previously defined
confluence with advanced audio processing. Until now no
mobile platform addressed the customization of auditory
scenes in real time. The insertion of this new paradigm for
mobile audio computing can foster new ways for musical
design and sound manipulation in different types of
environments. There are many new areas of applications
for this concept in the domains of professional and
consumer audio and musical performance, among others.
To validate this concept, a distributed auralization
application was built and tested. The initial scope is
basically to control an auralization session from the mobile
phone, and to have the audio rendering take place in a
remote desktop computer feeding a loudspeaker rig. This
scheme is illustrated in figure 1 and the expected sequence
of events is elaborated below.
An auralization applicative is accessible as an icon in the
mobile applications desktop. The user double-clicks it to
start the program, and then open a specific auralization
session and its corresponding sound scene. He/she can then
manipulate the sound scene directly from the mobile unit.
The actual sound rendering (from the objects’ sounds) and
the spatial audio coding and decoding to a specific
multichannel loudspeaker setup are all accomplished in the
remote desktop computer.
1

The application built is based on the Pure Data graphical
programming environment (Pd) [5,6], and consists of a
master patch connecting processing blocks. The concept is
well known and used in many signal processing software
packages. Instantiating blocks and connecting them is a
matter of a few graphical-oriented actions the user can take
in real time. By doing so, one customizes the application,
inserting desired functions or eliminating others. For
example, transport sliders and buttons to calibrate loudness
and to mute sounds can be instantiated and put to work onthe-fly.

Openmoko is a trademark by Openmoko, Inc.

User interaction

Decoding
to
speakers

objects
sounds

Multichannel output

the use of an external high-fidelity soundcard connected to
its output or through its own loudspeakers (even though
there are yet severe limitations in terms of irradiation,
volume and frequency response).
This scenario leads to a new concept of using mobile
phones as processing units in a chain of distributed
auralization, together with other usual platforms, such as
PC-based audio workstations. We believe that mobile
auralization tools are yet undiscovered and handy to tackle
many professional problems in the audio chain, such as
distributed audio ingest, mixing and monitoring problems.
This paper approaches the programming of an
auralization engine into an open-source phone, and is
organized as follows: Section 2 describes some relevant
and innovative aspects of this proposal, and presents
briefly the adopted auralization engine architecture, its
software, and the mobile phone used. Section 3 addresses
the system design and implementation, covering a
functional description, the system components, and reports
the porting the auralization engine into the mobile phone
framework. Attained results are presented and commented
in Section 4. Section 5 concludes the paper with final
considerations and an overview of next steps.

AURALIZATION ENGINE FOR MOBILES

…

Figure 1 Scheme of a mobile-controlled distributed auralization
session with 2 nodes: the mobile phone and a remote PC

1.1 Usage
In many practical situations it is desired to establish and
to control an auralization session operating from a portable
phone. Examples include applications where multiple users
can interact in immersive shared audiovisual environments,
controlling distinct sound sources performing in the same
scene, such as in games and professional auditory
installations.
Our test application consisted in an auralization session
of a sound scene using the mobile phone as the controller
node and a remote desktop computer (a PC) as the sound
renderer. The sound scene consists of a square area
interface on the screen mapping an open-field virtual
volume enclosing from 3 up to 6 sound sources plus the
listener. The user can freely move any sound source and
the listener within the virtual area while coordinating the
auralization events flow, such as starting events, muting or
turning on sounds, modifying their reference loudness, and
changing spatial encoding and decoding parameters.
The session itself can be started and controlled from the
mobile interface. After starting, it establishes a
communication link between the two nodes and a chain of
processes both locally (on the mobile unit) and on the
remote computer. It is then possible to manipulate the
given sound scene with all its sound objects, to control
sound source parameters and how the virtual sound scene
is rendered in the real audition area, including altering the
multichannel reproduction mode.
All these functions are accessible in different layers of
the proposed system. Moreover, if more mobile units are
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available, the session control may be shared and the units
may control different sound objects in the same scene.
1.2 The AUDIENCE auralization system
The AUDIENCE is an auralization system based on a
modular processing architecture oriented to the main
functions in the spatial sound field encoding and decoding
chain. It has been successfully used in immersive CAVE
virtual reality and sound-scene-oriented spatial music
applications [2,7,8].
The architecture addresses four functional layers which
cluster the major functions required for the production and
the reproduction of spatial audio, as shown in Figure 2.
This subdivision has been proved advantageous to
systematically separate the tasks of sound scene direction,
spatial audio rendering, and multichannel display.
Each function must be properly implemented in one of
the layers of this system. Briefly, the layer 1 addresses the
production of a sound scene, the layer 2 renders its
acoustical model, and then it is temporally and spatially
encoded in the layer 3, using any suitable spatial audio
encoding method. It is then decoded by layer 4 into a
desired set of signals (e.g. stereo, quadraphonic, planar
speaker rings, 5.1, 6.1, etc.). Between layer 3 and layer 4
there is a delivery layer, not addressed in the architecture.
This approach has several advantages from the
viewpoint of implementation, by decoupling the main
processes in the chain, and allowing them to be performed
by independent modules (in software and/or hardware).
Also, a spatial auditory scene is represented by its objects
and their relations, and not by a fixed multichannel sound
set attached to a specific listening mode. For this, the
AUDIENCE can be considered sound-scene-oriented.

sound sources data,
objects positions and
environment parameters
description

scene rendering and/or
sound field simulation
(acoustic propagation)

sounds processing and
spatial encoding into a
distribution format
..1010011011....

decoding, generation of
N output signals, and
sound field reproduction

Layer 1
sound scene c ompos ing

Layer 2
scene rendering

Layer 3
spatial encoding

multichannel audio codec’s (e.g. ISO/IEC MPEG-4 AAC,
Ambisonics and MPEG Surround). Its current version is
based on libraries and patches for the Pure Data (Pd),
implemented in Win32, Linux and MAC OS operating
systems.
1.3 The open-source platform Openmoko
The Openmoko project is one of the first initiatives to
implement a hardware platform for communication that
uses the concept of open source, and thus shares common
ground with the OpenAUDIENCE project and with the Pd
programming language. Its mobile platform is an opensource GSM phone issued under GPL and LGPL that uses
a Linux kernel, hence offering a friendly programming
environment.
Since 2007 a company joined the project and began
producing the hardware, which has its technical
specifications disclosed in the project website [9]. Some of
its most relevant features are shown in Table 1.
Table 1

Openmoko mobile phone features (GTA02) [5]

ARM 400MHz processor
w/ 2D/3D graphics
acceleration

128MB SDRAM and
256MB NAND Flash
memories, and microSD
expansion slot

Touch-screen (VGA
480x640)

Wi-Fi (801.1 b/g)

GPRS (2.5G) and
Bluetooth 2.0

GPS and 3-axis motion
sensors

Microphone and stereo
output, counting on a codec
chipset of low THD (-84dB
‘A’ weighted@48kHz)

GSM tri-band (850 or 900
MHz)

The processing speed is sufficient to run audio
applications concurrently with communications sessions
and a high-resolution graphical display.
In the current Openmoko programming environment,
application-oriented libraries run over a set of high-level
and low-level services available in the framework. These
all run on top of a Linux kernel [4].
The software development framework includes only free
libraries, including those created by the Openmoko main
team, which are:

transmission

¥ libmokocore: addressing the message exchange
between applications, and reading/writing data of
persistent applications

Layer 4
spatial decoding and
multichannel
reproduction

¥ libmokonet: which manages which communication
devices should be sent information
¥ libmokopim: which is a high-level API library for
PIM data (personal information management)

Figure 2

The AUDIENCE 4-layer architecture for auralization

The OpenAUDIENCE is a project aiming at the
collaborative development of software tools for immersive
and interactive auralization [3]. Its software platform
consists of an integrated auralization environment, which
includes interactive audio tools for scene description and
manipulation, for acoustic rendering, and spatial and

¥ libmokoui: responsible for the management of audio
and video of the phone.

2

DESIGN AND IMPLEMENTATION

This first implementation is part of a proposed roadmap
of developments towards an integrated environment for
mobile audio computing. It aimed at porting the
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OpenAUDIENCE into the Openmoko so that this could be
used as one node in a distributed auralization task. It
should then run processes (functions) of any of the four
layers of this architecture, and perform some or all
functions required in one auralization chain.

Applications
Qtopia

Diversity

ILLUME

Poky

Evince

Assassin

Audio
generation

AUDIENCE
2.1 Functional design
The design of the application modules in the
AUDIENCE framework must meet the requirements of the
architecture, clearly identifying in which functional layer
each component of the system falls. Also, the specification
of input and output signal formats and data structures must
be compatible with the interfaces allowed for each layer, as
presented in [1].
Table 2 depicts which functions were designed for
implementation in each layer.

Table 2

QT GTK+

E17
EVAS
EDJE

X.org
Xglamo

Framework
gsmd
Phonekit
AVAHI
PackageKit

BlueZ
neod
rsync
SSH

Libraries
pulseaudio
ALSA
Pango
gstreamer Cairo glibc Curl
Webkit
FreeType2
SQLite

Openmoko mobile phone features (GTA02) [5]

Layer

Features

Layer 1

The scene graphical user interface (GUI) –
holds the description of the sound scene
and parameters of the sound objects. It is
manipulated directly by the user from the
touch-screen.

Layer 2

Acoustic model rendering and effects
processing – includes image-source
simulation for square rooms 2.

Layer 3

Spatial encoding block – encoding of the
audio signal in spatial and/or multichannel
formats (e.g. Ambisonics, AAC, etc.).
Used codecs’ profiles and parameters are
input as arguments in their blocks (e.g.
Ambisonics order: changing the
Ambisonics order in real time is possible
and this implies establishing a different
number of internal channels).

Layer 4

Spatial decoding and playing blocks –
decoding of spatial/multichannel audio and
playing to local loudspeakers. Sound
object transport windows, with volume
slider and mute button. Decoding blocks
match the profile and parameters used in
the correspondent layer-3 blocks.

Communication
auxiliary layer

Sending/reception of messages to/from
remote patches via a TCP/IP transport –
uses Pd netsend and netreceive commands
over wireless (e.g. Bluetooth, Wi-Fi) and
USB protocols.

I/O auxiliary layer

Control of audio input and output – access
objects sound files stored in memory and
playback 2.

Linux
Figure 3

Spatial
audio
engine

Services
core

OS

AUDIENCE integrated into the phone software stack

Instead of directly accessing the audio resources of the
operating system services core, applications generating
audio can use the AUDIENCE engine as an intermediate
layer to render a customized auditory environment shared
by multiple sound sources. By doing so, the AUDIENCE
system is integrated into the Openmoko software
architecture as a tool for customization of auditory
environments.
2.2 System implementation
The implementation of the mobile auralization engine
was accomplished by customizing the OpenAUDIENCE
software for use in the Openmoko platform, which
involved adapting the layer-1 GUI component and building
auxiliary patches for the communication between the
portable device and the PC. Then we looked after the
effective functioning of the integrated Openmoko-PC
solution.
A distributed auralization session is established with at
least two nodes: one mobile unit and the remote PC. Figure
4 shows the layout of the distributed auralization system. It
gives an overview of all functional blocks both in the
mobile and in the PC nodes, including the hardware
components.

Figure 3 illustrates how the target spatial audio engine
fits within the protocol stack of the Openmoko operating
environment.

2

Not used in this implementation.
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Communication

L1
L2
L3

Audio
I/O

For this, it was necessary the installation of specific
development packages, because the portable device is not
distributed with all required tools for mathematical
processing and Linux application compiling. This made
possible, for instance, customizing the graphical display
blocks and the user interaction component of the
OpenAUDIENCE (audce_L1_gui), which is written in C.
The final executable applicative based on the adapted
OpenAUDIENCE was named AMob – a short for
AUDIENCE Mobile – and was added to the collection of
applications of the phone.

Audio
driver

3

OpenAUDIENCE / Pd
Communication

Rx/Tx

OpenAUDIENCE / Pd

AURALIZATION ENGINE FOR MOBILES

L1

GUI

L2
L3
L4

OS

L4
Ethernet

OS
Audio
driver

USB
Bluetooth

Ethernet

GSM
Multichannel
sound card
Figure 4

Wi-Fi

PC

Audio
chipset

Mobile

Block diagram for the distributed auralization system

On both nodes, OpenAUDIENCE library runs on top of
Pd environment, which by its turn accesses the OS
services, including the audio I/O resources and Ethernetbased communications. In the mobile there are several
choices for transport layers, as shown in the Figure 4.
Some challenges were faced to overcome limitations of
processing power and memory. Openmoko operates at 400
MHz and has an ARM CPU architecture, which implies a
different compiling strategy. Initially we emulated
Openmoko for several tests, and then started working on
the real platform. An open-source processor emulator
(QEMU) was used as auxiliary tool to facilitate user’s
interfacing and debugging in a PC environment, with less
storage limitations [10].
Porting the OpenAUDIENCE Linux version to
Openmoko required first installing the Pd environment in
the phone, re-compiling all components, and then fitting a
functional package in memory.

Figure 5

RESULTS

Figure 5 shows pictures of the implemented AMob
auralization application running on top of Openmoko. The
left picture shows how the application icon is accessible in
the graphical desktop.
In the middle picture, the sound scene view is shown,
with 3 sound sources and the listener (receiver object),
indicated by the small head icon. This graphical view
implements a layer 1 sound description function. The
sound objects can be positioned anywhere in the defined
scene representation with respect to the listener icon
position by dragging their icons around with the pointing
pen or using one finger on the touch-screen GUI. The
listener icon can also be repositioned anywhere in the
scene, thus affecting how the user will perceive the sound
from each source in the scene.
In the right picture in Figure 5, another view is shown
where the user can access the AUDIENCE components in
layers 2, 3 and 4, through which it is possible to calibrate
the relative loudness of each sound source, and to specify
spatial audio encoding and decoding parameters of the
auralization patch.
The auxiliary communication with the remote computer
in charge of the audio rendering and multichannel playback
is transparent to the user.

Pictures of the application running on the Openmoko. Left: desktop applications view showing the “AMob” icon.
Center: sound scene view (layer 1 GUI). Right: auxiliary controls view (layers 2 through 4 functions)
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Figure 6

AURALIZATION ENGINE FOR MOBILES

Auxiliary patch used for packing and sending messages between the nodes of the auralization session

In the implemented distributed auralization, the layer-1
scene control (the scene GUI) and the layer-4 reproduction
control (transport commands and volume control) can be
performed in the mobile node. Users interact with the
sound scene using the layer-1 GUI block accessible
through the touch-screen. This block sends messages to the
remote patch running in the PC node with a multichannel
sound card, where layers 2 through 4 operate. In the
OpenAUDIENCE framework the user must select a spatial
audio codec to build the auralization processing patch. In
most tests, we used layer-3 and layer-4 Ambisonics 3rd
order coding and decoding, with a hexagonal loudspeaker
rig as output mode (6.0).
The auralization session in the Openmoko starts in few
seconds. To control the process, it establishes a TCP/IP
connection to the remote patch. The patch at the mobile
phone sends low-bit rate command messages to its
counterpart in the remote PC. Figure 6 shows a simple
filtering scheme used in Pd for treating sound source
positioning messages received from layer-1 on the mobile,
and packing them to send to the remote patch. In the
remote side, messages are unpacked and routed
accordingly to the destination layers blocks. They
ultimately convey the sound objects parameters to the
processing blocks of layers 2 through 4.
Communication connections can be established using
any available port in the phone. In our tests the Bluetooth
port revealed itself effective and suitable for rapid
development, although its usage is limited to a near field
area.
In experimental tests, a slight delay was observed as
objects were moved, indicating the need for further
optimization, possibly using other graphical libraries than
the Tcl/Tk [11]. The performed tests indicate that
processing power and memory are still major limitations in
mobiles to be used as full auralization nodes.
Although the OpenAUDIENCE software permits a wide
range of possible spatial codecs and output modes, from
monaural up to dodecahedron geometries, we have used
Ambisonics coding/decoding up to the 3rd order, and a
hexagonal ring with 6 loudspeakers for listening.
The maximum number of sources simultaneously active
in a session as well as the attained immersion degree and
sound quality will be limited only by the performance
capabilities of the desktop node, as long as the mobile units

operate only with layer-1 functions and not rendering
sound locally. We have successfully tested sessions with
up to 10 simultaneous sound objects with no problems and
a high spatial realism delivered.
Although we have not assessed visual limits for practical
operation, a higher number of objects populating the GUI
might turn it more difficult to select one out of many and
move it over the screen. Additionally, the maximum
resolution of the touchscreen sensor combined with the
model scale used (pixel to meters) may impose a minimum
resolution per motion step in the virtual environment.

4

CONCLUSIONS

An auralization engine was ported into the software
framework of an open-source mobile phone. In this
development, we customized the OpenAUDIENCE system
for use in the Openmoko portable device. A test
application was then implemented, capable of controlling a
distributed auralization session with 2 nodes in real time
(see Figure 4). The approach is scalable, allowing two or
more users coordinating sound objects in the same sound
scene to operate concurrently from two or more phones
running the application, and linked to the same remote PC.
This present prototype for an AUDIENCE-mobile
version can already ease the creation of applications with
spatial audio and the operation of sound scenes in the
Openmoko. It provides a computing library for rendering
the spatial sound of audiovisual scenes for applications
where a sound scene with multiple objects producing
sounds exist.
Although a complete stand-alone auralization through a
2-channel output is possible, we focused on exploring the
Openmoko capabilities to command a remote auralization
session. It happens that current local memory is not large
enough for holding all the sound files in the phone.
4.1 Perspectives and future work
An auralization system portable in a mobile phone is
indeed a powerful resource for audio engineers and music
professionals. New mobile phones bring touch-screen
graphical interfaces and offer lots of communication
layers, such as Bluetooth, 3G telephony and Wi-Fi
networks, and can also play sounds and capture video. Not
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only new applications may become possible with this, but
also current audio production tasks can be spread onto a set
of platforms such as the usual mixer consoles, gear racks
and audio workstations, and also onto portable phones,
performing for instance the control of a chain of processes.
This, for example, plugs mobiles into the DJ’s scenario and
can stimulate the emergence of new collaborative music
composing and performing in social nets, as well as
collaborative soundscape building, among many other
exciting possibilities.
The demand for cell phones and applications has been
growing in the world for several years, as well as the
demand for creative solutions and innovative technologies
in multimedia. In this sense, the realization of a portable
auralization engine increases the range of existing solutions
for mobile audio computing, not only for phones, but also
for handheld devices with larger storage and processing
capabilities. However, challenges for a next generation of
mobile phones include provision for multichannel audio
output ports and spatial audio middleware for sound-based
applications.
This working prototype is to create conditions for new
initiatives for the application of spatial audio in portable
platforms. Future works address naturally a second round
of developments, improvements and tests, including
concurrent audio applications, memory expansions, and
Wi-Fi / 3G transport layers explorations. These wide-band
transport channels are expected, for example, to make
stand-alone auralization feasible by receiving streamed
sound objects.

5
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Divisão de Engenharia Eletrônica
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RESUMO
Um resumo, com aproximadamente
de 60 a 80 igorlm.ita@gmail.com
palavras, deverá apresentar o conteúdo deste artigo. Um
mpinho@ieee.org,
resumo, com aproximadamente de 60 a 80 palavras, deverá apresentar o conteúdo deste artigo. Um resumo, com aproximadamente de 60 a 80 palavras, deverá apresentar o conteúdo deste artigo. Um resumo,
com aproximadamente de 60 a 80 palavras, deverá apresentar o conteúdo deste artigo. Um resumo, com
RESUMO
aproximadamente de 60 a 80 palavras, deverá apresentar o conteúdo deste artigo.

Em 2006, Lie e Chang propuseram um algoritmo para inserção de marca d’água em sinais de áudio que
opera no domı́nio do tempo, modificando as amplitudes do sinal. Este algoritmo se mostrou eficiente
com1.relação
algoritmo
é aTimes
taxa Roman,
de bits por
amostra
dito,
é em fonte
tamanho
9 e do
justiﬁITEMà fidelidade e à robustez. O ponto crı́tico do
sinal. O presente trabalho
mostra
que
este
algoritmo
pode
ser
visto
como
um
caso
particular
do
famoso
cado
(como
este).
Este template, em LATEX deve ser compatı́vel com
método de Modulação por
Índice de Quantização, proposto em 2001 por Chen e Wornell. Como o
qualquer PC ou Macintosh. O objetivo deste tem1.1. Sub-Item 1
método
de
Chen
e
Wornell
permite
bom
controle da relação entre fidelidade, robustez e taxa, analisar
plate é sugerir um formato padrãoum
para
apresentação
Subitens usam letras maiúsculas e minúsculas, como
o algoritmo
de Lie
e Chang
dentro daPara
óptica
método
mostraAdiferentes
maneiras de
se melhorar
de trabalhos
técnicos
e cientı́ﬁcos.
isto,deste
basta
acima.
fonte é Helvetica,
tamanho
8, estilo
estesalvar
algoritmo.
este template com outro nome, e como arquivo
negrito, alinhamento à esquerda, como no item prin*.tex, e ir digitando o novo texto sobre este.

cipal.

Os artigos submetidos
à Convenção da AES não sãoternational Federation of the Phonographic Industry,
INTRODUÇ
ÃO
2. CONTEÚDO

revisados pelo corpo editor, e poderão ser publicados
disponı́vel
em “http://www.ifip.org”,
a receita obtida
Para garantir
que os artigos da Convenção
da AES
O armazenamento
e a distribuição
sinais de áudio
em
suas formas originais,
comodesubmetidos.
Para
pela sejam
indústria
com
a
comercialização
de
sinais
áudio
consistentes com os objetivos
da de
AES
Brasil,
sofreram
um
grandeﬁnais
impacto
comser
osenviadas
avanços nas
áreas
isto, as
versões
devem
em arquivos
através
de redes deabaixo
comunicação,
25% dopelos
as instruções
devem ultrapassou
ser consideradas
de processamento
digital
de sinais e (*.ps),
transmissão
digi-este
PDF (*.pdf) ou
em postscript
segundo
seu total
de receitas em 2009. Este cálculo desconsideautores.
tal. formato.
Por esta razão, a forma como o usuário adquire
ra o compartilhamento de arquivos de áudio em redes
e reproduz o sinal de áudio está mudando completaO conteúdo
deve parte
ser preciso
e ignocoerente.
Itens principais (veja acima) são em letrasPeer-to-Peer
(P2P)técnico
que na maior
das vezes,
mente. A aquisição de músicas através de redes de
trabalhos
e/ou dedeste
terceiros
maiúsculas, fonte Helvetica, tamanho 8, estiloram Citação
a questãoa de
direitos anteriores
autorais. Dentro
con- decomunicação e as vendas de aparelhos portáteis que tovem
ter seus de
respectivos
créditos.
negrito, alinhado à esquerda. O texto, propriamentetexto,
as técnicas
inserção de
informação adicional
cam arquivos de áudio (tais como mp3 players e celuem sinais de áudio surgem para auxiliar na solução de
lares) não param de crescer. Segundo relato da Indiferentes problemas. Em um contexto mais amplo, a
utilização de informação adicional em sinais arbitrários
Este trabalho foi desenvolvido com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq)
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tem sido estudada em diferentes aplicações, tais como
proteção de propriedade intelectual [1], estimação de
canal de comunicação [2] e codificação conjunta fontecanal [3, 4]. As propriedades do método de inserção dependem da aplicação em questão. Quando esta técnica
é aplicada para auxiliar no combate à distribuição ilegal de sinais de áudio, o mais comum é a utilização de
marcas d’água imperceptı́veis e robustas. Neste caso,
a informação adicional (marca d’água) é inserida em
um sinal hospedeiro, dando origem ao sinal marcado.
Por ser imperceptı́vel, um usuário comum não observa
diferença entre o sinal hospedeiro original e o sinal marcado. Por ser robusta, uma pequena distorção no sinal
marcado não impede que a marca seja reconhecida.
Com o crescimento do número de usuários e da capacidade das redes de comunicação, a transmissão de
informação se transformou em algo simples. Por esta
razão, surgiram diferentes mecanismos de distribuição
de arquivos que não se preocupam com as questões
referentes à propriedade intelectual. De fato, a pirataria é freqüentemente citada como um dos grandes
problemas que vem afetando a indústria fonográfica,
vide relatório de 21 de janeiro de 2010 da International
Federation of the Phonographic Industry, disponı́vel
em “http://www.ifip.org”. Com o objetivo de auxiliar
no combate a pirataria, vários estudos foram realizados na área de marca d’água robusta e imperceptı́vel
[5, 6, 7, 8, 9]. Um dos métodos de inserção de marca
d’água mais famosos foi proposto por Chen e Wornell
em [6] e é denominado Quantization Index Modulation
(QIM). Em parte, a popularidade do QIM se deve ao
fato de ter sido demonstrado em [6] que existem versões
deste método que atingem uma boa relação entre as
três figuras de mérito: fidelidade (do sinal marcado em
relação ao sinal hospedeiro), robustez (contra determinados tipos de ataque) e taxa de bits. Além do bom
desempenho, o método proposto é capaz de controlar a
relação entre estas figuras de mérito, através do ajuste
de poucos parâmetros.
Menos famoso que o QIM, o algoritmo proposto
em [8] (LCA - Lie and Chang Algorithm) apresenta
um método simples de marca d’água no domı́nio do
tempo para sinais de áudio. Conforme relatado no artigo original, este algoritmo possui um bom desempenho para diferentes tipos de ataque, muito embora
possua uma modesta taxa de bits inseridos por amostra
do sinal de áudio. Testes envolvendo ataques reais, tais
como a compressão através do padrão mp3 e a conversão digital-analógico-digital foram relatados em [8],
mostrando que um bom desempenho pode ser obtido
com uma taxa de 43 bits por segundo. Variantes do
LCA que melhoram a sua eficiência foram propostas
em [10, 11]. Além disso, a robustez destes algoritmos
contra ataques gaussianos foi analisada em [12].
Este trabalho tem como objetivo principal mostrar
que o LCA pode ser visto como uma forma diferente
de modulação por ı́ndice de quantização, i.e., um caso
particular do método QIM. Com base nesta análise, é

MARCA D’ÁGUA NO DOMÍNIO DO TEMPO ...

possı́vel propor novas versões para o LCA, buscando
uma melhoria de desempenho, principalmente na taxa
de bits inseridos por amostra do sinal de áudio. Este artigo está dividido da seguinte forma. A segunda Seção
apresenta os conceitos gerais da modulação por ı́ndice
de quantização (QIM). Os aspectos principais do LCA e
de suas variantes são apresentados na terceira Seção. A
quarta Seção mostra que o LCA pode ser visto como um
caso particular do QIM, que é a principal contribuição
deste trabalho. A última seção apresenta as conclusões
do artigo.

MODULAÇ ÃO
QUANTIZAÇ ÃO

POR

ÍNDICE

DE

O método de modulação por ı́ndice de quantização,
proposto em [6], é uma forma de inserir informação adicional em sinais arbitrários. A idéia básica do método é
quantizar parâmetros extraı́dos do sinal original, sendo
que os ı́ndices de quantização escolhidos dependem não
só dos parâmetros, mas também da informação que se
deseja adicionar. Seja x um vetor com n parâmetros
reais (representados por x1 , · · · , xn ) de um sinal arbitrário. É importante observar que x pode ser n
amostras do sinal real, pode ser n coeficientes reais de
uma transformada do sinal ou qualquer outra coleção de
parâmetros reais do sinal. Para inserir uma seqüência
de m bits (marca d’água) no sinal original, o QIM deve
utilizar um quantizador com L nı́veis de quantização,
divididos em 2m grupos. A inserção dos m bits é feita
através da seleção de um dos 2m grupos distintos de
nı́veis de quantização. A Figura 1 ilustra a inserção
de um bit (m = 1) em um vetor com duas componentes. Nesta Figura, os pontos representados pelos
sı́mbolos “X” e “0” representam os diferentes nı́veis de
quantização. Caso o bit da marca d’água seja igual a 0,
o método quantiza o vetor (x1 , x2 ) utilizando apenas os
pontos representados pelo sı́mbolo “0”. Caso o bit seja
igual a 1, o método utiliza apenas os pontos representados pelo sı́mbolo “X”. Para decifrar a marca d’água,
basta observar a qual dos grupos pertence o nı́vel de
quantização utilizado.
Uma das vantagens do QIM sobre outros métodos
de inserção de marca d’água é a facilidade de se controlar as três figuras de mérito: fidelidade entre o sinal
original e o sinal marcado, robustez contra distorções
produzidas no sinal marcado e taxa de bits inseridos
por número de amostras do sinal hospedeiro. De fato,
a fidelidade pode ser controlada a partir do número de
nı́veis de quantização, a robustez é obtida através de
uma boa separação entre os pontos do quantizador referentes a diferentes grupos de bits e a taxa pode ser
ajustada através da relação entre o número de componentes de x (i.e., n) e o número de grupos distintos do
quantizador, 2m . No exemplo da Figura 1, o número
de nı́veis de quantização é 16 (controle de fidelidade),
a separação entre dois pontos de diferentes grupos é
ilustrada pela variável d (controle de robustez) e a taxa
de bits é de 1 bit por 2 amostras. É importante citar, que
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x2

X

0

0

X

d

X

0

X

X

0

X

0
X

0

0
X

o produto interno entre a e b. Suponha que o sinal marcado sofra um ataque e que s(m) seja transformado em
um vetor ŝ. Neste caso, sob certas condições, é possı́vel
afirmar que uma forma eficiente de se detectar a marca
é dada por

0, se < ŝ, e > < 0;
b̂ =
,
(1)
1, caso contrário.
x1

0

Figura 1: Inserção de um bit em um vetor com duas
componentes usando o método QIM
como em todo método de inserção de marca d’água, existe uma relação de compromisso entre fidelidade, robustez e taxa de bits. Por exemplo, no QIM, quanto
maior o número de nı́veis de quantização, melhor a fidelidade. No entanto, neste caso, a distância entre pontos de diferentes grupos vai ser reduzida, interferindo
assim na robustez.
Em [6] são apresentadas diferentes variações do
QIM com resultados distintos. Como o objetivo do
presente trabalho é relacionar o método de inserção de
marca d’água proposto em [8] com o QIM, os detalhes destas diferentes variações não serão apresentados
nesta Seção. No entanto, para facilitar a comparação
entre os métodos, é interessante observar um caso particular do QIM. Suponha um algoritmo QIM operando
sobre um único parâmetro x, obtido a partir do produto
interno entre um vetor s (definido pelo conjunto de 
amostras do sinal hospedeiro) e um vetor e ∈ R tal
que ||e|| = 1. Suponha ainda que o QIM insira apenas
um bit no parâmetro x através da utilização de um quantizador com dois nı́veis de quantização, ∆ e −∆, sendo
que o nı́vel −∆ representa o bit (da marca d’água) igual
a zero e o nı́vel ∆ representa o bit (da marca d’água)
igual a 1. A Figura 2 ilustra este caso particular do
QIM. É fácil notar que neste caso particular, o QIM insere um bit a cada  amostras, que a distorção é determinada pelo quantizador de dois nı́veis e que a robustez
é determinada pelo valor da variável ∆.
Seja s(m) o vetor obtido após a inserção da marca
no vetor s. Neste caso, < s(m) , e >= ∆ se b = 1 e
< s(m) , e >= −∆ se b = 0, onde < a, b > representa
bit 0
−∆

bit 1
0

∆

Figura 2: Caso particular do QIM

x

onde b̂ é o bit detectado e que dependendo do ataque
pode ser diferente de b (erro de detecção).
É interessante notar que no caso em que b = 0 e
que x < −∆, quantizar o parâmetro x além de distorcer o sinal hospedeiro, piora a robustez da marca. O
mesmo ocorre quando b = 1 e x > ∆. Este fato, só
acontece por que o QIM está operando com um quantizador de dois nı́veis. Nesta caso, uma solução que
produz resultados ligeiramente melhores que a solução
usual é não alterar o sinal hospedeiro quando b = 0 e
x < −∆ ou quando b = 1 e x > ∆. Na verdade,
como será mostrado nas próximas seções, o algoritmo
proposto em [8] nada mais é do que o caso particular do
método QIM apresentado, com um vetor e especı́fico.

ALGORITMO DE LIE E CHANG
Em [8], Lie e Chang apresentaram um método de
inserção de marca d’água para sinais de áudio que opera
no domı́nio do tempo. O algoritmo proposto (LCA —
Lie and Chang Algorithm) utiliza  amostras do sinal
para inserir um bit da marca d’água. Na proposta original, o vetor s com  amostras do sinal hospedeiro
é particionado em três seções com 1 , 2 , 3 amostras
cada uma delas. Dependendo do bit a ser inserido, o
LCA modifica ligeiramente as amostras de duas das
três seções. Esta modificação é feita de forma a garantir uma certa robustez ao método. Para verificar a fidelidade do sinal marcado, a distorção inserida é comparada com o limiar de audição em silêncio. Caso seja
observado que a distorção inserida é muito grande, o
algoritmo reduz a robustez do método para melhorar a
fidelidade.
Após a publicação do algoritmo original, o LCA foi
melhorado, gerando novas versões deste algoritmo. Em
[10] foi mostrado que a relação entre fidelidade e robustez do método poderia ser melhorada caso as três
seções do vetor s fossem modificadas de acordo com
a marca d’água, gerando assim uma variante do LCA.
Posteriormente, em [11] foi verificado que a utilização
do limiar de audição em silêncio gerava uma restrição
muito grande, afetando de forma significativa a robustez do algoritmo. A solução apresentada em [11]
para este problema foi a utilização de um limiar de
audição que leva em conta o efeito do mascaramento
do erro pelo próprio sinal de áudio. A versão apresentada em [11] melhorou a robustez da marca sem distorcer de forma significativa o sinal. De fato, os resultados apresentados mostraram que a distorção inserida era classificada como imperceptı́vel segundo o
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s

=
=

s(3)

=

s(1)
(2)

(s1 , · · · , s1 ) ,
(s1 +1 , · · · , s1 +2 ) ,

com 1 , 2 , 3 amostras cada. A Figura 3 ilustra a
partição das amostras do sinal de áudio.
Para cada um dos vetores, a média dos valores absolutos das amostras é calculada, gerando as variáveis

(k)

k 

1 
 (k) 
si  ,
k i=1

k = 1, 2, 3, onde si são as componentes do vetor s(k) .
Os três valores absolutos a1 , a2 , a3 são então ordenados, dando origem a
amax

=

amed

=

amin

=

max {ak } ,

k=1,2,3

med {ak } ,

k=1,2,3

min {ak } ,

k=1,2,3

onde “med” representa o operador mediana. A idéia
básica de todas as variantes do LCA é ajustar as amplitudes produzindo um vetor (amin , amed , amax ) tal que
amed − amin > amax − amed ,
amax − amed > amed − amin ,

se bit = 0,
se bit = 1.

3 amostras

s(3)

2 amostras

···

···

s
 amostras

Figura 3: Partição do sinal em três seções

(s1 +2 +1 , · · · , s ) ,

ak =

s(2)

critério PEAQ (Perceptual Evaluation of Audio Quality), recomendado pela ITU (International Telecommunication Union).
Uma das caracterı́sticas interessantes do LCA é a
sua robustez para diferentes tipos de ataque. De fato,
em [8] foram apresentados bons resultados para diferentes tipos de ataque reais, tais como a compressão
e a conversão digital-analógico-digital. Resultados
teóricos para ataques com ruı́do aditivo gaussiano podem ser encontrados em [12]. Independente da versão
do LCA, o critério adotado para inserir um bit da marca
d’água em  amostras tem o mesmo princı́pio, descrito
a seguir.
Seja s = (s1 , · · · , s ) o vetor com  amostras do
sinal de áudio. Este vetor é particionado em três seções,
dando origem a três vetores

1 amostras
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s(1)

PINHO E MATOS

(2)

Para garantir a robustez, o LCA adiciona um limiar de
proteção, p, a menor diferença amed − amin ou amax −
amed . Sendo assim, este ajuste faz com que
amed − amin = (amax − amed ) + p, se bit = 0,
(amed − amin ) + p = amax − amed , se bit = 1.
(3)
A regra estabelecida em (3) é o princı́pio básico
do LCA. A forma como as amplitudes são modificadas
para que a condição de (3) seja satisfeita depende da
versão do LCA. Além disso, o limiar de proteção p é
ajustado de tal forma a garantir o máximo de robustez,

sem comprometer a fidelidade entre sinal marcado e
sinal original. Na versão inicial, proposta em [8], este
limiar era ajustado para o valor máximo para o qual a
diferença entre o sinal marcado e o sinal original estava
abaixo do limiar de audição em silêncio. Na versão
proposta em [11], o limiar era ajustado para o valor
máximo para o qual a diferença entre o sinal marcado e
o sinal original estava abaixo do limiar de audição, considerando o efeito do mascaramento do sinal de áudio
sobre a distorção introduzida pela marca.
Para mostrar que o LCA pode ser visto como um
caso particular do QIM, o mais importante é o entendimento da regra utilizada para a inserção da marca,
definida em (3). Por esta razão, este artigo omite os
detalhes das técnicas utilizadas para modificar as amplitudes e também os detalhes dos métodos de ajuste do
limiar de proteção, p. A descrição completa do LCA
original e de suas variantes pode ser encontrada em
[13].

ALGORITMO DE LIE E CHANG VISTO
COMO UM CASO PARTICULAR DO QIM
O objetivo desta Seção é mostrar que o LCA pode
ser visto como um caso particular do QIM, que é a principal contribuição deste trabalho. É importante ressaltar
que até onde vai o conhecimento dos autores deste artigo, todos os trabalhos sobre o algoritmo de Lie e
Chang descrevem o método seguindo a estrutura apresentada na Seção anterior. Portanto, a interpretação do
LCA como um caso particular do QIM é algo novo.
Seguindo a mesma notação da Seção anterior, aqui s
é um vetor composto por  amostras do sinal de áudio.
Sejam s(min) , s(med) e s(max) as partições de s que
deram origem às médias amin , amed e amin , respectivamente. Analogamente, sejam min , med e max os
números de componentes s(min) , s(med) e s(max) , res-
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pectivamente. Seja ainda e = (e1 , · · · , e ) um vetor
unitário em R , cujas componentes são dadas por

2c

se si está em s(med) ;
 med sgn (si ) ,
c
sgn (si ) , se si está em s(min) ;
− min
ei =

 − c sgn (s ) , se s está em s(max) ;
i
i
max
(4)
onde
− 12

1
1
4
+
+
c=
med
min
max

é apenas um fator de normalização e sgn(u) representa
a função sinal de u, i.e.,

se u > 0;
 1,
0,
se u = 0;
sgn(u) =

−1, se u < 0.
Neste caso, o produto interno entre s e e é dado por
< s, e >

=

2c
med
−
−

=

c



si ∈s(med)

min
c
max

si

|si | −



∈s(min)



si ∈s(max)

|si | −
|si |

c (2amed − amin − amax )

(5)

Portanto, para embutir um bit em  amostras o LCA
calcula um parâmetro x definido pela projeção de s em
e, i.e., x =< s, e >, e quantiza este parâmetro através
de um quantizador de dois nı́veis. O parâmetro quantizado xq é definido por

cp,
se o bit = 0;
xq =
(6)
−cp, se o bit = 1.
Neste ponto, é interessante observar algumas caracterı́sticas do LCA sob a óptica do QIM. Em primeiro
lugar, é possı́vel notar que o vetor e utilizado no LCA
depende do sinal de áudio s, o que não é muito usual
em algoritmos práticos baseados no QIM. Esta caracterı́stica cria uma certa dificuldade na implementação
do algoritmo, pois a modificação das amplitudes provocada pela inserção da marca modifica o vetor s que
pode alterar o vetor e. Além disso, esta caracterı́stica
também faz com que um ataque no sinal marcado possa
alterar o vetor e usado na recepção (que é extraı́do do
sinal recebido após o ataque). É importante citar que
no caso do LCA, o vetor e possui uma certa robustez
a distorções aplicadas no sinal marcado o que reduz
significativamente o problema. No entanto, esta caracterı́stica não resolve completamente o problema. No algoritmo proposto originalmente em [8], a solução apresentada envolve um procedimento iterativo no processo
de inserção da marca d’água. Este procedimento aumenta a complexidade do algoritmo, mas permite que a
inserção seja feita sem erro. Ainda com relação a esta

caracterı́stica, é interessante citar que uma alteração no
vetor e, tornando este mais imune a distorções no sinal
marcado, pode melhorar a robustez da marca.
A segunda caracterı́stica importante que é possı́vel
observar diz respeito às diferentes técnicas de
modificação de amplitude utilizadas nas variantes do
LCA [8, 10]. A partir da observação de que o LCA
aplica uma quantização na projeção de s em e, fica evidente que o procedimento de alteração das amplitudes
que minimiza a média do erro quadrático (média calculada nas amostras de s) é inserir uma distorção d ∈ R
tal que o sinal marcado seja dado por
s(m) = s + d,
e que d seja colinear com o vetor e. De fato, qualquer
método que produza uma distorção não colinear com d
estará inserindo uma distorção d que será a soma vetorial de d com uma distorção adicional da , ortogonal
a e que em nada contribui para a quantização. Os procedimentos adotados nas diferentes variantes propostas
em [8, 10] inserem distorções que não são colineares
com o vetor e. Neste sentido, são procedimentos subótimos se a métrica da média do erro quadrático for
considerada. Neste ponto, é importante ressaltar que
esta métrica não mede adequadamente a fidelidade entre os sinais, pois não modela com precisão a percepção
humana do som. No entanto, os procedimentos para
a modificação das amostras adotados nas variantes do
LCA são heurı́sticos e podem não ser os melhores. Portanto, a visão de que o LCA é um caso particular do
QIM pode auxiliar em buscas por métodos mais eficientes de modificação das amostras.
Por fim, a última caracterı́stica importante do LCA
que fica evidente quando este algoritmo é visto como
um caso particular do QIM é relativa ao controle dos
três parâmetros de qualidade: fidelidade, robustez e
taxa de bits por amostra. De fato, a partir da descrição
usual do LCA, apresentada em trabalhos anteriores,
parece que a única forma simples de se controlar estes
três parâmetros é através da variação do número de
amostras no vetor s. Este controle, além de ser bastante limitado, é um dos responsáveis pela baixa taxa
de inserção obtida pelo LCA. A partir do momento em
que se mostra que o LCA é um caso particular do QIM,
outras formas de controle ficam evidentes. Por exemplo, a alteração do número de nı́veis de quantização
e a alteração da distância mı́nima entre os diferentes
grupos de nı́veis de quantização são variáveis que podem ser alteradas para se atingir uma melhor relação
entre fidelidade, robustez e taxa. Além disso, também
é possı́vel propor algoritmos operando com mais de um
parâmetro a ser quantizado. Para isso, basta utilizar vetores ortogonais ao vetor e, gerando uma coleção com
n parâmetros em um espaço n-dimensional, que pode
ser quantizado através de um quantizador vetorial.
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CONCLUS ÕES
Este trabalho mostrou que o algoritmo proposto por
Lie e Chang (LCA — Lie and Chang Algorithm) para
a inserção de marca d’água imperceptı́vel e robusta em
sinais de áudio, através da modificação das amplitudes,
pode ser visto como um caso particular do método de
Modulação por Índice de Quantização (conhecido pela
sigla QIM — Quantization Indez Modulation). No trabalho original de Lie e Chang foi mostrado que a marca
d’água inserida através do algoritmo de Lie e Chang é
imperceptı́vel e robusta a diferentes tipos de ataque. O
ponto mais fraco do LCA, relatado pelos próprios autores, é a sua baixa taxa de bits por amostra. Uma das
caracterı́sticas marcantes do método QIM é o fato das
figuras de mérito fidelidade, robustez e taxa poderem
ser controladas por alguns parâmetros do método. Portanto, a demonstração de que o LCA pode ser visto
como um caso particular do QIM abre a possibilidade
de se introduzir melhorias significativas, entre elas um
melhor controle da relação entre fidelidade, robustez e
taxa.
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RESUMO

Este trabalho apresenta um sistema de assinatura digital utilizando marca d’água para aplicação em sinais de
áudio. Tal sistema é baseado no trabalho publicado por Cassuto, Lustig e Mizrachy (2001) que utiliza um
esquema de mascaramento em freqüência e técnicas de filtragem para geração de assinaturas inaudíveis. As
principais contribuições do trabalho aqui desenvolvido são os procedimentos empregados na obtenção de um
limiar de decisão (utilizado na detecção da assinatura) e na estratégia usada para avaliação do sistema de
marca d’água.

1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem-se experimentado um notável
desenvolvimento dos meios de comunicação. Um exemplo
é a rede mundial de computadores que cada vez mais vem
se integrando com sucesso às diferentes atividades da
sociedade. O surgimento e popularização da internet vêm
criando inúmeras oportunidades, principalmente no que diz
respeito à distribuição de informações mantidas em
formato digital. A facilidade de distribuição de mídias
digitais (imagem, vídeo e áudio) frente aos meios
tradicionais vem despertando o interesse de diferentes
corporações nas áreas de comunicação e entretenimento.
Essas corporações enxergam na internet uma forma mais
econômica de divulgar e distribuir seus produtos.
Se por um lado a utilização da rede mundial de
computadores é um meio eficaz para reduzir custos no
processo de distribuição de mídias, a falta de um
mecanismo eficaz de controle de propriedade tem trazido
enormes prejuízos para muitas empresas [1]. Para se ter
uma idéia, no ano de 2008 houve uma perda, no contexto

mundial, de cerca de US$ 18,5 bilhões devido a ações de
pirataria. No Brasil, em 2008, a estimativa dessas ações foi
de US$ 1,8 bilhões. Para o setor de música, as perdas
estimadas foram de US$ 1,9 bilhões no mundo e US$ 117
milhões no Brasil [2].
Neste contexto, uma ferramenta que vem auxiliando na
resolução de problemas devido à autenticação de
propriedade intelectual é a marca d’água. Uma marca
d’água ou assinatura digital corresponde a uma informação
que, adicionada ao conteúdo da mídia, permite identificar a
propriedade ou responsabilidade sobre a referida mídia.
Essa assinatura deve, na medida do possível, ser
transparente ao usuário, ou seja, perceptivelmente não pode
haver diferença entre o sinal original e o seu
correspondente com agregação da marca d’água. Contudo,
tal assinatura deve ser facilmente identificada por um
algoritmo de detecção apropriado.
Uma aplicação para marca d’água seria na autenticação
do uso de mídias digitais. Nessa situação, assinaturas
seriam produzidas para cada usuário autorizado a visualizar
tal mídia. Dessa forma, os dispositivos de reprodução das
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mídias deveriam ser capazes de reconhecer as assinaturas
inseridas.
Este artigo apresenta um sistema de assinatura digital
utilizando marca d’água para aplicações em áudio. O
sistema implementado incorpora processos de inserção e
detecção da marca d’água. No processo de inserção, uma
assinatura inaudível é gerada a partir de informações
fornecidas por um modelo psicoacústico, sendo agregada à
mídia. No processo de detecção, avalia-se, através de um
algoritmo baseado em uma medida de correlação, se uma
dada mídia possui ou não a assinatura. O esquema de
assinatura digital discutido neste trabalho é baseado no
sistema proposto em [3], vencedor do evento DSP Analog
Challenge, promovido pela Texas Instruments (TI), em
2001 [4].
Este artigo está organizado como segue. A Seção 2
apresenta uma fundamentação teórica básica relacionada
ao sistema de audição humano. Na Seção 3, são discutidos
os conceitos fundamentais do modelo psicoacústico que
compõem o bloco principal do sistema de marca d’água
considerado neste trabalho. A Seção 4 mostra em detalhes
o sistema de assinatura digital proposto. Os principais
resultados obtidos são mostrados na Seção 5. Finalmente,
na Seção 6, são apresentados os comentários e conclusões
deste trabalho.
2

SISTEMA DE AUDIÇÃO HUMANO

O sistema de audição humano realiza as tarefas de
percepção e identificação dos estímulos sonoros. Esse
sistema é dividido em duas regiões, uma periférica e outra
central. A região periférica é composta pelos ouvidos
externo, médio e interno. A parte central corresponde às
regiões do cérebro responsáveis pelo processamento do
som [5]. Um diagrama da parte periférica do sistema de
audição humano é mostrado na Figura 1.
Ductos
semicirculares

Pavilhão auricular
Martelo

Bigorna

Membrana
timpânica

Janela oval
Cóclea
Nervo
coclear

conformadas pelo ouvido externo e enviadas ao canal
auditivo. Este último filtra a forma de onda antes que ela
seja difundida através de três pequenos ossos (martelo,
bigorna e estribo) até alcançar a cóclea. A cóclea é, em
parte, dividida pela membrana basilar. Nessa membrana,
diferentes regiões entram em ressonância com
determinados componentes de freqüência da onda que se
propaga. Portanto, na membrana basilar, ocorre uma
análise espectral do estímulo sonoro. A distância entre cada
ponto ressonante é aproximadamente constante em uma
escala logarítmica [6].
A representação do sistema de audição humano é
descrita pelo modelo psicoacústico.
3

MODELO PSICOACÚSTICO

Um modelo psicoacústico é uma representação
matemática descrevendo as principais propriedades do
sistema de audição humano. A utilização desse modelo em
sistemas de assinatura digital permite obter uma máscara
global de audição. Tal máscara possibilita que a assinatura
seja inaudível quando inserida em uma determinada mídia.
No sistema de marca d’água apresentado neste artigo,
utilizou-se o modelo psicoacústico descrito na norma
ISO/IEC-11172-3 [7]. Dentre as medidas e definições
extraídas desse modelo, podem-se destacar: nível de
pressão sonora, limiar de audição, bandas críticas e
mascaramento em freqüência [8].
3.1 Limiar de Audição
O limiar absoluto de audição caracteriza a quantidade de
energia necessária para que um tom puro possa ser
detectado por um ouvinte em um ambiente isento de ruído.
Esse limiar é dependente da freqüência, sendo tipicamente
expresso em decibel (dB em SPL). Para um ouvinte médio,
o limiar de audição pode ser aproximado pela seguinte
expressão [9]:

⎛ f ⎞
Tq ( f ) = 3,65 ⎜
⎟
⎝ 1000 ⎠

−0,8

⎛ f
⎞
−0,6⎜
−3,3 ⎟
− 6,5e ⎝ 1000 ⎠

2

4

⎛ f ⎞
+ 10−3 ⎜
⎟
⎝ 1000 ⎠
(1)

onde Tq ( f ) corresponde ao limiar absoluto de audição e

Canal auditivo

Figura 1. Sistema de audição humano periférico adaptado de [4].

Fazem parte do ouvido externo o pavilhão auricular e o
canal auditivo. O ouvido médio (também denominado
caixa timpânica) é composto pela membrana do tímpano e
por três pequenos ossos (martelo, bigorna e estribo). O
ouvido interno ou labirinto é composto pelos ductos
semicirculares, pela cóclea e pelos nervos cocleares.
No ser humano, a percepção dos estímulos sonoros
ocorre da seguinte maneira: ondas sonoras incidentes de
diferentes posições angulares são espectralmente

Limiar absoluto de audição (dB em SPL)

f , à freqüência em Hertz. A curva do limiar absoluto de
audição é ilustrada na Figura 2.
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Figura 2. Limiar absoluto de audição (dB em SPL).
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3.2 Bandas Críticas
Na cóclea, mais especificamente ao longo da membrana
basilar, ocorre um processo de análise espectral de um
estímulo sonoro. Nessa análise, distintos componentes de
freqüência do sinal de áudio excitam diferentes receptores
neurais ao longo da membrana basilar.
Um estímulo senoidal se propagando ao longo da cóclea
tem sua magnitude aumentada ao se aproximar de sua
região de ressonância. Após a passagem da onda por essa
região, a magnitude do sinal decai rapidamente [8].
Assim, do ponto de vista de processamento de sinais, a
cóclea pode ser modelada como um banco de filtros
passa-faixa exibindo um recobrimento em freqüência
considerável, com características de magnitude não
simétrica e com larguras de banda não uniforme (também
conhecidas como bandas críticas). Essas bandas críticas
aumentam à medida que a freqüência central de cada filtro
aumenta.
Geralmente, na representação destes filtros, utiliza-se
como unidade de freqüência a escala Bark, de forma que a
largura de banda de cada filtro seja constante e
aproximadamente igual à unidade. A conversão de unidade
Hertz para Bark é obtida através da seguinte relação:

⎛ f ⎞
Z b ( f ) = 13tan −1 ( 0,00076 f ) + 3,5tan −1 ⎜
⎟
⎝ 7500 ⎠

2

(2)

onde Z b ( f ) representa a freqüência em Bark e f , a
freqüência em Hertz.
3.3 Mascaramento em Freqüência
O mascaramento é um processo efetuado sobre o sinal
no domínio da freqüência, em que um tom (ou ruído)
torna-se inaudível devido à presença de outro (mascarador)
de maior energia na freqüência próxima à do tom (ou do
ruído) mascarado [1]. Uma explicação de tal processo é
que a presença de um forte ruído ou tom cria uma
excitação suficientemente intensa em torno de uma região
na membrana basilar, de maneira a bloquear a detecção de
sinais mais fracos nessa região [8].
O efeito do mascaramento exercido por um dado tom ou
ruído pode ser representado por uma curva de
mascaramento. Essa característica mede a potência mínima
que os componentes de freqüência, na vizinhança do
mascarador, devem possuir de forma a serem audíveis.
Componentes de freqüência com potência abaixo desse
limiar são mascarados, ou seja, tornam-se inaudíveis.
Na Figura 3, é apresentado o efeito de mascaramento
produzido por um ruído mascarador.
Como pode ser observado na Figura 3, a presença de um
mascarador altera o limiar mínimo de audição.
4

SISTEMA DE MARCA D’ÁGUA

Na Figura 4, é apresentado o diagrama de blocos do
sistema de marca d’água implementado. Esse esquema
baseia-se no sistema proposto em [3], em que informações
fornecidas por um modelo psicoacústico são utilizadas para
geração de uma assinatura inaudível. O sistema incorpora
os processos de inserção e detecção da marca d’água e foi
implementado no ambiente MatlabTM1.
1

MatlabTM é uma marca registrada de The Mathworks, Inc.

Nível de pressão sonora (dB em SPL)
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Figura 3. Característica de mascaramento.

No processo de inserção da marca d’água, são fornecidos
o áudio original x e uma chave proprietária (número
inteiro, k ). Nesse processo, a inserção da assinatura é
realizada conforme os seguintes procedimentos: o áudio
fornecido na entrada do sistema é primeiramente dividido
em segmentos xS . Para cada segmento, calcula-se uma
chave local. Essa chave é combinada com a chave global
(proprietária) e o resultado alimenta um gerador de
números pseudo-aleatórios. O ruído gerado é processado
(tornado colorido) por um filtro (obtido através do modelo
psicoacústico), originando a marca d’água wS. Essa
marca, ao ser adicionada à mídia original, gera o segmento
de áudio assinado x′S . Esse procedimento é realizado até
que todo o sinal de áudio esteja assinado.
Sobre a mídia assinada podem ocorrer alguns ataques,
intencionais ou não (tal como adição de ruído em um canal
de comunicação), que degradam o sinal de áudio. Assim,
na entrada do processo de detecção da assinatura, tem-se
geralmente o sinal assinado com alguma deterioração x′′,
e não o sinal obtido após a inserção da marca d’água.
Para o processo de detecção, são fornecidos, além do
áudio que deve ser avaliado x′′, a chave proprietária k e o
sinal original x. Esse processo é realizado conforme os
seguintes procedimentos: do sinal que deve ser avaliado
são extraídos aleatoriamente 10 segmentos de 512 amostras
x′′S ,
cada. Para cada segmento
obtêm-se os
correspondentes segmentos do áudio original xS e da
marca d’água wS. Dessa forma, através de uma operação
de subtração entre os segmentos x′′S e xS , obtém-se a
informação rS , cujo valor deve ser próximo ao do
segmento de marca d’água wS , caso o sinal sob avaliação
esteja assinado. A verificação de proximidade é efetuada
através do cálculo da correlação cruzada entre os
segmentos rS e wS. Após o cálculo da correlação para os
10 segmentos x′′S escolhidos aleatoriamente, realiza-se o
cálculo da média das correlações anteriormente
determinadas. Para a tomada de decisão, se o áudio sob
análise x′′ possui ou não a assinatura, compara-se o valor
de correlação média com um limiar de correlação.
4.1 Processo de Inserção de Marca D’água
Nas seções seguintes, são discutidos cada um dos blocos
que compõem o processo de inserção da marca d’água no
sinal de áudio.
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Figura 4. Diagrama de blocos do sistema de marca d’água
implementado.

4.1.1 Modelo psicoacústico descrito na norma
ISO/IEC-11172
Este modelo foi inicialmente proposto para aplicação em
sistemas de compressão de áudio [8]. Para sistemas de
assinatura digital, a utilização desse modelo tem por
objetivo calcular a máscara global de audição. A partir de
tal máscara, pode-se determinar o espectro de freqüência
que a marca d’água deve possuir de forma a ser mascarada,
tornando-se inaudível quando inserida no sinal de áudio
[3]. Para a obtenção da máscara global, devem ser
realizadas as seguintes operações sobre o sinal de áudio:

i) Análise espectral e normalização do nível de pressão
sonora: o objetivo dessa etapa é obter a informação
espectral do sinal de entrada.
ii) Identificação dos componentes tonais e não-tonais:
nessa etapa, realiza-se a identificação dos
mascaradores tonais e não-tonais, ou seja, dos
componentes responsáveis pelo processo de
mascaramento em freqüência. A classificação entre
componentes tonais e não-tonais é necessária devido
ao diferente efeito de mascaramento de cada classe.
Na Figura 5(a), são apresentadas a função de
densidade espectral de potência e os mascaradores
(tonais e não-tonais) identificados para um dado
segmento de sinal de áudio analisado.
iii) Dizimação e reorganização dos mascaradores tonais
e não-tonais: nessa etapa, o número de mascaradores é
reduzido utilizando dois critérios. O primeiro elimina
qualquer componente tonal ou não-tonal cuja potência
esteja abaixo do limiar absoluto de audição. O
segundo elimina os mascaradores que estão a uma
distância menor ou igual a 0,5 Bark de outro
mascarador de maior amplitude. Os mascaradores de
menor amplitude são eliminados, pois eles pouco
contribuem para a formação do limiar global de
audição [3]. Na Figura 5(b), são ilustrados os
mascaradores finais e os mascaradores dizimados para
o mesmo segmento de sinal de áudio da Figura 5(a).
iv) Cálculo das máscaras individuais: nessa etapa, é
realizado o cálculo das funções de mascaramento de
cada componente tonal e não-tonal. Cada uma dessas
funções representa a influência do mascarador sobre
os componentes de freqüência em sua vizinhança. Na
Figura 5(c), são ilustradas as curvas de mascaramento
relacionadas a cada mascarador.
v) Cálculo do limiar global de audição: nessa etapa, o
limiar absoluto de audição é combinado com as
funções de mascaramento de cada componente tonal e
não-tonal de modo a obter o limiar global de audição.
Assume-se aqui que os efeitos de mascaramento são
aditivos. Na Figura 5(d), é ilustrada a máscara global
de audição obtida para o segmento de sinal de áudio
analisado.
4.1.2 Cálculo da semente do gerador de números
pseudo-aleatórios
Para cada segmento do sinal de áudio sob análise,
computa-se também uma seqüência pseudo-aleatória que,
após ser filtrada, origina a marca d’água. O cálculo dessa
seqüência pseudo-aleatória é obtido a partir de uma
semente que consiste na combinação entre uma chave local
(calculada para cada segmento) e uma chave global (chave
proprietária). O valor da chave local é determinado através
da seguinte expressão:

⎛ NFFT
⎞
K L = ⎜⎜ ∑ P(n) ⎟⎟ mod 256
⎝ n =0
⎠

(3)

onde P ( n) representa a função densidade espectral de
potência do segmento de áudio sob análise, NFFT denota
o número de pontos utilizados no cálculo da fast Fourier
transform (FFT) e mod, a operação módulo (limitando o
valor da chave local ao intervalo [0, 255]).
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Figura 5. Resultados para obtenção da máscara global de audição. (a) Função densidade espectral de potência e mascaradores tonais e
não-tonais identificados. (b) Mascaradores tonais e não-tonais finais e dizimados. (c) Funções de mascaramento relativas a cada mascarador.
(d) Máscara global de audição.

Para geração da seqüência pseudo-aleatória, deve-se
obter uma semente (número inteiro) que contenha alguma
informação externa (chave proprietária). Assim, como
semente para o gerador da seqüência pseudo-aleatória,
utiliza-se o seguinte valor, como proposto em [3]:

KS = 256 K + K L

(4)

onde KS é a semente, K L , a chave local e K , a chave
proprietária.
4.1.3 Geração da seqüência pseudo-aleatória
Para geração da seqüência pseudo-aleatória, utiliza-se a
função randn do MatlabTM, que fornece um ruído de média
zero e espectro de freqüência uniforme. Essa seqüência é
gerada a partir da semente calculada através de (4).
4.1.4 Geração da marca d’água
A marca d’água é gerada a partir da filtragem da
seqüência pseudo-aleatória. Nesse processo de filtragem,
utiliza-se a máscara global de audição, obtida do modelo
psicoacústico. Essa máscara fornece informação sobre a
máxima potência permitida para cada componente de
freqüência da assinatura, de forma que a mesma seja
inaudível quando inserida no sinal de áudio original. A

etapa de filtragem pode ser realizada tanto no domínio do
tempo quando no domínio da freqüência.
Para filtragem no domínio do tempo, deve-se,
primeiramente, realizar a transformada discreta de Fourier
inversa (TDFI) sobre a máscara global de audição de forma
a obter os 512 coeficientes do filtro. Para obtenção da
marca d’água, realiza-se, então, uma convolução entre as
amostras da seqüência pseudo-aleatória e os coeficientes
do filtro [3].
A filtragem no domínio da freqüência é obtida
multiplicando-se os espectros de freqüência do ruído pela
máscara global de audição e, posteriormente, efetuando-se
a TDFI [3].
4.2 Processo de Detecção de Marca D’água
A tomada de decisão da existência ou não da assinatura
em um sinal de áudio x′′ é determinada através da
verificação da presença da marca d’água em alguns
segmentos dessa mídia. Nessa avaliação, são escolhidos
aleatoriamente 10 segmentos de 512 amostras cada. Para
cada segmento x′′S do sinal de áudio sob avaliação x′′,
obtém-se, através do cálculo da correlação cruzada entre
x′′ e x, o correspondente segmento xS da mídia original.
De posse dos segmentos x′′S e xS , calcula-se o sinal rS
como a diferença entre x′′S e xS . Para o segmento rS ,
consideram-se as seguintes hipóteses:
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H 0 : rS = x′′S − xS ⇒ v
H1 : rS = x′′S − xS ⇒ w S + v

onde v caracteriza um ruído e wS , a assinatura inserida
no segmento x′′S .
O primeiro cenário H 0 ocorre quando o segmento x′′S
não carrega a assinatura; portanto, a diferença entre os
segmentos x′′S e xS resulta apenas em um ruído. O
segundo cenário H1 corresponde à situação na qual o
segmento x′′S carrega uma porção da assinatura wS , além
de um ruído.
Paralelamente à computação de rS , calcula-se a
assinatura w a partir do áudio original x e da chave
proprietária k. Da marca d’água original w, extrai-se o
segmento w S correspondente à posição de rS.
A tomada de decisão sobre a existência ou não da
assinatura no segmento rS é, então, realizada a partir do
cálculo da função de correlação entre os segmentos rS e

wS , definida como
N −1

Corr ( rS , w S ) =

∑ rS ( j ) wS ( j )

j =0
N −1

∑ rS2 ( j )wS2 ( j )

(5)

j =0

onde Corr ( rS , w S ) representa o módulo da correlação
entre os segmentos rS e wS. O cálculo do módulo da
correlação entre dois sinais fornece um valor no intervalo
[0, +1]. Resultados próximos de +1 indicam um alto grau
de semelhança entre os sinais.
A tomada de decisão sobre a existência de uma marca
d’água no sinal de áudio x′′ é então realizada, computando
primeiramente o valor médio do módulo da correlação dos
10 segmentos extraídos da mídia. Em seguida, realiza-se a
comparação desse valor com o limiar de correlação TC . No
caso em que o valor da correlação média é maior do que o
limiar TC , considera-se que o sinal de áudio x′′ possui a
marca d’água.
5

RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os procedimentos
realizados para a definição do limiar de correlação
utilizado no processo decisório do sistema de marca
d’água. Também são apresentados os resultados obtidos da
avaliação do sistema quanto à taxa de reconhecimento das
assinaturas para um conjunto de sinais de áudio (banco de
validação). Essa avaliação foi realizada para medir a
robustez do sistema na identificação de marca d’água em
sinais de áudio assinados expostos a ruídos, inserção de
múltiplas assinaturas, como também conversão para o
formato MP3.
5.1 Definição do Limiar de Correlação
A avaliação da presença ou não de uma assinatura em
um dado sinal de áudio utiliza um limiar de correlação TC .
A definição desse limiar é obtida a partir da análise de um
banco de dados composto por áudios assinados (portadores

de marca d’água) e não assinados. Nesse banco de dados,
também são inseridos sinais de áudio submetidos a ataques
como inserção de ruídos, inserção de múltiplas assinaturas
e conversão para o formato MP3.
O banco de ajuste utilizado é composto de 1020 arquivos
de áudio, sendo dividido em cinco conjuntos: não assinado
tipo A (NAA, 180 arquivos de áudio), assinatura tipo 1A
(A1A, 210 arquivos de áudio), assinatura tipo 2A (A2A,
210 arquivos de áudio), assinatura tipo 3A (A3A, 210
arquivos de áudio) e assinatura tipo 4A (A4A, 210
arquivos de áudio).
O conjunto NAA é composto de arquivos não portadores
de marca d’água com diferentes razões de sinal-ruído (50,
40, 30, 20 e 10 dB) bem como sinais de áudio sem
assinatura submetidos à conversão de formatos (wave para
MP3 e deste último para wave novamente). A formação do
conjunto NAA tem por objetivo gerar um conjunto de
sinais de áudio que auxilie na escolha do limiar de
correlação TC , ajustando o algoritmo de detecção para que
ele seja capaz de diferenciar os ruídos (inseridos
diretamente ou através de conversão de formato) das
assinaturas.
O conjunto A1A corresponde aos áudios portadores de
uma assinatura (denominados arquivos W1) e submetidos
(ou não) a cenários de ataques, tais como adição de ruído e
conversão de formato. O conjunto A2A foi gerado a partir
do conjunto de arquivos com apenas uma assinatura e não
submetidos a ataques (arquivos W1). Nos sinais de áudio
do conjunto A2A, inseriu-se uma segunda assinatura
(também considerado um processo de ataque), gerando o
conjunto arquivos W2. Os cenários tradicionais de ataque
(inserção de ruído e conversão para o formato MP3) são
então empregados no conjunto A2A. Os conjuntos A3A e
A4A correspondem aos áudios detentores de três e quatros
assinaturas. Nesses conjuntos, também são conduzidos os
ataques realizados nos conjuntos anteriores. A geração dos
conjuntos A1A até A4A tem como objetivo auxiliar na
definição do limiar de correlação TC que maximize a
detecção da primeira assinatura nos sinais de áudio
detentores de marca d’água.
Para a escolha do limiar de correlação, todos os arquivos
do banco de ajuste foram submetidos ao sistema de
detecção de assinatura e os valores de correlação média
resultantes do processo de detecção foram analisados. De
posse desses resultados, observou-se que os sinais de áudio
assinados possuem valores de correlação média próximos a
+1, sendo que esses valores tendem a diminuir para sinais
assinados submetidos a ataques, reduzindo ainda mais o
valor da correlação para o caso de sinais de áudio não
assinados.
Como critério de escolha do limiar de correlação TC ,
definiu-se que o limiar deveria ser o menor valor possível
que classificasse todos os áudios do conjunto NAA de
forma correta, ou seja, como não detentores de marca
d’água. Assim, a partir da análise dos valores de correlação
média, escolheu-se o valor de 0,36 para o limiar de
correlação.
A Tabela 1 apresenta a taxa de reconhecimento de
assinatura para cada subconjunto de áudios do banco de
ajuste considerando o limiar de correlação igual a 0,36.
Pela observação da Tabela 1, nota-se que todos os sinais de
áudio do conjunto NAA são classificados de forma correta
(ou seja, como não detentores de assinatura), quando se
considera o limiar de correlação igual a 0,36.
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Tabela 1. Taxas de reconhecimento para

Tabela 2. Taxas de reconhecimento do banco de validação

Taxa de
reconhecimento de
assinaturas (%)

não assinado tipo A (NAA)
Arquivos originais (SNR 50)
Arquivos originais (SNR 40)
Arquivos originais (SNR 30)
Arquivos originais (SNR 20)
Arquivos originais (SNR 10)
Arquivos originais + Conversão MP3

Subconjunto

Taxa de
reconhecimento de
assinaturas (%)

não assinado tipo B (NAB)
Arquivos originais (SNR 50)
Arquivos originais (SNR 40)
Arquivos originais (SNR 30)
Arquivos originais (SNR 20)
Arquivos originais (SNR 10)
Arquivos originais + Conversão MP3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3

assinatura tipo 1A (A1A)
Arquivos W1
Arquivos W1 (SNR 50)
Arquivos W1 (SNR 40)
Arquivos W1 (SNR 30)
Arquivos W1 (SNR 20)
Arquivos W1 (SNR 10)
Arquivos W1+Conversão MP3

100,0
100,0
100,0
90,0
10,0
0,0
6,7

assinatura tipo 1B (A1B)
Arquivos W1
Arquivos W1 (SNR 50)
Arquivos W1 (SNR 40)
Arquivos W1 (SNR 30)
Arquivos W1 (SNR 20)
Arquivos W1 (SNR 10)
Arquivos W1+Conversão MP3

100,0
100,0
100,0
88,4
7,0
0,0
4,7

assinatura tipo 2A (A2A)
Arquivos W2
Arquivos W2 (SNR 50)
Arquivos W2 (SNR 40)
Arquivos W2 (SNR 30)
Arquivos W2 (SNR 20)
Arquivos W2 (SNR 10)
Arquivos W2+Conversão MP3

100,0
100,0
100,0
60,0
6,7
3,3
0,0

assinatura tipo 2B (A2B)
Arquivos W2
Arquivos W2 (SNR 50)
Arquivos W2 (SNR 40)
Arquivos W2 (SNR 30)
Arquivos W2 (SNR 20)
Arquivos W2 (SNR 10)
Arquivos W2+Conversão MP3

100,0
100,0
100,0
72,0
4,7
0,0
4,7

assinatura tipo 3A (A3A)
Arquivos W3
Arquivos W3 (SNR 50)
Arquivos W3 (SNR 40)
Arquivos W3 (SNR 30)
Arquivos W3 (SNR 20)
Arquivos W3 (SNR 10)
Arquivos W3+Conversão MP3

100,0
100,0
100,0
50,0
10,0
3,3
6,7

assinatura tipo 3B (A3B)
Arquivos W3
Arquivos W3 (SNR 50)
Arquivos W3 (SNR 40)
Arquivos W3 (SNR 30)
Arquivos W3 (SNR 20)
Arquivos W3 (SNR 10)
Arquivos W3+Conversão MP3

95,3
95,3
97,7
65,1
9,3
0,0
4,7

assinatura tipo 4A (A4A)
Arquivos W4
Arquivos W4 (SNR 50)
Arquivos W4 (SNR 40)
Arquivos W4 (SNR 30)
Arquivos W4 (SNR 20)
Arquivos W4 (SNR 10)
Arquivos W4+Conversão MP3

100,0
96,7
93,3
40,0
6,7
0,0
0,0

assinatura tipo 4B (A4B)
Arquivos W4
Arquivos W4 (SNR 50)
Arquivos W4 (SNR 40)
Arquivos W4 (SNR 30)
Arquivos W4 (SNR20)
Arquivos W4 (SNR 10)
Arquivos W4+Conversão MP3

93,0
93,0
86,0
51,2
11,6
0,0
0,0

5.2 Validação do Sistema de Marca D’água

6

Para a validação do sistema de marca d’água, é utilizado
outro banco de sinais de áudio com a mesma estrutura do
banco de ajuste (utilizado para a escolha do limiar de
correlação).
O banco de validação utilizado é composto de 1462
arquivos de áudio, sendo dividido em cinco conjuntos: não
assinado tipo B (NAB, 258 arquivos de áudio), assinatura
tipo 1B (A1B, 301 arquivos de áudio), assinatura tipo 2B
(A2B, 301 arquivos de áudio), assinatura tipo 3B (A3B,
301 arquivos de áudio) e assinatura tipo 4B (A4B, 301
arquivos de áudio).

Este artigo discutiu a implementação do sistema de
marca d’água aplicado a sinais de áudio. O referido sistema
foi proposto em [3]. As principais contribuições deste
trabalho correspondem aos procedimentos utilizados na
obtenção do limiar de correlação TC e na estratégia usada
para avaliação do sistema de marca d’água. Para a
determinação do limiar bem como para a avaliação de
desempenho do sistema, foram utilizados diferentes bancos
de sinais de áudio. Esses bancos são constituídos de sinais
de áudio assinados e não assinados submetidos a ataques,
tais como conversão para o formato MP3, adição de ruídos
e inserção de múltiplas assinaturas.
Para sinais de áudio assinados submetidos à conversão
MP3, observou-se uma taxa de reconhecimento de

A Tabela 2 apresenta as taxas de reconhecimento para
cada conjunto do banco de sinais de áudio no processo de
validação do sistema implementado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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assinatura baixa. Tal comportamento é justificado pelo
processo de conversão MP3 que utiliza um esquema de
quantização representando os componentes de freqüência
mascarados através de um número reduzido de bits.
Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram que o
sistema de assinatura implementado possui robustez contra
ataques de inserção de múltiplas assinaturas. Esse resultado
pode ser observado pelas taxas de reconhecimento de
assinaturas dos subconjuntos Arquivos-W2 (sinais de áudio
portadores de duas assinaturas, uma original e outra de
ataque), Arquivos-W3 (sinais portadores de três assinaturas,
uma original e duas de ataque) e Arquivos-W4 (sinais
portadores de quatro assinaturas, uma original e três de
ataque).
Os resultados obtidos também mostraram que o sistema
de assinatura é robusto a ataques de inserção de ruídos até
um nível de 30 dB de razão sinal-ruído para os sinais de
áudio portadores de apenas uma assinatura.
Para cenários no qual se considera a ocorrência
simultânea de mais de um tipo de ataque (adição de ruído e
inserção de múltiplas assinaturas), o sistema mostrou-se
robusto nas seguintes situações: adição de uma segunda
marca d’água (assinatura de ataque) e inserção de ruídos
até um nível de 30 dB de razão sinal-ruído; adição de uma
terceira assinatura e inserção de ruídos até um nível de
40 dB de razão sinal-ruído; e adição de uma quarta
assinatura e inserção de ruídos até um nível de 40 dB de
razão sinal-ruído.
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RESUMO

Este trabalho tem como propósito realizar simulações mecânicas em alto-falantes
alto falantes utilizando métodos de
utiliza
elementos finitos, para isto, o software utilizado foi o Ansys em sua versão 12.1. Como o alto-falante
alto
materiais pouco comuns, é freqüentemente difícil encontrar os seus parâmetros mecânicos nas bibliotecas de
materiais, e ainda assim,
sim, certamente seria um valor aproximado. Então, no presente trabalho também é
demonstrado um método para caracterizar o material, para então inseri-lo
inseri lo no software Ansys e realizar as
simulações necessárias. Por fim, foi priorizado realizar uma análise modal, observando-o
observando no domínio da
freqüência,, e então, complementar com a análise estrutural, buscando pontos frágeis quando submetido a
grandes deslocamentos.

0

INTRODUÇÃO

A técnica de simulação por elementos finitos, ou
popularmente FEM (finite
finite elements method),
method tem sua
origem por volta de 1940, porém apenas nos últimos 20
anos foi se tornando realmente popular, graças ao avanço
computacional que experimentamos nas ultimas décadas.
De acordo com RADE (2005) “O FEM é uma técnica de
análise numérica destinada à obtenção de soluções
aproximadas de problemas regidos por equações
equa
diferenciais”, ou seja,
a, quando o problema é complexo
demais para se resolver em equações analíticas.
analíticas Tal técnica
vem sendo utilizada largamente em diversas indústrias e
para inúmeros fins, por exemplo, um engenheiro civil
utiliza-a para verificar pontos estruturalmente frágeis em
um prédio, assim podendo modificar o projeto antes de
iniciá-lo,, ou então, ao construir uma ponte, é essencial
descobrir os seus modos de ressonância,
ressonância pois ventos
cíclicos, se compartirem da mesma freqüência de algum
modo da ponte, podem destruir até a mais forte estrutura,

como aconteceu na ponte Tacoma Narrows,
Narrows de 854 metros
em 1940 nos Estados Unidos.
algumas
alto
Se tratando de projetos de alto-falantes,
simulações em FEM já são corriqueiras, como por
exemplo, a otimização de fluxo no conjunto magnético,
onde é possível encontrar uma grande gama de softwares,
inclusive gratuitos, que funcionam bem.
bem Porém, em
simulações estruturais mecânicas, de vibração e fluidofluido
mecânicas, o processamento é mais complexo,
necessitando
sitando softwares de maior poder computacional para
a realização destas tarefas.
A utilização de técnicas de simulação em FEM, já tão
comuns em indústrias automotivas,
automotivas ainda não é prática
comum noo desenvolvimento de produtos na indústria de
alto-falantes, apesar de muitos trabalhos terem sidos
publicados provando que o uso de simulação
computacional pode substituir o antigo modelo empírico de
projetar alto-falantes,
falantes, economizando tempo e dinheiro, e
aumentando a qualidade do produto.
produto
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CONTEÚDO

Este trabalho se propõe a criar métodos de
caracterização dos materiais envolvidos no alto-falante,
para então realizar simulações mecânicas com auxilio do
software Ansys 12.1. Foi priorizada a simulação Modal e
estrutural estática. Como modelo de estudo foi utilizado
um projeto de um alto-falante de 6 polegadas ainda em
desenvolvimento nos laboratórios da Eletrônica Selenium.
1.1 Caracterização dos materiais
Os materiais envolvidos em um alto-falante (Figura 1)
não são de comum uso, pois se tratam normalmente de
celulose ou tecido, em que, para criar forma e estrutura são
impregnados e prensados a determinada temperatura e
tempo. Com tantas variáveis envolvidas no processo, seria
realmente difícil criar tabelas com características
mecânicas padrões, como as existentes para os aços, por
exemplo.
Para determinar as características mecânicas dos
materiais, foi usado um método baseado na norma ASTM
E 756-98 (Standard Testing Method for Measuring
Vibration-Damping Proprieties of Materials) [3]. A
principal informação a ser buscada é o módulo de
elasticidade, necessário para todas as simulações de
interesse, além disto, é importante caracterizar a densidade
de todas as amostras, para isto foi utilizado paquímetro de
alta resolução e balança profissional.

Figura 1 "Amostras de materiais de alto-falantes referentes a
diversas partes como, aranha, cone, corpo da bobina, suspensão e
etc."

Análise modal
[5] Análise Modal é um processo que descreve uma
estrutura em termos de suas características naturais como
freqüência, amortecimento e modo da forma. É uma
propriedade dinâmica. Ou seja, para cada freqüência que
um corpo é excitado, a sua estrutura é deformada. A Figura
2 exemplifica as diferentes formas que um corpo assume
para responder em determinada freqüência. Basicamente
uma Análise Modal é o estudo das características naturais
de uma estrutura. Ela é hoje empregada em projetos de
Aviões, Navios, Aeronaves e até mesmo em Raquete de
Tênis.

Figura 2

“Diferentes Modos de Vibração de um corpo.”

O primeiro modo de vibração de um corpo é a sua
Freqüência Natural ou Freqüência de Ressonância. Todo
corpo possui uma Freqüência de Ressonância
característica. Este freqüência é afetada pela massa e pela
rigidez do corpo. Quanto maior a massa do corpo menor
sua Freqüência de Ressonância, e quanto maior a rigidez
do material, maior será a Freqüência de Ressonância do
corpo.
[5] É de fundamental importância o projetista conhecer
os diferentes Modos de Vibração de um corpo para saber
como a Resposta em Freqüência deste corpo será afetada.
Assim, ele estará apto para melhorar sua estrutura de
acordo com o projeto.
No caso do cone de um alto-falante, que esta sujeito a
todo o momento a uma grande gama de freqüências, esta
análise se torna muito importante, alguns dos modos de
vibração são conhecidos em estruturas do tipo cone, estes
podem ser verificados na Figura 3.

Figura 3

“Diferentes Modos de Vibração de um cone de altofalante.”

Estas diferentes formas assumidas pelo cone geram
distorções na reprodução sonora, já que o cone deixa de ser
um pistão rígido. Portanto, é necessário conhecer os
diferentes modos de vibração presentes nos cones para que
o projeto do alto-falante possa ser adaptado para a
obtenção de melhores resultados.
1.2 Análise estrutural estática
Quando um alto-falante oscila a 100 Hz, com um
deslocamento pico a pico de 20 mm, por exemplo, isto
quer dizer que ele percorre 40 mm em 0,01 segundos, além
das paradas bruscas que o sinal o impõe. Ao imaginar esta
mesma situação acontecendo 100 vezes por segundo, é
fácil concluir que ao existir algum ponto de maior
concentração de tensão, provavelmente haverá falhas por
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EXECUÇÃO

2.1 Caracterização dos materiais
A caracterização dos materiais foi realizada baseando-se
na norma ASTM E 756-98 que, basicamente, se refere a
um método de medição das propriedades de vibração e
amortecimento dos materiais através de um transdutor de
excitação, que excita a amostra, e outro transdutor que seja
capaz de obter o deslocamento da mesma. A partir da
ressonância do material e de sua densidade, é possível
determinar o módulo de elasticidade (ou Young) que é
necessário para as duas simulações propostas neste
trabalho. Além disto, é possível determinar o fator de
amortecimento da amostra pela curva de deslocamento em
relação à freqüência, porém, como este parâmetro não foi
necessário nas simulações, ele foi ignorado.
Como transdutor de excitação, foi utilizado um
subwoofer de 8 polegadas em uma caixa acústica com o
duto apontado para a amostra. A amostra foi engastada em
um suporte rígido para que não haja influências de outras
vibrações. Para capturar os resultados obtidos, foi utilizado
um transdutor laser de deslocamento com resolução de 4
µm e freqüência máxima de 2000 Hz. Para obter e
processar os dados foi utilizado o equipamento de medição
de alto-falantes Klippel Distortion Analyzer 2. Na figura 4
mostra o sistema em funcionamento.

calculado, o módulo de elasticidade(Módulo E) das
amostras (Tabela 1).
Amostras Tecido
1

2

3

4

6

7

8

9

5

-10

-15

-20
dB - [mm / V]

fadiga. Na análise estrutural estática, o objetivo é encontrar
os pontos onde há deformação estrutural ou grande
acumulo de tensões, prevendo assim futuros problemas,
muitas vezes redesenhando algum componente.
Historicamente, são conhecidos alguns pontos onde é
comum existir maiores esforços no funcionamento, por
exemplo, se o anel de suspensão não permite grande
deslocamento, porém o resto do sistema permite, há uma
grande chance de ocorrer quebra do cone na borda do
mesmo. Ou então, caso a aranha não permita grandes
deslocamentos, ou o material de sua confecção não seja
apropriado para isto, ao sofrer tensões maiores que o
normal pode haver um desgaste prematuro, o que leva o
alto-falante a “afundar”, e, após um tempo, a se deteriorar
por completo.

-25

-30

-35

-40
2*101

3*101

4*101
Frequency [Hz]

5*101

6*101

Figura 5

"Exemplo dos resultados obtidos pelo método proposto"

Tabela 1

"Valores obtidos pelo método proposto"

7*101

Amostra

Fo
(Hz)

Densidade
(kg/m^3)

Modulo E
(MPa)

1

33.83

751.18

833.50

2

38.68

798.76

1147.72

3

34.01

750.45

831.69

4

36.85

782.76

1018.33

5

36.07

761.05

950.22

6

34.93

742.05

865.17

7

36.58

762.05

984.49

8

36.58

775.05

998.89

9

36.58

758.32

979.68

Média

36.01

764.63

956.63

O alto-falante escolhido possui seis materiais a serem
caracterizados, abaixo estão os resultados médios das
amostras recolhidas:
Tabela 2 "Resultado da caracterização dos materiais"

Figura 4

"Método proposto para caracterização dos materiais"

De cada material foram recolhidas nove amostras, e
então realizado uma média para obter os valores com o
mínimo de discrepância. Abaixo é possível ver os gráficos
da medição do material da aranha de um alto-falante
(Figura 5), a tabela de valores de ressonância(Fo) e, já

Nome do material

Fo (Hz)

Modulo E
(MPa)

espuma (suspensão)

15.98

14.4

Tecido impregnado (Aranha)

36.01

956.63

Fibra de polimida (forma da
bobina)

21.06

2489.78

Papel impregnado (Cone)

83.00

973.80

Cola instantânea

69.80

255.67

Cobre (bobina)*

-

117000
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Com tais valores já caracterizados, é possível realizar as
simulações computacionais.
2.2 Análise modal
Na simulação modal, existem dois objetivos principais a
serem buscados. O primeiro é reconhecer a ressonância
mecânica do alto-falante
falante como 1º modo de vibração, se
estes resultados coincidirem
rem com os dados medidos,
medidos será
pelo menos, provável que a caracterização dos materiais foi
correta. O segundo objetivo é buscar modos que possam
levar a falhas em potencial, ou que sejam reconhecidos na
(picos ou
curva de resposta em freqüência do alto-falante
alto
vales expressivos).
O método de simulação por elementos finitos se baseia
por dividir a estrutura a ser analisada em muitos elementos,
gerando assim o que é chamado de malha. Quanto mais
refinada for a malha a ser simulada, mais perto o resultado
numérico chegará da realidade,
e, porém o tempo de
computação será exponencialmente
xponencialmente maior, por isto,
profissionais que trabalham com estes softwares precisam
ter a sensibilidade de otimizar a malha a fim de aumentar a
eficiência neste processo.
Para a análise modal foi gerado uma malha refinada em
partes que se supõe existir modos de vibração de alta
freqüência. O software automaticamente selecionou dois
tipos de elementos, que basicamente possuem 3 graus de
liberdade, e são otimizados para grandes distorções, porém
um tem 10 nós e o outro 20 nós. O Ansys chama-os de
Solid186 e Solid187 respectivamente (Figura 6). Para
reduzir o tempo computacional o modelo foi cortado
simetricamente.
A figura 6 mostra também a malha criada e o tipo de
elemento utilizado em cada componente.

Figura 7

"Condições de contorno da simulação modal"

2.2.1. Resultados
O gráfico abaixo (Figura 8)) mostra todos os modos de
vibração encontrados até 1000 Hz.
Hz

Figura 8

"Resultados da simulação"

Ao analisar os resultados, é observado que o primeiro
modo de vibração, ou, freqüência de ressonância mecânica
mec
do sistema foi de 84,581 Hz,, O que satisfaz o primeiro
requisito, pois este alto-falante
falante possuí freqüência de
ressonância medida de aproximadamente 80 Hz,
Hz como é
possível verificar no gráfico da curva de impedância
medida de um protótipo físico (Figura
(Figu 9).
Magnitude of electric impedance Z(f)
IMP
50
45
40

“Malha
Malha gerada e tipos de elementos gerados"
gerados

Em qualquer simulação numérica é interessante informar
ao software as condições de contorno. No caso de uma
simulação modal, apenas foi aplicado um suporte fixo em
duas partes da carcaça, pois não é de interesse observar
vibrações da carcaça, e sim do conjunto que se move. Na
figura 7 é demonstrado onde a estrutura foi fixada.

[Ohm]

35

Figura 6
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Figura 9

"Curva
Curva de impedância do modelo físico"
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"Primeiro modo de vibração, ou freqüência de
ressonância mecânica"

Ao buscar freqüências mais altas, foi observado que pela
faixa de freqüências próximas a 4000 Hz há uma série de
modos irregulares, atingindo inclusive a calota, isto pode
ser correlacionado na curva de resposta em freqüência do
alto-falante. A Figura 11 mostra
ostra um modo a 4007,2 Hz

2.3 Análise estrutural estática
A segunda proposta do trabalho é analisar os esforços
mecânicos realizados pelo movimento oscilatório do alto
falante. Foi utilizado o mesmo modelo de protótipo das
simulações modais.
O primeiro passo a ser realizado neste trabalho, é
conhecer os limites mecânicos do alto-falante a ser
simulado. Para isto, o alto-falante
falante foi forçado manualmente
até o limite de excursão, e com um transdutor laser foi
medido o deslocamento máximo teórico. No caso
obtivemos 7 mm de excursão para cada lado.
foi dividido
Como estratégia de simulação, o alto-falante
alto
em 2 partes, isto reduz o tempo de simulação em mais de
50% e é possível obter resultados úteis. A primeira parte é
13), a
referente ao conjunto cone e suspensão (Figura
(
segunda parte é composta pela aranha, corpo da bobina e
bobina (Figura 14). Comoo em outras simulações, o altoalto
falante foi cortado simetricamente, pelo mesmo objetivo de
reduzir tempo computacional.
2.3.1. Simulação do conjunto cone e
suspensão.
Como sempre, o primeiro passo ao realizar a simulação,
é definir as condições de contorno. Neste caso, foi criado
um anel de aço que simula a área onde a suspensão está
fixada na carcaça, e então, este anel foi considerado
suporte fixo (fixed support). Para forçar o conjunto ao seu
movimento, foi adicionado um componente de
deslocamento apenas no eixoo vertical na borda interna do
cone. Este componente foi configurado para deslocar de -7
mm até 7 mm (Figura 13).

Figura 11

"Modo de vibração em 4007,2 Hz"

Ao observar a curva de resposta em freqüência (figura
12), também medida do protótipo físico,
físico notamos
aproximadamente 10 dB SPL a mais em uma faixa
justamente próxima a 4000 Hz, o que indica que as
distorções causadas por estes modos, que aparecem em
toda superfície do alto falante estão modificando a resposta
natural do alto-falante,, pois ao vibrarem criam
superposições de ondas mecânicas. O mesmo efeito pode
acontecer
contecer em vales, onde ocorre cancelamento de ondas.

110

C.Resposta

Para obter boas resoluções, principalmente em pequenas
regiões de grande concentração
oncentração de tensões, a malha gerada
teve um alto grau de refinamento, que no total resultou em
17066 elementos (Figura 14).

105
100
95

dB - [V] (rms)

Figura 13 "Conjunto cone e suspensão"

90
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Figura 12

"Curva resposta em freqüência do modelo físico"
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Figura 16 "Força de reação do suporte fixo nos extremos de
deslocamento".
Força de Reação do CJ CN/SP - Componente radial

0

Figura 14 "Malha gerada"

-2
-4
-6
Força(N)

Os resultados obtidos foram interessantes, neste caso há
dois casos fundamentais a serem analisados.
1. Ambos os deslocamentos extremos (7 mm e 7mm) apresentaram alta concentração de tensão
em toda borda do cone onde há junção do cone
com a suspensão (Figura 15), porém, ao verificar
a simulação de distorção mecânica, não há
indícios de deformação do cone, indicando que o
projeto permite este deslocamento, porém, de
todo o sistema, é a região de maior probabilidade
de falha por fadiga, por exemplo.

-8
-10
-12
-14
-16
-8

-6

-4

Gráfico 1

-2
0
2
Deslocamento(mm)

4

6

8

“Força de reação - componente radial”.

Força de reação do CJ CN/SP - Componente vertical

10
5
0

Força(N)

-5
-10
-15
-20
-25

Figura 15 "Concentração de tensões na borda do cone."

Outro ponto interessante de análise é a força de
reação exercida pela região de suporte fixo, pois
há como verificar simetria de forças em relação
ao movimento de -7 mm e 7 mm (Figura 16).
Neste caso, nota-se que em termos angulares, a
força pode ser considerada simétrica, porém o
módulo quando o movimento é inferior é quase
50% maior que o módulo da força quando o
movimento é superior. Isto mostra que a
suspensão possui compliância assimétrica
quando trabalhando em regimes de grande nãolinearidade. Para melhor ilustrar, foram
adicionados gráficos de força por deslocamento,
também foram separados os componentes radiais
e verticais (Gráficos 1 e 2). Por ultimo há o
gráfico 3, que mostra a força resultante

-6

Gráfico 2
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8

“Força de reação - componente vertical”.
Força de Reação do CJ CN/SP - Resultante
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Gráfico 3. "Força de reação resultante".
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descolada ou fio da bobina quebrado (circuito
aberto).

2.3.1. Simulação do conjunto aranha,
corpo da bobina e bobina.
Da mesma maneira que foi feito no primeiro conjunto,
foi feito no segundo. O deslocamento foi aplicado na
bobina e o suporte fixo foi posto no anel que simula a
carcaça (Figura 17).

Figura 19 “Anéis de concentração de tensão”.

Figura 17 “Conjunto Aranha, corpo da bobina e bobina”.
Figura 20 "Ampliação no ponto de junção do corpo da bobina com a
aranha".

A malha criada para este modelo teve de ser refinada
diversas vezes pela grande deformação que os elementos
sofrem, especialmente próximos a junção da aranha e do
corpo da bobina, onde foi anexado filetes de cola. O
interesse nesta região se deve pois foi observado nas
primeiras simulações que haveria grandes deformações e
seriam necessários elementos menores. Neste caso a malha
obteve 56789 elementos (figura 18).

2.

O segundo caso a ser estudado é o mesmo do
primeiro modelo, ou seja, analisar a força de reação
do suporte fixo da aranha. Neste caso é possível
notar que este modelo de aranha possui
deslocamento completamente assimétrico, pois
tanto o ângulo do vetor de força, quanto o modulo,
são completamente diferentes nos deslocamentos
extremos (Figura 21). Novamente é possível
analisar nos gráficos 4, 5 e 6 o resultado da
simulação quantitativamente.

Figura 21 "Força de reação do suporte fixo da aranha nos
deslocamentos extremos".
Figura 18 "Malha gerada".
Força de reação do CJ AR/BO - Componente radial

10
0
-10
-20
Força(N)

Para este modelo também foram encontrados dois casos
interessantes para serem analisados.
1. Ao visualizar o modelo deslocando até seus
extremos, notam-se anéis de concentração de tensão
em todas as ondulações da aranha, o que é
perfeitamente normal, já que ela é a mola do
sistema. No entanto também é possível notar que
nos dois sentidos há tensões no interior do corpo da
bobina, onde a aranha é fixada, sendo ainda mais
intenso no movimento superior. Ao analisar mais
profundamente esta região, notamos que há
deformação no corpo da bobina (Figura 19), ou
seja, há grande probabilidade de falha nesta região.
As falhas podem ser, por exemplo, bobina
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“Força de reação - componente radial”.
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É conhecido que trabalhar com a força dividida em
praticamente 50% entre a aranha e o anel de suspensão
pode levar a fadiga prematura do alto-falante, pois o
conjunto cone e suspensão possuem menor resistência
mecânica em relação ao conjunto da aranha e bobina.
Neste caso, é recomendável remodelar o anel de suspensão,
para trabalhar simetricamente e com esforços de no
máximo 30% da força total aplicada.

Força de reação do CJ AR/BO - Componente vertical
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Gráfico 5. "Força de reação - componente vertical".
Força de Reação do CJ AR/BO - Resultante
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Gráfico 6. "Força de reação resultante".

Tal comportamento certamente provoca o efeito
“alavanca” no corpo da bobina, pois a aranha não permite
tal rotação em seu diâmetro inferior, ou seja, o perfil deve
ser remodelado a fim de obter tal movimento, e então,
voltar a simular. Corrigindo o problema, o projeto pode
seguir seu curso normal.
Ao analisar como um sistema, também é possível
observar o quanto cada conjunto influencia no movimento
do alto-falante quando aplicado tal esforço mecânico. Ao
observar as curvas de força resultante em um mesmo
gráfico, podemos notar que para movimento inferior os
conjuntos exercem forças muito similares e quando o
movimento é superior a aranha exerce uma força muito
maior que o anel de suspensão (Gráfico 7).
Força de Reação do CJ CN/SP e AR/BO - Resultante

80
70
60

CONCLUSÃO

Este trabalho, que já vem sendo freqüentemente
utilizado pela Eletrônica Selenium, é a prova que é
possível produzir alto-falantes de forma cientifica, e não
apenas empírica. Todos os resultados gerados foram na
fase de projeto do produto, economizando tempo, e
otimizando o trabalho dos engenheiros, porém além destas
vantagens, certamente o consumidor receberá um produto
com menos chances de falha, e com isto a empresa ganha
em confiabilidade e em diminui os gastos com garantia.
A indústria de alto-falantes, tanto mundial quanto
nacional necessita evoluções em termos de pesquisa
avançada. E isto deve ser carregado pelas grandes
empresas e centros de pesquisa, como universidades. Hoje,
a “máquina” alto-falante é aproximadamente 98%
aquecedor e apenas 2%, realmente um transdutor acústico.
Pesquisas avançadas em simulação numérica, novos
materiais, e até de novas teorias de geração de som devem
ser realizadas e apoiadas. Este trabalho, realizado dentro da
Eletrônica Selenium, é apenas uma amostra do que é
possível realizar quando existem investimentos e
capacitação em pesquisa e desenvolvimento.
Gostaria de agradecer a Eletrônica Selenium pelo
incentivo a pesquisa e desenvolvimento, e o projeto em
especial. Particularmente agradeço aos Engenheiros da
empresa, Acir Ozelame, Felipe Luz e Rodrigo Righi por
todo o auxilio e dicas valiosas.

4

REFERÊNCIAS

[1] SETTE, H.S. - Análise e síntese de alto-falantes e
Caixas Acústicas, H.Sheldon, Brasil, 1996.
[2] LUZ, Felipe, AMICO, Sandro - Utilização de Fibras
Naturais em Cones de Alto-Falantes, LAC 2009.
[3] ASTM E 756-98, Standard Test Method for
Measuring
Vibration-Damping
Proprieties
of
materials.
[4] RADE, D.A. Introdução ao Método dos Elementos
Finitos. Apostila de aula. Departamento de
Engenharia Mecânica (2005). UNICAMP.
[5] AVITABILE, P. “Experimental Modal Analysis – A
Simple Non-Mathematical Overview”. In: Sound
&Vibration Magazine, Janeiro de 2001.

Força(N)

50
40
30
20
10
0
-8

-6

-4

-2
0
2
Deslocamento(mm)

4

6

8

Figura 22 "Forças resultantes dos dois conjuntos"
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Outros
artigos podem
ser adquiridos
através da podem
Audio Engineering
www.aesbrasil.org.
Todos
os York,
direitos
sãoYork
reservados.
Não USA,
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aproximadamente de 60 a 80 palavras, deverá apresentar o conteúdo deste artigo.
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sonora é importante que sejam apresentados
EX influência
qualquer
Macintosh.
O objetivo
deste tem1.1.diferentes,
Sub-Item
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revisados pelo corpo editor, e poderão ser publicados
Para garantir que os artigos da Convenção da AES
em suas formas originais, como submetidos. Para
sejam consistentes com os objetivos da AES Brasil,
isto,
as
versões
ﬁnais
devem
ser
enviadas
em
arquivos
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Nas pesquisas relacionadas à percepção de comporesponsáveis pela deterioração da qualidade sonora e nentes tonais e à quantificação da sensação de tonalicom a diminuição do nı́vel de pressão sonora global dos dade é quase sempre necessário preparar amostras sosinais acústicos, principalmente de produtos como au- noras que evocam as desejadas sensações auditivas de
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forma contı́nua no espectro de sensação.
Tais amostras sonoras podem ser criadas a partir
de sons sem componentes tonais ao acresecentar componentes nas frequências e com amplitudes desejadas.
Para minimizar o tempo e o custo de ensaios subjetivos
é necessário que se limite o número de sons apresentados. Cabe então preparar e apresentar apenas amostras sonoras que são percebidas como diferentes quanto
à tonalidade. A sensação de tonalidade depende de
vários fatores [1, 2], entre estes da frequência e da proeminência da componente tonal. Com a finalidade de
preparar e apresentar apenas amostras que diferem na
sua tonalidade percebida é importante variar a proeminência e a frequência das componentes tonais de tal
forma que a variação da proeminência ou da frequência
seja maior que a diferença no limite do observável.
Enquanto a diferença no limite do observável
quanto à frequência de tons está bem documentada
[3, 4], a diferença no limite do observável quanto à
proeminência de tons ainda não foi objeto de pesquisa
extensa. Fels [5] estima a diferença no limite do observável quanto à tonalidade, conforme modelo de Pedersen e Soendergaard [6], em 2 ou até 3 dB, mas considera que estes dados devem ser revistos devido à amostra muito pequena utilizada. Fels ainda destaca que as
componentes tonais se encontram em frequências mais
altas. Considerando que os problemas quanto à tonalidade a serem investigados no presente trabalho se encontram em frequências baixas (até 300 Hz1 ), e que estas componentes tonais não são identificadas como tonais pelos participantes, conforme verificado em diferentes experimentos, foram realizados ensaios para estimar a diferença no limite do observável quanto à proeminência de tons de baixa frequência. Descartou-se a
possibilidade de identificação da diferença no limite do
observável quanto à proeminência de tons pelo coordenador dos ensaios, já que este, ao modificar os sons,
saberia quanto foi acrescido ou diminuı́do da amplitude
de um tom, introduzindo um viés considerável.
Assim, ensaios foram realizados para estudar a
diferença no limite do observável quanto à proeminência de tons de baixa frequência que serão descritos neste artigo.

1

M ÉTODO

Para estimar a diferença no limite do observável
quanto à proeminência de tons de baixa frequência, o
método de limites utilizando a técnica de comparação
pareada, tarefa de identificação de similaridade, foi utilizado2 . A interface de comparação pareada desenvolvida [12, 13] foi adaptada para que os participantes de
1 Møller e Pedersen [7] consideram a faixa de 20-200 Hz como
baixa frequência.
2 Alguns autores alertam que a diferença no limiar do observável
que pode ser medida em experimentos depende do método utilizado
(por exemplo [8, 9, 10, 11]). Desta forma, optou-se por utilizar o
mesmo método para estimação das diferenças no limiar do observável
que seria utilizado nos ensaios posteriores.

teste pudessem responder à pergunta: “Você percebe
uma diferença entre os sons?”. Como opções de resposta havia “Sim, eles são diferentes” e “Não, eles são
iguais”. Este procedimento, que se diferencia um pouco
do procedimento padrão do método de limites [14], foi
adotado considerando que os participantes no Brasil
tinham demonstrado dificuldades em associar os termos “tonal” ou “tonalidade” à impressão auditiva causada por componentes tonais em geral e especialmente
a componentes tonais de baixa frequência3 [12, 17].
Desta forma, descartou-se a possibilidade de perguntar
aos participantes se um estı́mulo era mais, igualmente
ou menos tonal do que o outro, como se faria no método
de limites [14].
Para que os 11 participantes do ensaio, na maioria leigos em acústica, se concentrassem apenas na
questão da tonalidade, sem serem instruı́dos ou perguntados especificamente, e não em diferenças de volume
associadas à proeminência da componente tonal, todos
os sons tinham seu loudness médio (modelo Zwicker)
ajustado para 40 soneGD. Além disso, a dependência
da diferença no limite do observável quanto ao loudness [14, p.370] pôde ser desconsiderada por meio deste
procedimento. As comparações pareadas foram realizadas sem inversão da ordem dos sons dentro do par,
resultando em M = m(m − 1) pares de sons (m é o
número de sons), apresentando as amplitudes dos tons,
conforme Figura 1. Assim, cada som foi comparado
com o outro.
As amostras utilizadas no estudo da diferença no
limite do observável quanto à proeminência de tons de
baixa frequência foram criadas utilizando uma rotina
do MATLAB criado para esta finalidade [12]. Foram
utilizados os seguintes sons:
1. Sons com amplitude do pico tonal entre zero (amplitude 1) e 22 dB (amplitude 2), com incremento
de ∆ = 2 dB, em 100 Hz;
2. Sons com amplitude do pico tonal entre zero (amplitude 1) e 16 dB (amplitude 2), com incremento
de ∆ = 2 dB, em 250 Hz;
3. Sons com dois tons, com amplitude dos picos tonais entre zero (amplitude 1) e 26 dB (amplitude
2), com incremento de ∆ = 2 dB, em 75 Hz, e entre zero e 12 dB, com incremento de ∆ = 4 dB, em
303 Hz;
A Figura 1 mostra um exemplo dos espectros dos
dois sons, com os tons na mesma frequência, porém
3 Para componentes tonais de baixa frequência este fato também
foi reportado por Hansen e cols. [15]. Hansen utilizou o termo
booming-noise para sons automotivos com componentes tonais de
baixa frequência. Entretanto outros associam booming-noise com
com o loudness em frequência menores que 200 Hz [16]. Neste
contexto é importante considerar que sons de banda estreita em
frequências baixas podem evocar a mesma sensação de pitch como
um tom puro de baixa frequência [3]. Ainda há outros que consideram booming noise sendo ruı́do em frequências médias.
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com amplitudes diferentes. A diferença entre as amplitudes dos tons da mesma frequência é definida como
∆ amplitude.
amplitude 1
“proeminência 1“
amplitude 2
“proeminência 2“

noise ﬂoor

Figura 1: Exemplo de um espectro com tom e as amplitudes 1 e 2.
A partir das respostas dos participantes (sons são
iguais ou sons são diferentes) estimou-se a diferença
no limite do observável (DLO) quanto à proeminência
sendo o valor no qual 50% dos participantes concordaram que os sons são diferentes. Este ponto é,
em referência ao termo point of inflection da função
psicométrica [14], chamado de ponto de inversão da
opinão dos participantes. A Tabela 1 exemplifica o procedimento adotado para a determinação da diferença no
limite do observável a partir dos dados coletados para
um estı́mulo de referência no qual a proeminência do
tom é de 10 dB. A diferença no limite do observável estimada para este caso é de 5 dB. Têm-se nesta Tabela as
frequências relativas das respostas “sons são iguais” e
“sons são diferentes” em função da diferença de amplitude dos tons presentes nos dois estı́mulos. Observase que 98% dos participantes, neste exemplo, consideraram os sons iguais se a diferença das amplitudes
da componente tonal (∆ amplitude) foi 2 dB. Caso
a diferença das amplitudes da componente tonal (∆
amplitude) foi 4 dB, 68% continuaram achar os dois
sons iguais e 32% acharam que são diferentes. Caso a
diferença das amplitudes da componente tonal (∆ amplitude) foi 6 dB apenas 30% continuaram achar os dois
sons iguais e 70% consideraram os sons diferentes .
Para encontrar o ponto de inversão da opinão dos participantes utilizou-se o procedimento de interpolação linear entre as duas porcentagens vizinhas a 50%, neste
caso 32% e 70%.

2

R ESULTADOS

Os resultados para a diferença no limite do observável, mostrados na Figura 2 em função da amplitude do tom no estı́mulo de referência, sugerem que a
diferença no limite do observável quanto à amplitude

Tabela 1: Exemplo do procedimento adotado para
determinação da diferença no limite do observável
quanto à proeminência de tons de baixa frequência.
Determinação da diferença no limite do observável para
um estı́mulo de referência no qual a proeminência do
tom é de 10 dB. Frequências relativas das respostas
“sons são iguais” e “sons são diferentes” em função
da diferença de amplitude dos tons presentes nos dois
estı́mulos. Em itálico, o ponto de inversão da opinão
dos participantes.
frequência
relativa
respostas

sons são
iguais

diferença de amplitude dos tons
2 dB
4 dB
DLO
6 dB
= 5 dB
↓
↓
↑
↓
obser- obserestiobservado
vado
mado
vado
↓
↓
↑
↓
0,98
0,68
0,5
0,3
interpolacão

sons são
diferentes

0,02

0,32

  
→ 0, 5 ←

0,7

de tons é uma função quadrática da amplitude dos mesmos quando há apenas um tom. Neste caso, quanto
menor a proeminência do tom de comparação maior
deve ser a diferença de proeminência dos tons para que
esta diferença seja perceptı́vel. Para os dois casos dos
tons de 100 Hz e 250 Hz foram ajustadas equações
quadráticas conforme a Figura 2. No caso da frequência
de 100 Hz intervalo de confidência p = 0, 05 da função
quadrática ajustada é menor que ±2, 7 dB não sendo
possı́vel a diminuição por funções de ordem maior. No
caso da frequência de 250 Hz o intervalo de confidência
p = 0, 05 da função quadrática ajustada é sempre menor que ±0, 86 dB.
20

15
Δ amplitude

PAUL, S.

0,04a21-1,44a1+15

DLO 76Hz (303Hz)
DLO 100Hz
DLO 250Hz
DLO 303Hz (76Hz)

10
0,024a21-0,86a1+12

5

0
0

5

10
15
20
25
amplitude 2 acima do noise-floor

30

35

Figura 2: Diferenças no limite do observável quanto
à diferença de amplitude de dois tons com a mesma
frequência (∆ amplitude) em sons de aeronaves. DLO
em função da frequência do tom e da amplitude da componente tonal no som de comparação (sinal 2).
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Ainda, quando há dois tons presentes (76 Hz e 303
Hz), o limite do observável quanto à tonalidade total
do som parece ser uma função constante em ≈ 4 dB
de diferença de amplitude. Porém, para afirmar isto
precisar-se-iam mais ensaios. Cabe ressaltar aqui que
a diferença no limite do observável, estimada com
os ensaios realizados, depende claramente do método
utilizado (comparação pareada), conforme destacam
também vários autores [8, 9, 10, 11, 14]. É mais do que
provável que, em outros ensaios utilizando por exemplo o método do ajuste, as diferenças no limite do observável quanto à proeminência de tons sejam menores.
Todavia, como o objetivo do estudo era determinar a
diferença que tenha importância em ensaios subjetivos
quanto à preferência para um som ou outro utilizando a
comparação pareada, julga-se que os resultados, mesmo
limitados, sejam aplicáveis ao problema.

3

C ONCLUS ÕES

Como valor médio da diferença no limite do observável quanto à amplitude de tons não complexos,
estimou-se que uma diferença de 4 dB é percebida na
maioria dos casos, mesmo que a frequência do tom
seja diferente das frequências testadas. Este critério
foi adotado considerando que a diferença no limite do
observável utilizando técnicas de comparação direta,
como comparação pareada ou o método de ajuste [14],
são muito menores do que as diferenças observáveis
quando os sons não são apresentados em pares e assim
uma comparação direta não é possı́vel. Sabe-se, por
exemplo, que a diferença no limite do observável da
intensidade está em aproximadamente 1 dB quando os
sons forem comparados diretamente (comparação sequencial). No caso de não haver comparação direta dos
sons, por estes serem apresentados em momentos diferentes ou com separação de alguns minutos, a diferença
no limite do observável aumenta consideravelmente,
em função da janela temporal de separação dos sinais.
Diferenças menores do que 3 dB, na maioria dos casos,
não são percebidas.
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[1] W. Aures, “Berechnungsverfahren für den sensorischen Wohlklang beliebiger Schallsignale,”
Acustica, vol. 59, pp. 130–141, 1985, Procedure
for calculating the sensory euphony of arbitrary
sound signals.
[2] W. Aures, “Der sensorische Wohlklang als Funktion psychoakustischer Empfindungsgrößen,”
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RESUMO

Este trabalho de pesquisa visa à implementação computacional de modelos matemáticos de sistemas dinâmicos
com o objetivo de gerar parâmetros musicais, em uma ou duas dimensões, com fins composicionais. Os valores
gerados pelo aplicativo são também analisados com o intuito de identificar padrões de notas, classes de notas,
formas primas, contornos e classes de contornos. Resultados gráficos são disponibilizados na execução para
visualização e análise. Além disso, podem ser obtidos arquivos em formato MIDI e texto.
0

INTRODUÇÃO

Funções iterativas podem geralmente ser escritas na
forma xi+1 = F(xi), em que o valor da variável x em uma
iteração qualquer depende do valor dela mesma na iteração
anterior (ou anteriores). Sistemas cuja evolução é descrita
por funções que relacionam o estado atual aos estados
passados são chamados de sistemas dinâmicos. Sendo
assim, a forma e o comportamento desses sistemas
encontram-se, por inteiro, correlacionados, em maior ou
menor grau, com seus estados iniciais, dependendo da
forma específica das equações de evolução que descrevem
o sistema.
Parte integrante da teoria de sistemas dinâmicos nãolineares (modelados por funções iterativas não lineares na
variável considerada), a Teoria do Caos descreve sistemas
que apresentam um comportamento altamente sensível às
condições inicias, o que leva a uma evolução que, apesar
de
ser
determinística,
se
torna
imprevisível
(comportamento caótico) na prática. Quando representados
em um espaço apropriado, chamado espaço de fases, os
sistemas caóticos convergem, em sua evolução temporal,
aos “atratores estranhos”, que são figuras com geometria
fractal (objetos auto-semelhantes, no quais um mesmo
trecho se repete em uma escala cada vez menor [1]).
Assim, os fractais podem ser vistos como representações

primordiais da teoria do caos.
Sistemas de comportamento caótico foram modelados,
entre outros, por Benoít Mandelbrot na década de 60.
Graças à relação existente entre os sistemas caóticos, os
fractais, e o modo como as formas na natureza são
modeladas e se modificam, há vários anos tem-se buscado
o uso dessa ferramenta matemática na composição musical,
visando “dotar a música gerada por computador de
atributos naturais não atingíveis por outros meios” [2].
A música e a matemática já têm uma sólida história de
interdisciplinaridade. Este trabalho de pesquisa visa à
implementação computacional de modelos matemáticos de
sistemas dinâmicos com o objetivo de gerar parâmetros
musicais com fins composicionais e de observar os
resultados na busca de padrões. Dividiu-se o trabalho em:
1) apresentação de trabalhos relacionados, 2)
fundamentação teórica (descrição dos sistemas dinâmicos
implementados), 3) descrição das funcionalidades do
aplicativo e dos artefatos gerados, 4) aplicação
composicional e 5) conclusão e trabalhos futuros.
1

TRABALHOS RELACIONADOS

Há muito tempo são estudadas as potencialidades da
união de sistemas dinâmicos não-lineares que apresentam
comportamento caótico com a música, especialmente a
composição musical. Pressing, em [3], explorou-a
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profundamente e usou o programa Csound para gerar
amostras musicais derivadas do Mapa Logístico e de outros
mapas com regimenes caóticos. Bidlack [2], por sua vez,
explorou bastante essa teoria, estudou outros sistemas
dinâmicos, como o de Hénon e o de Lorenz, além de
mostrar resultados gráficos e sugerir modos de aplicar seus
resultados numéricos para o domínio da música.
A novidade desse trabalho com relação aos que foram
mencionados acima está na busca por padrões em diversas
abstrações (originadas da Teoria Pós-Tonal) e na geração
de parâmetros de controle sonoro diretamente em formato
MIDI (Music Instrument Digital Interface).
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Mapa Logístico
Dentre os sistemas implementados neste trabalho, é o
mais simples. Gera um valor real a cada iteração a partir de
uma constante arbitrária (k) e uma variável (xi). A função
de iteração é:
xn+1 = kxn(1 – xn)
(1)
No contexto da composição, os valores de xi, i = 1, 2,
3..., depois de alguns ajustes, podem representar um
parâmetro musical, como por exemplo, a altura ou a
duração. O usuário determina os valores iniciais da
constante e da variável, mas os resultados mais ricos (com
o mínimo de estabilidade) são obtidos quando o valor de k
está dentro do intervalo [3.55, 4] e o valor de x0 está dentro
do intervalo [0, 1]. Caso sejam escolhidos valores iniciais
fora dos intervalos mencionados, a variável x tende a se
estabilizar indefinidamente, tende para o infinito e/ou pode
eventualmente assumir valores negativos, o que caracteriza
um resultado pobre.
2.2 Mapa de Mandelbrot
No mapa de Mandelbrot, são manipulados dois valores
complexos. Sua equação de evolução tem a forma:
Z0 = 0
Zn+ 1 = Z2n + c

(2)

em que c representa um valor complexo constante. Por
definição, “o conjunto de Mandelbrot consiste daqueles
valores de c para os quais a órbita correspondente
permanece limitada” [4], isto é, para os quais o valor Zi
não tende para o infinito. Caso o valor de c leve Zi para o
infinito, então os valores gerados não pertencem ao
conjunto de Mandelbrot e um novo valor de c deve ser
escolhido.
2.3 Mapa de Hénon
Por fim, tem-se o mapa de Hénon, que se utiliza de duas
constantes arbitrárias (A e B) e duas variáveis (X e Y). A
relação de recorrência é:
Xn+1 = Yn – AX2n
Yn+1 = BXn

(3)

O Mapa de Mandelbrot, como o de Hénon, é
bidimensional. As duas variáveis que variam caoticamente
são a parte real e imaginária do complexo Zi. i = 1, 2, 3...
3

O APLICATIVO

3.1 Descrição Geral
Os principais objetivos do aplicativo em questão são
fornecer ao compositor um repositório de parâmetros
musicais, a partir dos sistemas brevemente descritos na

seção 2, e buscar padrões nos dados gerados. Os resultados
são mostrados tanto no formato textual quanto gráfico.
A Figura 1 mostra a versão atual da interface gráfica de
usuário do programa. Conforme está ilustrado, as
informações que o usuário pode fornecer pela interface, em
primeiro plano, são: a opção do sistema dinâmico gerador
dos dados, o estado inicial da execução (variáveis,
constantes e dados adicionais, quando necessário) e o
número de iterações (número máximo de dados a serem
gerados). Informadas as entradas necessárias, deve-se clicar
no botão Começar e o programa inicia o processo de
geração de valores numéricos seguindo a equação do
sistema escolhido. Os resultados numéricos são mapeados, a
partir de uma escolha do usuário, para qualquer uma das
seguintes dimensões: altura, duração, dinâmica ou timbre.
Caso seja usado o mapa logístico, o usuário precisa escolher
somente uma dessas dimensões. Se for os demais, duas.
Depois dessa etapa, esses resultados podem servir para a
geração de arquivos MIDI, imagens ou resultados textuais
de busca por padrões. O primeiro artefato só é gerado
mediante requisição do usuário. Todos eles podem ser
armazenados em qualquer diretório da máquina em uso.
Ao navegar pelos menus superiores (especialmente
Configurações e Salvar), o usuário pode inserir outros
dados. No primeiro, são escolhidos os parâmetros
musicais que devem ser representados pelos resultados
caóticos gerados, o limiar de divisão entre graves e
agudas (necessário na busca de padrões de Notas com
Filtro de Registro) e o tamanho do padrão a ser
procurado (podendo ser diferente para Notas, Formas
Primas ou Contornos). No segundo, na opção Arquivo
MIDI, como os valores referentes às dimensões não
escolhidas serão constantes, o usuário pode configurálos de acordo com seus interesses. Finalmente, o menu
Arquivo permite que as buscas por padrões sejam
executadas em qualquer arquivo MIDI e o menu Salvar
serve para armazenar em disco os artefatos descritos na
seção seguinte.
3.2 Artefatos Gerados
3.2.1
Imagens de Plotagem ao Infinito
Os algoritmos de geração das imagens pertencentes a
esta categoria seguem o seguinte princípio: baseado no
sistema dinâmico escolhido e variando os valores
componentes, contar quantas iterações são necessárias para
que a variável iterada alcance, do ponto de vista genérico,
um determinado limiar, a partir do qual os valores acima
dele são tratados como o infinito. Por isso, esse mecanismo
foi denominado plotagem ao infinito. Do ponto de vista
computacional, esse limiar é o maior número possível de
ser representado.
/* Algoritmo de plotagem ao infinito do Mapa Logístico.
Restrições de parada do laço: enquanto o valor absoluto de
x for menor que Infinito e a contagem de laços for menor
que 100 vezes o número de iterações informado”. */
while ((Math.abs(x) < Double.POSITIVE_INFINITY)
&& (count < 100*iteracoes)) {
x = k*x*(1-x); //formula do mapa logistico
count++; //numero de iteracoes sendo incrementado
} //fecha laço
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Este laço é executado visando à obtenção de um índice
(valor da variável count) a partir dos valores de x e k
informados via interface. Esse índice é usado na consulta a
uma tabela, construída no início do programa, que contém
cerca de 500 valores RGB usados para preencher os pixels
da imagem resultante. Desse modo, são geradas imagens
similares à mostrada na Figura 1 (sob a aba). A utilidade
desse mecanismo de exibição gráfica está em ilustrar como
um conjunto de resultados aparentemente caóticos parece
produzir uma simetria visual.

Essa informação deve ser lida da seguinte forma: na lista
de notas agudas, foi encontrado um padrão ordenado com
as notas 85, 88, 83, 89, 79, nas posições 1 e 9. O termo
“arquivo de notas agudas” se refere a uma lista composta
apenas por notas acima de um limiar selecionado pelo
usuário. As notas abaixo desse limiar são consideradas
graves e padrões na lista composta por essas notas também
são procurados. O termo “padrão ordenado” significa que
as sequências de notas repetidas foram encontradas na
ordem informada. Existe também a forma desordenada de
padrão, na qual a ordem não interfere.

Figura 1 “Interface de Usuário do Aplicativo”

3.2.2
Gráfico Cartesiano
Serve basicamente para que o usuário, enquanto
manipula o programa e gera valores de um dos mapas
caóticos disponíveis, possa visualizar graficamente os
dados gerados e, assim, ter uma visão geral do resultado. É
útil, caso o compositor queira ver o comportamento dos
dados caóticos gerados e, principalmente, se seu processo
composicional estiver se baseando em contornos e/ou
classes de contornos, pois, assim, ele pode visualizar os
contornos graficamente em uma sequência de notas.
3.2.3
Busca por padrões
Um dos principais objetivos desse software, muito mais
do que exibir imagens de auxílio a uma rápida análise de
resultados gerados pelo caos, é a busca por padrões de
notas, notas com filtro de registro (divididas em graves e
agudas), classes de notas, formas primas, contornos e
classes de contornos, que auxiliem o compositor no
planejamento composicional. As definições de alguns
desses conceitos estão em [4], com tradução para a língua
portuguesa em [5]. No caso das notas, notas com filtro de
registro e classes de notas, o algoritmo basicamente
verifica se uma sequência de valores de tamanho
informado pelo usuário se repete em cada lista que
representa uma dessas abstrações. Caso haja repetições, são
informadas as posições onde foram encontradas. O
exemplo abaixo mostra o formato do texto que aparece
quando é encontrado um padrão de notas com filtro de
registro.
(agudo) Ordenado – 85 88 83 89 79 : 1 9

O tamanho se refere ao tipo de padrão que se quer
encontrar. O usuário pode escolher entre tricorde (três
notas), tetracorde, pentacorde (como no exemplo) e assim
por diante, até 12 (série dodecafônica).
Os exemplos a seguir (exibidos em outras abas na
interface do programa) mostram resultados de buscas
semelhantes feitas em abstrações de notas e classes de
notas, isto é, em resultados de processamentos feitos sobre
esses dados visando agrupar conjuntos distintos que
respeitam determinada propriedade. São eles: formas
primas, contornos e classes de contornos.
[0 2 4 5 8]: 7 14
A linha acima pode ser lida da seguinte forma: o
conjunto de classes de notas com forma prima [0 2 4 5
8] pode ser encontrado nas posições 7 e 14.
Contorno tipo 40213: 9 24
A partir do conceito de contorno, encontrado nas
referências indicadas anteriormente, pode-se ler o exemplo
acima da seguinte forma: um contorno do tipo <40213>
(como apresenta Straus) pode ser encontrado nas posições
9 e 24.
Um conceito usado neste programa, também apresentado
no livro de Straus, é o de classe de contorno, que na
verdade é um conjunto de contornos que apresentam
comportamentos semelhantes. Ex.: contornos 120, 021,
102 e 201. Graficamente eles se relacionam pela operação
de espelhamento em relação ao eixo x, y ou ambos. Um
exemplo de classe de contorno encontrada é mostrado
abaixo.
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Contorno tipo 04231: 6 9 13 17 21 24 28 32
Lê-se da seguinte forma: um contorno do tipo <04231>
(que inclui também o 40213 mostrado anteriormente) pode
ser encontrado nas posições 6, 9, 13, 17, 21, 24, 28 e 32.
Dessa forma, pode-se perceber que o número de contornos
encontrado é quase sempre maior que o de classes de
contornos, visto que quatro contornos diferentes quaisquer
pertencem à mesma classe de contorno.
3.2.4
Geração de arquivos
Gerados os dados, analisados e exibidos visualmente, o
usuário pode, por fim, salvar e ouvir o trecho em formato
MIDI, manipulá-lo por meio de um programa de edição de
partituras (por exemplo, FINALE ou SIBELIUS) e, a partir
daí, planejar uma obra musical, utilizando os parâmetros
gerados como repositórios composicionais e gestos
arquetípicos. É possível salvar um arquivo MIDI contendo
Notas, Classes de Notas, Notas Agudas ou Notas Graves.
Essas três alterações funcionam apenas quando se utiliza o
parâmetro altura.
4

APLICAÇÃO COMPOSICIONAL

4.1 Geração de repositórios e busca de padrões
Com o objetivo de planejar uma obra para piano
intitulada “Mapa Logístico”, utilizamos o fractal de mesmo
nome com o valor de k fixo em 3,59 (início do estado
caótico) e x com três valores escolhidos arbitrariamente
(0,1, 0,225 e 0,45). Foram utilizadas 40 iterações para cada
renderização e no arquivo MIDI foram armazenadas
classes de notas em padrões tricordais. A partir dos dados
gerados para os três valores de x, examinamos os arquivos
MIDI e a tabela de padrões, buscando detectar recorrências
de conjuntos de classes de notas ordenados que pudessem
se configurar como estruturas quantitativamente
importantes no planejamento. Isto nos permitiu gerar
repositórios onde se observaram tendências do sistema em
produzir padrões específicos que permitiram pensar em um
equilíbrio entre diferença e repetição. A Figura 2 mostra os
resultados do arquivo MIDI, representados em notação
tradicional, para x = 0,1. As quarenta iterações estão
identificadas com os números 0 a 39 sob cada classe de
nota.
4.2 Planejamento composicional a partir da
hierarquia de padrões
Os padrões, indicados com colchetes na Figura 2,
mostram as alturas constituintes dos tricordes, e suas
formas primas entre parênteses. O conjunto 4 0 11, com
forma prima 015, é o que aparece o maior número de vezes
nestas iterações e, portanto, será a unidade estrutural deste
bloco, por razões quantitativas. Os demais conjuntos 036,
037, 024, 012, 013 e 016 serão conjuntos auxiliares. A
sintaxe de conexão entre todos os conjuntos se baseia na
transformação parcimoniosa entre seus elementos. Em
outras palavras, 012 se tranforma em 013 pela alteração de
um semitom ascendente de um de seus elementos
constituintes (2+1=3) e assim por diante.
O repositório de classes-de-nota foi utilizado tanto do
ponto de vista horizontal (distribuição linear das classes de
notas no formato fornecido pelo sistema caótico) quanto do
ponto de vista da conexão sintática entre os conjuntos
referenciais mencionados acima. Outras potencialidades
inerentes às formações horizontais também foram
exploradas. Por exemplo, ao observamos as notas nas

GER PAR COMP IMP COMPUT SIST DIN

posições de de 0 a 15 da Figura 2, constatamos que é
possível entender este segmento como uma série de doze
notas (8-6-0-1-7-4-11-5-9-10-3-2) adicionada ao tetracorde
0-1-7-4, o qual foi isolado por constituir notas repetidas.
Esta combinação de tetracorde e série dodecafônica
constitui o primeiro gesto da obra. Foram também
utilizados os mesmos princípios de renderização e conexão
sintática para x = 0,225 e x = 0,45.

Figura 2. Classes de notas para x = 0,1

5

CONCLUSÃO

O aplicativo apresentado foi desenvolvido com o
objetivo de ser uma ferramenta de auxílio ao compositor,
tanto no que se refere a mecanismos de geração automática
de parâmetros musicais (composição algorítmica) a partir
de sistemas dinâmicos, quanto na busca de padrões nesses
dados. Os compositores do laboratório de Musicologia,
Sonologia e Computação (Mus3), da UFPB, se reuniram e
assistiram a uma apresentação deste aplicativo, organizada
pelos autores. Sua interface, funcionalidades e
possibilidades foram validadas por todos que, durante o
evento, discutiram assuntos relacionados à sua
operacionalidade e fizeram valiosas sugestões. Além disso,
este programa foi utilizado pelo compositor Liduino
Pitombeira como auxílio na composição de duas obras,
cujas fases de planejamento foram apresentadas em
conferências de nível nacional: Mapa Logístico, para piano
[6], descrita acima, e Hénon, para oboé, fagote e piano [7],
que teve primeira audição realizada na University of North
Texas (EUA), no dia 22 de janeiro de 2010. Está sendo
trabalhada a síntese sonora em arquivos WAV,
semelhantemente ao que é feito neste trabalho com
arquivos MIDI, mas integrado ao programa Csound.
6
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Mixagem em Surround 5.1 e transcrição para audição
binaural de músicas eletroacústicas espacializadas: o caso
de “4 sketches em movimento”
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Belo Horizonte, Minas Gerais, 31270-010, Brasil
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RESUMO

Este artigo descreve o processo de mixagem da obra eletroacústica “4 sketches em movimento”, do compositor
Sérgio Freire, em um sistema surround 5.1 com duas abordagens estéticas diferentes seguidas da discussão das
possibilidades de transcrição dessa mixagem para um sistema binaural. Foram utilizados o objeto spat~,
desenvolvido para o ambiente MAX/MSP, e o plugin VST KLT3D, acessível por qualquer software de gravação
multipista. Ao final fazemos uma comparação entre a transcrição binaural e as práticas tradicionais de redução
de material musical multicanal para escuta estereofônica.
0

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o sistema de áudio multicanal vem
se firmando como o padrão da indústria cinematográfica,
tanto em exibições em salas comerciais quanto em sistema
domésticos (home-theaters). Embora suas possibilidades
atuais estejam bastante aquém de uma situação ideal, que
dê conta de uma projeção “homogênea e coerente” nos
360º em torno do ouvinte [1], não devemos nos esquecer,
de que o sistema surround 5.1 se mostra como “uma boa
oportunidade para a intensificação da experiência musical
de forma espacial para muitas pessoas” [2].
O aumento da demanda por gravações áudio-visuais de
apresentações musicais fez com que a produção musical
também passasse a se preocupar com as questões do áudio
surround. A mixagem em sistemas surround 5.1, além da
possibilidade de distribuição do material musical em um
plano horizontal de 360º ao redor do ouvinte, nos oferece, a
partir disso, inúmeras possibilidades de abordagem
estética. Uma abordagem mais tradicional, por exemplo,
utilizaria os três canais frontais para o estabelecimento de
uma imagem sonora consistente com a realidade de um

palco, distribuindo para os canais traseiros somente o
material sonoro relativo à ambientação produzida pela sala.
No entanto encontramos algumas produções que exploram
de modo alternativo o espaço sonoro oferecido pelo
sistema surround 5.1, como a gravação dos seis concertos
de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach lançado pelo
selo da TACET Real Surround Sound [3].
Em uma vertente mais acadêmica, observamos no
repertório eletroacústico obras concebidas para quatro ou
mais canais de áudio, combinados ou não com
instrumentos acústicos, que sempre encontraram barreiras
em sua divulgação e distribuição devido ao seu formato
restrito a estúdios específicos e eventos especiais.
O presente artigo apresenta um resumo do trabalho de
gravação e mixagem em surround 5.1 da composição “4
sketches em movimento", de Sérgio Freire, para percussão
e parte eletroacústica concebida quadrifonicamente. O
ponto de partida foi a constatação de que os canais frontais
poderiam representar o palco com os instrumentos
acústicos, enquanto os canais frontais (L e R), juntamente
aos traseiros (Ls e Rs) serviriam à parte quadrifônica pré-
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gravada. Uma outra abordagem independente da idéia de
palco e platéia também foi desenvolvida.
Frente ao fato de que boa parte da escuta musical
individualizada dos dias de hoje se dá através de fones de
ouvido, talvez o motivo principal pelo qual o sistema
estéreo ainda permaneça como padrão fonográfico por
muito tempo, decidimos testar uma transcrição dessas
mixagens em surround 5.1 para um sistema de audição
binaural, cujos resultados iniciais são promissores.
Diferenças entre os procedimentos de mixagem adotados
para surround 5.1 e binaural são brevemente discutidos.
1

A OBRA

Em 2001-2, Sérgio Freire compôs a peça “4 sketches em
movimento” no Elektronisches Studio da Academia de
Música da Basiléia, na Suíça. Essa obra foi estreada em
2002, em Belo Horizonte e, desde então, vem sendo
executada regularmente por diferentes percussionistas.
Escrita para instrumentos de percussão, eletrônica prégravada e espacialização ao vivo de alguns instrumentos,
ela é apresentada em concerto com quatro alto-falantes
posicionados no formato de um sistema quadrifônico, ou
seja, distribuídos nos 360º ao redor do público com
separação de 90º entre eles, e os instrumentos acústicos,
dispostos ao redor do instrumentista, no palco em frente
aos ouvintes e atrás dos alto-falantes frontais, como na
fig.1.

Figura 1: Montagem do palco sugerida pelo compositor.

Os sons de alguns instrumentos (prato suspenso, tímpano
e caixa clara) são espacializados pelos quatro canais e
seguem diferentes estratégias e rotas pré-definidas. O
espaço é amplamente explorado na peça, que se vale
bastante do número quatro:
>quatro movimentos: Pendular, Aquarela, Scherzo e
Duo;
>quatro canais de difusão sonora;
>quatro grupos de instrumentos ao redor do intérprete,
no palco, seguindo o descrito abaixo:

MIXAGEM EM SURROUND 5.1

I – moeda, glockenspiel (gs), 3 wood blocks (wb), sendo
um grave, um médio e um agudo, tamborim (tb) com peças
de metal, metrônomo mecânico e ampulheta. Todos eles
distribuídos sobre uma mesa e ao alcance do
instrumentista.
II – prato suspenso, tímpano (Tp) G#1 – D2, vibrafone
(Vb) e pau de chuva.
III – vibrafone (Vb), prato de ataque, tímpano (Tp),
tamborim (tb), prato suspenso e glockenspiel (gs).
IV – caixa clara com esteira (Sd), moeda e ampulheta.
Os sons da parte pré-gravada apresentam fortes
características referenciais (respiração, relógios, água,
vozes, palmas, etc.) e foram espacializados na gravação
segundo uma “microfonação virtual” programada em
Csound: os sons se “movimentam” em um plano em torno
a quatro microfones com padrão polar em figura “meiooito” dispostos em ângulos de 90º. A mesma idéia foi
realizada em MAX/MSP para a espacialização em tempo
real dos sons instrumentais. Valorizou-se nessa concepção
muito mais a movimentação do que a criação de imagens
phantom estáticas das fontes sonoras.
2

O PROCESSO DE GRAVAÇÃO E MIXAGEM EM
5.1

A peça foi gravada ao vivo, em um concerto no dia 2505-2009, realizado na Escola de Música da UFMG. Na
ocasião, também foram realizadas tomadas de vídeo com
diferentes câmeras, que servirão para uma futura
concepção de montagem em vídeo dessa peça. Dadas as
características da sala de concertos (muito reverberante) e
o fato de ser uma execução ao vivo, com público, optamos
não realizar uma captação do ambiente em surround.
Foram gravados em pistas separadas cada canal da parte
pré-gravada, cada instrumento acústico com captação
próxima, a espacialização dos instrumentos acima
mencionados, além de um par estéreo de captação
ambiente no padrão ORTF1, que acabou não sendo
utilizado na mixagem final.
A mixagem foi realizada no software Digital Performer
7“™”, com uma interface de áudio MOTU828mk3“™” [4]
e caixas Yamaha DSP-5“™”, respeitando a geometria da
disposição padrão das caixas em estúdios 5.1, embora a
sala utilizada não seja ideal em termos de tratamento
acústico.
Por se tratar de uma obra contemporânea onde o
espaço sonoro é um elemento composicional de extrema
importância, optamos por definir duas abordagens estéticas
diferentes e acompanhadas pelo próprio compositor. Na
primeira abordagem (fig.2) posicionamos os instrumentos
de acordo com o ponto de escuta do ouvinte, com os quatro
alto-falantes espacializados como em um sistema
quadrifônico e o instrumentista num palco em frente ao
ouvinte.
Na outra abordagem (fig.1), um pouco fora dos padrões
estéticos tradicionais, posicionamos o ouvinte no centro
dos instrumentos e simultaneamente no centro dos altofalantes (nas mesmas posições do sistema quadrifônico), o
que seria impossível em uma situação real. Nessa mixagem
ilustramos uma forma de imerssão sonora maior do que o
proporcionado na própria sala de concerto e muito
1
Padrão estéreo ORTF (Office de Radiodiffusion et Télevision
Française), dois microfones cardióides espaçados de 17cm e
formando um ângulo de 110º entre si.

8º CONGRESSO
CONGRESSO | 14ª
CONVENÇÃO
NACIONAL
DA AES
• SÃO PAULO,
04 A 06 DE
2010
8º
/ 14ª
CONVENÇÃO
NACIONAL
DA BRASIL
AES BRASIL,
SÃO PAULO,
4 AMAIO
6 DE DE
MAIO
DE 2010

40

SOUSA

interessante do ponto de vista da produção musical em
estúdio.
A utilização de reverberação artificial para a
ambientação da mixagem foi satisfatória em ambos os
casos, não sendo necessária a utilização de processamento
por convolução, com dados do próprio auditório, por
exemplo.

Figura 2: Ilustração da estética adotada na primeira mixagem.

Figura 3: Ilustração da estética adotada na segunda mixagem.

3

A TRANSCRIÇÃO UTILIZANDO O OBJETO
SPAT~ PARA MAX/MSP

Como já tratado em diversos outros trabalhos [5, 6] a
nossa audição depende de alguns parâmetros para rastrear a
posição das diversas fontes sonoras que percebemos, tais
como o ILD (Interaural Level Diference – diferença de
intensidade entre os ouvidos), o ITD (Interaural Time
Diference – diferença de tempo entre os ouvidos) e as
HRTFs (Head Related Transfer Functions – funções de
transferência relativas à cabeça).
Além disso, o movimento do ouvinte é uma importante
ferramenta para o ajuste desses parâmetros e melhor
localização das fontes sonoras, e as reflexões da sala onde
essas fontes se encontram modificam a percepção auditiva
tanto em relação à sua distância do ouvinte quanto ao seu
posicionamento na sala.
Como todo sistema de reprodução sonora, esses
parâmetros são utilizados para criar a ilusão de uma
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espacialização sonora que, no sistema binaural, são
simulados através de processamento digital, aplicados em
sinais monofônicos, somados e reproduzidos em dois
canais de áudio.
A exemplo de diversos outros sistemas, tais como o
QSound“™”, o Holophonic“™” e o Sensaura“™”,
realizamos uma transcrição da obra mixada em surround
5.1 para um sistema binaural para reprodução através de
fones de ouvido utilizando o objeto spat~ [7], desenvolvido
pelo IRCAM para a plataforma MAX/MSP2. Nessa
transcrição cada alto-falante do sistema surround 5.1 é
tratado como uma fonte sonora monofônica e modificado
por uma HRTF correspondente à sua posição específica no
espaço.
Nesse processo, assim como descrito por Rumsey [2],
diversas questões surgem, entre elas: a) qual biblioteca de
HRTFs utilizar, uma vez que, para fins comerciais elas
devem ser generalizadas e servir para qualquer ouvinte; b)
como abordar o movimento do ouvinte, seu mecanismo
natural para solucionar confusões a respeito do
posicionamento das fontes sonoras; c) inserir ou não
conteúdo visual para auxiliar a percepção sonora; d) como
lidar com a grande diversidade de fones de ouvido
encontrada no mercado, cada um com sua resposta em
freqüência diferente.
Para solucionar algumas dessas questões nos
comprometemos com determinadas limitações, como por
exemplo, nos restringir às bibliotecas de HRTFs oferecidas
pelo próprio objeto spat~, utilizarmos fones de ouvido com
equalização flat como mencionado por Mooler [8] e,
provavelmente, numa outra etapa da pesquisa, inseriremos
um sistema de rastreamento de movimento do ouvinte,
como já fizeram outros autores [9].
Uma outra questão muito importante diz respeito ao tipo
de fones de ouvido, classificados basicamente entre os
extra-auriculares e os intra-auriculares, famosos in ears. A
diferença básica entre eles diz respeito à sua proximidade
com relação ao ouvido interno: enquanto os sons
reproduzidos pelos extra-auriculares podem ainda sofrer
alguma modificação espectral pela filtragem da orelha do
ouvinte, os in ears não o permitem.
Uma vez que a maioria dos bancos de HRTFs
correspondem a gravações feita a partir de uma Dummy
Head (microfones colocados no interior do ouvido da
cabeça de um manequim), o imaginável seria que a
utilização de fones de ouvido in ear fosse o ideal. No
entanto, tal afirmação não corresponde à realidade, uma
vez que cada ouvinte se sente mais confortável utilizando
um tipo de fone de ouvido e de que nessa escolha pessoal
pode estar envolvido o fato de a filtragem de sua orelha
facilitar na definição espacial das fontes sonoras.
A questão da reprodução através de fones de ouvido nos
leva também a uma reflexão a respeito da resposta em
freqüência dos mesmos e sua compatibilidade com o
sistema surround e a nossa audição de uma forma geral. A
característica do sistema surround 5.1 de utilizar 5 altofalantes com resposta em freqüência com corte de graves
abaixo de 120Hz e um subwoofer dedicados para essas
freqüências graves, se mostra um problema com relação à
2
MAX/ MSP: Software direcionado à programação e manipulação
de sinais que utiliza linguagem de programação gráfica,
desenvolvido no IRCAM (Institute de Recherche et Coordination
Acoustique/ Musique) por Miller Puckette para composição
interativa. [10]
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compatibilidade com a reprodução em fones de ouvido,
que em sua maioria não respondem a freqüências muito
baixas. Outra preocupação diz respeito ao fato de tal região
do espectro não ser tão bem percebida pelo ouvido humano
e possuir maior impacto no corpo como um todo,
principalmente nos ossos da cabeça e caixa torácica [11].
O processo de transcrição de uma mixagem em sistema
surround 5.1 para o binaural é mencionado por Rumsey [2]
e descrito como sistemas virtuais de home-theaters (VHT)
e, segundo ele, possibilita representar um sistema surround
5.1 em ambientes onde não é possível o posicionamento de
alto-falantes reais. Segundo o autor, o canal central muitas
vezes é obtido através de métodos tradicionais de criação
de imagens fantasmas do sistema estéreo tradicional, a
partir da diferença de intensidades, e os canais Ls e Rs são
processados para criar fontes sonoras virtuais com as
HRTFs correspondentes a aproximadamente 110º e -110º a
partir do eixo central. O grande desafio de um sistema
desse tipo é fazer com que as fontes sonoras sejam
percebidas externamente e, principalmente, nas posições
laterais e atrás do ouvinte.
Sistemas que pretendem simular o sistema surround 5.1
através de apenas dois alto-falantes (sistemas transaurais)
passam também por uma etapa de processamento (além do
mencionado acima) de cancelamento dos sinais cruzados.
Tais sistemas possuem grande aplicação em áudio para
computadores e jogos eletrônicos, onde tanto a posição do
ouvinte e dos alto-falantes são pré-determinadas e/ou
previamente conhecidas.
No patch3 que implementamos no MAX/MSP,
definimos a posição de cada um dos cinco alto-falantes
através de uma interface gráfica simplificada, onde valores
em um plano x-y correspondentes às posições dos altofalantes são estabelecidos e podemos inclusive realizar
movimentações em tempo real do material sonoro de cada
canal. Utilizando o Digital Performer enviando o sinal
diretamente para o MAX/MSP, através de um driver de
áudio interno (Soundflower) [12], temos a possibilidade
também de monitorar a mixagem multicanal já no formato
binaural, através de fones de ouvido, processo que encontra
aplicação interessante em estúdios não equipados com
sistemas surround 5.1, não limitando sua produção ao
sistema estéreo tradicional.

Figura 4: Interface gráfica desenvolvida no MAX/MSP.

3

Patch: programa do MAX constituído de objetos ligados entre si,
na interface gráfica, através de linhas que permitem a troca de
mensagens ou dados entre os mesmos, uma alusão às conexões
físicas que interligavam os módulos dos sintetizadores analógicos.
[10].

MIXAGEM EM SURROUND 5.1

No patch, após carregar um banco de HRTFs, obtido de
forma semelhante às medições Gardner e Martin [13], no
entanto, disponibilizado pelo próprio IRCAM no objeto
utilizado, indicamos onde estão os arquivos de áudio - se
pré-gravados ou recebidos de um outro software - e
definimos as posições dos alto-falantes (ou fontes sonoras)
através da interface. Nesse processo, observamos que a
externalização das fontes sonoras se mostra deficiente
somente através desse processo e incluímos, em uma etapa
final, um reverberador antes de enviar o sinal para os fones
de ouvido.
Uma observação bastante relevante nesse processo diz
respeito ao fato de que, com essa reverberação um pouco
mais exagerada se obtém um resultado bem mais realista
com relação à externalização das fontes sonoras (no caso a
simulação das próprias caixas do sistema 5.1), grande
problema do sistema binaural. Se considerarmos que,
quando ouvimos uma mixagem surround 5.1 em um
ambiente, seja ele doméstico ou de estúdio, o sinal que
chega ao nosso ouvido já chega com a reverberação própria
do ambiente de escuta, torna-se lógico o fato de que esta
também deva ser representada no sinal binaural para fones
de ouvido.
4

A TRANSCRIÇÃO UTILIZANDO OUTROS
PLUGINS

Uma outra opção que encontramos para realizar o
mesmo procedimento foi a utilização do plugin KLT3D
[14], desenvolvido por Alan Freihof Tigel e Luiz Wagner
Pereira Biscainho, baseado no trabalho de Fábio P.
Freeland e do Grupo de Processamento de Áudio da UFRJ.
Com esse plugin VST, após a mixagem em surround 5.1
e a obtenção dos cinco canais individuais do sistema
correspondente ao material sonoro de cada um do cinco
alto-falantes, criamos uma nova seção em um software
multipista e inserimos o plugin configurado para o
posicionamento de cada uma das caixas em seu respectivo
canal. O tratamento da reverberação segue o discutido
acima: deve-se diminuí-la na mixagem 5.1, onde já temos
uma reverberação natural do ambiente de escuta, e
aumentá-la na mixagem binaural.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de estarmos no início da pesquisa, temos
conseguido resultados interessantes na utilização de
ferramentas de espacialização de áudio com princípios
binaurais, utilizando HRTFs, principalmente se
compararmos os resultados conseguidos na mixagem
binaural com a mixagem/redução tradicional da
quadrifonia para estéreo. Como realizado por diversos
compositores ao adaptarem suas obras multicanais para tal
sistema de reprodução (mais comercial e passível de
distribuição e divulgação), realizamos uma mixagem
estéreo onde os canais traseiros, completamente abertos no
panorâmico, se somam aos canais frontais, abertos
aproximadamente 30%. A comparação do sinal obtido,
realizado pelo autor e pelo compositor da obra, com a
mixagem em sistema binaural nos indica uma
superioridade sem igual deste último, nos incentivando à
busca de melhorias no processo.
6
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ABSTRACT

In this paper we present the next state of the art of our previous work on the control of granular synthesis
through evolutive processes occurring in Extended Gabor´s Space. We describe the GranularStreamer, a new
version of EVOGrain's granular sounds synthesizer, and a suitable coupling to T-Stick, an input device which
can control synthesis parameters in real time. This work is technologically oriented to achieve a Digital Musical
Instrument which can be easily explored by a musician to trigger granular sound transformation processes
according to Smalley´s Spectromorphology through a gestural interface.

0

INTRODUCTION

Granular Synthesis (GS) is a sound synthesis method
firstly based on the concept of Gabor's Acoustical Quanta
[1], the least energetic particle of sound that can be
detected by an auditory device, such as, for example, the
human ear. With this method, sounds, timbres, textures and
music are obtained by temporal sequencing of tiny
particles of sound by the order of one to a hundred
milliseconds, which is nowadays named grains of sound
[2,3,4]. A commonplace challenge to design sound
synthesis systems operating at the microtime level is to
find appropriated algorithms and devices in order to
control streams with hundreds of grains per second and to
get high-level structures generated by sometimes a huge

amount of data. Recently we presented a prototype system
[4], named EVOGrain which generates and controls
streams of granular sounds in real time through a graphical
interface, consisting of three windows, each one of them
interpreted as a 2-dimensional real parameter space (R2).
The three windows together encompass a 6-dimensional
parameter space we named Extended Gabor Space. Using
the mouse, the user draws a rectangle in each R2 window
that defines a target in its respective two-dimensional space
which will drive the evolution of a time-ordered set of
generations. The winner individual of each generation, that
is, the one closest to the target rectangle according to the
metric (norm of the maximum) [5] defined in the extended
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Gabor Space, is interpreted as control parameters of a
stream of granular sounds.
This paper describe some recent efforts to find an
alternative interface to EVOGrain focusing on gestural
controllers. Although Granular Synthesis is a well know
electronic music technique, it's use in live performance is
not widely spread, specially when controlled by digital
instruments. The particularity of this sound material, that
is, grains of sound, place it's own difficulties on the
development of an input device like the Poseidon [6,7], a
digital controller that makes use of sliders and pressure
pads to control granular synthesis.
This research is a collaboration of the Interdisciplinary
Nucleus of Sound Communication (NICS), UNICAMP,
Brazil, and the Input Devices and Music Interaction
Laboratory (IDMIL) from McGill University, Canada. The
following sections describes, shortly, the core of the
granular synthesis system, some early experiments with
commercial and academic input devices, and finally,
propose the development of a new input device suitable to
control granular sound transformation processes .
1

GRANULAR STREAMS AND PROCESSES

In this section we present the sound synthesis algorithm
used in this paper, the GranularStreamer (a new version of
EVOGrain, our Real Time Granular Synthesis Machine). It
also features a new network layer that receives parameters
updates in real time through Open Sound Control (OSC)
messages.
Next
we
discuss
the
expected
spectromorphological behavior of the granular sounds that
we intend to control in real time with an input device or
gestural controller.
1.1 GranularStreamer
As its antecessor EVOGrain, the GranularStreamer is a
granular synthesizer that generates multiple streams of
grains in real time, currently working with sample rate of
44.100Hz, 16 bits depth and 2 channels. It uses the
RtAudio library, a set of realime audio i/o classes, to
access the system's audio devices [8].
To achieve better performance the source code of the
GranularStreamer was converted from JAVA to C++, and
some fine tuning was made in the algorithm (e.g. better use
of system memory, optimization of the real time loop, use
of 1024-points wavetables with two-point linear
interpolation for all wave and envelope types). Now it's
possible to synthesize many simultaneous streams of grains
limited only by the system's resources. The Real Time
Granular Synthesis Machine architecture is built under the
producer/consumer paradigm. The producer thread is
responsible for calculating samples and storing them in a
buffer. The consumer thread waits until the buffer is
completed and then sends its samples to the computer
soundboard.
To run GranularStreamer the user should type a
command line that specifies the number of streams of
grains, the maximum number of overlapping grains (shared
for all streams) and the wave and envelope types for each
stream. The currently available wave types are Sine,
Square, Sawtooth and Granulation [2]. The latter allows
the user to granulate a selected wave mono file, this opens
possibilities to a wide range of waveforms. The available

envelope types are Gaussian, Expodec, Recpodec and
None [2].
Each stream is controlled by six pairs of dynamic
parameters (initial value and final value for each
parameter) that may be updated at any time. Every new
synthesized grain will be created with six parameter values
sorted, with the uniform statistical distribution, within the
intervals defined by each pair of parameter. To control the
synthesis parameters in realtime we developed an OSC
message listener using the oscpack library [9]. OSC is a
communication protocol for messaging among computers,
sound synthesizers and multimedia connected by computer
networks or USB ports. In this way, GranularStreamer can
be easily integrated to any input device or sound system
capable of sending OSC messages as, for instance,
PureData patches or the Mapping Tools described next
section. A complete documentation of the OSC messages
supporte by the GranularStreamer can be found at
http://www.nics.unicamp.br/~fernando/granularstreamer.ht
ml. The real time parameters that GranularStreamer
currently accepts for each stream are listed below:
-Initial and Final Frequency: the frequency of the grain
waveform in Hertz;
-Initial and Final Grainsize: the grain size in
milliseconds;
-Initial and Final Density: the flux density of the stream
in grains per second. If Initial and Final Density are equal,
a synchronous stream is obtained, otherwise the density of
the flux will be changed after the creation of every grain.
-Initial and Final Offset: if a wavefile is being used as
waveform, the offset parameter is used to define the
reading position within the wavefile.
-Initial and Final Amplitude: the amplitude of each
grain.
-Initial and Final Pan: the panoramic position (left/right)
for each grain;
In addition to the parameters above the system can be
controlled by a secondary set of messages called “width
parameters” where, instead of specifying an initial value
and a final value for each, it specifies one center value and
the width of the interval. For instance, to specify the
frequency of a cloud of grains the system can be controlled
by the parameters Center Frequency and Bandwidth or, in
the case of Amplitude, Center Amplitude and Amplitude
Variation.
1.2 Granular processes and spectromorphology
Microsound opened new horizons not only to sound
synthesis but also to music composition. Composing with
grains should give emphasis on the sound transformation
process in time rather than on the establishment of rigid
sound objects [10]. As mentioned above, the prototype
system EVOGrain is presented as a graphical interface that
allows the user to conduct the texture in the Extended
Gabor Space in an intuitive manner and it doesn't require
absolute control of the process. Here we are looking for a
Digital Musical Instrument (DMI) with the same
characteristics of EVOGrain that could be useful to trigger
a wide variety of granular sound transformation processes
like those present, for example, in the famous composition
Riverrun of Barry Truax [11], where each stream leaves its
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own spectral blurring. Motion and growth processes are
very suitable to describe that variety of granular sounds
transformations as stressed in the quote below by Smalley.
“The metaphors of motion and growth are appropriate
ways of considering a time-based art like electroacoustic
music. Traditional concepts of rhythm are inadequate to
describe the often dramatic contours of electroacoustic
gesture and the internal motion of texture which are
expressed through a great variety of spectromorphologies.
Quite often listeners are reminded of motion and growth
processes outside music and the terms selected are
intended to evoke these kinds of connections. Since motion
and growth have spectral contours, they are set in spectral
space. Therefore their occupancy of spectral space and
their spectral density will be important additional
qualifiers” [12].
For those ends we describe a list of motion and growth
processes according to Smalley's Spectromorphology [12]
that will serve as reference to the evaluation of the
proposed DMI:
-Linear: a linear ascendent or descendent progression;
-Parabolic: an ascendent function followed by an
descendent function and vice-versa;
-Cyclic/Spiral: an oscillatory movement described by a
circular or spiral trajectory.

Figure 1

Spectromorphological Processes

These processes describe the position occupied by a
particle in a 2-dimensional trajectory in certain moment of
time. Projecting the position of the particle to Cartesian
coordinates X and Y, we can obtain a parameter variation
in time that can be scaled to any parameter of the 6dimensional Extend Gabor's Space (grain frequency, grain
size, stream density, wave offset, amplitude and panoramic
position). If we predefine the trajectories, the overall time
of the process will be determined by the simulated speed of
the particle. For instance, the X coordinate of the above
parabolic trajectory (Fig.1) can be scaled to stream density
resulting in a increasing density of grains per second, while
the Y coordinate can be scaled to grain frequency resulting
in a process of rising and then lowering the frequency of
the grains. The X and Y coordinates can also be scaled to
any other parameter like those in the set called “width
parameters” resulting in processes of agglomeration,
dissipation, dilation and contraction. For example,
projecting the X coordinate of a cyclic trajectory to the
parameter that controls the bandwidth of a cloud we obtain
an oscillatory process of dissipation (while the grains are
being scattered within an increasing bandwidth) and
contraction (while the bandwidth decreases and the grains
concentrates around the center frequency). So the class of
curves above, can be mapped in any of the control
parameters leading to complex sound streams mediated by
suitable Input devices. Audio examples of these processes
synthesized by the GranularStreamer can be found at
http://www.nics.unicamp.br/~fernando/aes2010.html.

1.3 Mapping Tools
In this section we present Mapping Tools, a Max MSP
patch that makes easy to connect source DMIs to sound
parameters, followed by the T-Stick, a gestural music
controller used in this paper to do preliminary experiments
controlling granular processes with gestures.
Mapping Tools is a collaborative development system
that allows mapping between controllers and sound
parameters in a simple and fast way being especially useful
when connecting a large group of controllers to sounds
parameters or accelerating the exploration of a suitable
controller to a new sound synthesis algorithm [13].
The Mapping Tools interface is divided into three
sections. The left section shows the Sources, that is, all
controllers connected to the system, e.g., SpaceNavigator,
T-Stick, Keyboards, Joysticks, MIDI PADs and others. The
right section shows the Destinations, that is, all sound
generators connected to the system, e.g., any MAX MSP or
PD patch, or our GranularStreamer. In the center of the
interface, between the Sources and the Destinations are
located the Connections. A connection is established
between a source and a destination by click on the
controller and on the sound system. After doing a
connection, the mapper shows the details of the controller,
that is, the list of all available sensors, and the list of all
sound parameters. Then it is possible to connect each
sensor to each sound parameter using an appropriate userdefined expression.
The Mapping Tools is in charge of receiving the
controller OSC messages with sensor values, evaluating
the conversion expression, and sending OSC messages
with the sound parameter values to the sound system.
Details on functioning of Mapping Tools and its
documentation can be founded in the page
http://www.idmil.org/software/mappingtools.
1.4 The T-Stick
The T-Stick is a gestural controller developed by J.
Malloch at the IDMIL (Input Devices and Music
Interaction), Music Technology Area in McGill University
[11]. It is a DMI equipped with accelerometers, pressure
sensors, touch sensors and other sensors. Its outputs
determine how much or how strong the instrument is being
touched, shaken, twisted, tilted, etc.

Figure 2

The T-Stick

The T-Stick offers a wide range of possibilities to
control the GranularStreamer. It can be used like a
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performer instrument. For example, mapping the 'shake'
parameter simultaneously into stream density (grains per
second) and amplitude we obtain a granular shaker, and it
can also be used as a conductor instrument triggering
sound transformation processes like those described in
section 1.2. To achieve this we defined a gesture to be
performed with the T-Stick that is, holding the T-Stick
with both hands at one extremity, simulate a hit in direction
of the ground. The hit can be done in a straight line
downwards, with slight semi-circular bounce at the end or
with a full circular movement at the end.
The stick is equipped with a 3-axis accelerometer at the
free extremity of the stick, that is, the extremity opposed to
the one being held. After extracting and processing the data
received from the accelerometer we obtained two
normalized parameters that are used to trigger the granular
processes. The first, “Hit Power”, is controlled by the
intensity of the hit, and the second “Hit Spin” is
determined by the amount of circular movement preformed
at the end of the hit.
These parameters are then sent to a middle layer named
“trajectory layer” where we codified two fixed trajectories
(linear and circular) with same length of 1000 units. The
“Hit Spin” parameters is used to determine the trajectory; if
“Hit Spin” < 0.5 the trajectory will be linear; if “Hit Spin”
≥ 0.5 the trajectory will be circular. The “Hit Power”
parameter is used to control the speed of the process, so we
scale “Hit Power” in such a way that; if “Hit Power” = 0
the complete linear or circular process will be 10 seconds
long and if “Hit Power” = 1 the complete process will be
one second long. The trajectory layer is then responsible to
calculate the X and Y axis projections and sending this
values as parameters updates to the GranularStreamer.
2

CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES

In the experiments that we did in this paper we reduced
the possibilities of the spectromorphological trajectories
(linear and circular) and used only two gesture inputs (hit
power and hit spin). Although we realized that the gesture
proposed to be performed with the T-Stick is not very
suitable because is hard to have a satisfactory control of
power and spin, the sound processes obtained using the
model proposed above strongly suggests that rich granular
synthesis transformations can be triggered by a gesture
performed with a DMI.
In order to extend the results obtained in this paper we
begin the construction of a new DMI suitable for triggering
processes of granular sounds transformation but with a
simple and intuitive interface [15]. This device is an
individual alternate controller metaphorically inspired in
the shape of a baseball ball with greater dimensions (about
15 cm of diameter). The user is going to trigger the sound
transformation processes by performing the gesture of
throwing the ball forward, downward or upward; with
different angles and spin effects. The DMI will be
equipped with a 3-axis accelerometer, a gyroscope to sense
spin effect and a pressure sensor. The user should also be
provided with selectors to choose the active stream and the
combination of synthesis parameters that are going to be
updated by the “trajectory layer”.
The “trajectory layer” itself can then be upgraded to
compute multiple trajectories with variable shapes, lengths
and speeds according to the parameters of the throw

performed with the DMI like throw power, elevation, spin
effect and pressure increasing the variety and richness of
the granular sound transformation processes.
3
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RESUMO

Este artigo apresenta uma proposta de integração de uma luva, que é um dispositivo de entrada de dados não
convencional, a um aplicativo multimídia que simula um piano com as notas musicais naturais de Dó 3 a Sol 3.
As teclas do piano virtual são acionadas a partir do reconhecimento de gestos e da leitura de sensores
específicos da luva no momento de seu uso pelo usuário.
0

INTRODUÇÃO

A realidade virtual (RV) é uma das áreas da Computação
com grande potencial para o desenvolvimento de
aplicativos de software com o objetivo de serem utilizados
no processo de ensino e aprendizagem.
O conceito de realidade virtual é abrangente e tratado de
diversas formas na literatura. Tori e Kirner [1] a definiram
como uma interface avançada de aplicativos
computacionais, que permite a visualização, a
movimentação e a interação em um ambiente
tridimensional, em tempo real, podendo fazer uso de
estimulação multisensorial.
A maioria dos aplicativos de RV permite que o seu
usuário (ou educando) participe de um ambiente
tridimensional gerado por computador, tendo sensações e
percepções reais e naturais. Exemplos desses ambientes
são os utilizados para simular procedimentos cirúrgicos,
operações de instrumentos de voo e testes de reações
químicas, que são empregados pelas universidades e
empresas, seja para treinar, adaptar ou apenas fazer com
que a pessoa se sinta numa experiência real.
Na RV, um dos dispositivos de entrada de dados
utilizados é a luva de dados ou data glove, que consiste em
um equipamento que capta os movimentos realizados pelas

mãos, transforma-os em dados digitais, transmitindo-os
para o computador por meio de uma interface de
comunicação, como a Universal Serial Bus (USB).
Este artigo apresenta os resultados iniciais de um projeto
de iniciação científica que visa a integração de uma luva de
dados em aplicativos de software com fins de educação
musical e aprimoramento da coordenação motora fina.
Na Seção 1 deste artigo são apresentadas as motivações
para o desenvolvimento de aplicativos de software como
recurso didático para a educação musical. Na Seção 2 são
mostradas as funções para reconhecimento de gestos e
leitura dos sensores que estão disponíveis no Software
Development Kit (SDK) fornecido pela Fifth Dimensions
Technologies (5DT), empresa fabricante do modelo de luva
utilizado no trabalho. A Seção 3 mostra o aplicativo
multimídia que foi desenvolvido na primeira fase do
projeto. Esse aplicativo simula um piano virtual com cinco
notas musicais naturais, de Dó 3 a Sol 3. As teclas do piano
virtual são tocadas por meio da manipulação da luva de
dados pelas mãos. A Seção 4 finaliza o artigo com as
perspectivas de trabalhos futuros e conclusões.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS DE
SOFTWARE PARA FINS DE EDUCAÇÃO
MUSICAL

A educação musical, principalmente se aplicada durante
a infância, oferece diversos benefícios ao desenvolvimento
pessoal, como ampliação do pensamento criativo e maior
facilidade na resolução de problemas, além de auxiliar na
capacidade de concentração e melhorar a disciplina nos
estudos. Outro motivo que deve ser levado em conta é o
desenvolvimento da coordenação motora que a educação
musical proporciona, ainda mais se utilizado um
instrumento musical.
Entretanto, observa-se na literatura, a pouca presença de
aplicativos de software desenvolvidos com a finalidade de
apoiar a educação musical. Segundo Jesus et al[2]:
pouco software é desenvolvido especialmente para a
educação musical e são poucos os pesquisadores de
Informática na Educação que abordam questões desta
área. Pesquisas têm sido realizadas no sentido de
aplicar recursos tecnológicos à área musical, porém,
apenas um pequeno número destas destina-se à
educação, podendo ser utilizadas pelo professor de
música no seu dia-a-dia. [2]

O desenvolvimento de softwares voltados à educação,
principalmente à educação musical, também pode ser visto
como necessário, visto que o processo pedagógico precisa
acompanhar os avanços tecnológicos e as vantagens que
surgem em consequência. Conforme Pereira e Borges [3]:

Figura 1. Modelo de luva utilizado da 5DT [5].

A luva é acompanhada de um SDK para o
desenvolvimento de aplicativos de software. Esse SDK,
escrito na Linguagem C++, possui diversas funções que
permitem desde realizar configurações básicas como a
calibração da luva até obter valores precisos de cada um
dos sensores.
Um recurso bastante interessante que o SDK oferece é o
reconhecimento de gestos das mãos, como os mostrados
nas Figura 2 e 3.

os conteúdos de formação – objetivos e subjetivos – da
educação musical, enquanto resultados, necessitam de
processos que sejam atualizados e que tornem o saber
artístico musical consoante com a contemporânea
realidade tecnológica configurada pelo uso do
computador e das crescentes inovações no campo da
informática. [3]

Analisando essas considerações, entende-se que o
desenvolvimento de aplicativos voltados à educação
musical deixa de ser apenas uma possibilidade, mas uma
necessidade cada vez mais presente. Giraffa [4] ressalta,
entretanto, que esses aplicativos precisam estar inseridos
em um contexto pedagógico e baseados em teorias de
aprendizagem que consideram o desenvolvimento
cognitivo e musical do educando.
2

USO DA LUVA DE DADOS PARA
RECONHECIMENTO DE GESTOS DAS MÃOS

As luvas utilizadas em aplicativos de RV são
equipamentos de entrada de dados que permitem ao
usuário aplicar ações sobre o ambiente virtual, como abrir
uma porta, tocar um objeto ou pressionar um botão.
O modelo de luva mostrado na Figura 1 é o 5DT Data
Glove 14 Ultra™1, fabricado pela empresa 5DT. Essa luva
é equipada com 14 sensores de fibra ótica que capturam os
movimentos dos dedos (dois sensores por dedo e mais
quatro sensores que capturam a distância entre os dedos) e
os enviam a um computador através de uma conexão
USB[5].

Figura 2. Relação dos gestos reconhecidos pelo SDK da 5DT [5].

1

5DT Data Glove 14 Ultra é marca registrada da Fifth Dimension
Technologies.
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unsigned short fdGetSensorRaw(
fdGlove *pFG, int nSensor);
Essas funções obtêm os valores brutos mais recentes dos
sensores da luva, indicada pelo ponteiro do primeiro
argumento.
A função fdGetSensorRawAll retorna no segundo
parâmetro um vetor de tamanho definido pela
fdGetNumSensors. Os valores (inteiros, curtos e sem
sinais) variam de 0 a 4095.
Já na função fdGetSensorRaw obtém-se o valor de
um sensor específico. O sensor, que deverá ser indicado no
segundo argumento, deve ser um dos valores definidos
pelo tipo enumerado EfdSensors, que são:
FD_THUMBNEAR, FD_THUMBFAR,
FD_THUMBINDEX, FD_INDEXNEAR,
FD_INDEXFAR, FD_INDEXMIDDLE,
FD_MIDDLENEAR, FD_MIDDLEFAR,
FD_MIDDLERING, FD_RINGNEAR, FD_RINGFAR,
FD_RINGLITTLE, FD_LITTLENEAR,
FD_LITTLEFAR, FD_THUMBPALM,
FD_WRISTBEND, FD_PITCH, FD_ROLL.
Deve-se levar em conta que nem todos os sensores estão
disponíveis em todos os modelos de luva.

Figura 3. Outros gestos reconhecidos pelo SDK da 5DT [5].

O reconhecimento dos gestos pode ser obtido pela
função declarada a seguir:
int fdGetGesture(fdGlove *pFG);
A função recebe o ponteiro para uma luva e retorna um
valor inteiro de 0 a 15, cada um correspondendo a um dos
gestos descritos nas Figuras 2 e 3.
Como pode ser observado nas Figuras 2 e 3, o
reconhecimento de gestos codificado pelo SDK não leva
em consideração os sensores referentes ao dedo polegar.
Porém, esse problema pode ser resolvido combinando-se a
função de reconhecimento de gestos (fdGetGesture)
com funções de leitura dos sensores.
As funções de leitura dos sensores podem ser divididas
em dois tipos: Bruta (Raw) ou Escalar (Scaled).
2.1 Bruta (Raw)
Nas funções de leitura bruta, o valor de cada um dos
sensores é um inteiro curto sem sinal (unsigned short).
Como funções de leitura bruta têm-se uma para a leitura de
todos os sensores e outra de um sensor específico. Elas são
declaradas, respectivamente, como:
void fdGetSensorRawAll(fdGlove *pFG,
unsigned short *pData);

2.2 Escalar (Scaled)
Nas funções de leitura escalar, o valor obtido é um ponto
flutuante (float) que varia de zero até o valor definido pelas
funções fdSetSensorMax e fdSetSensorMaxAll.
O valor máximo padrão é 1, sendo assim, com as
configurações originais do driver, os valores retornados
irão variar entre 0 e 1. As funções de configuração dos
valores escalares possuem as seguintes declarações:
void fdSetSensorMaxAll(fdGlove *pFG,
float *pMax);
void fdSetSensorMax(fdGlove *pFG,
int nSensor, float fMax);
Na função fdSensorMaxAll, o primeiro argumento é
um ponteiro para uma luva e o segundo um vetor de
tamanho definido pela função fdGetNumSensors,
composto de valores em ponto flutuante para cada um dos
sensores. Já a função fdSetSensorMax recebe o
ponteiro para a luva, o sensor a que o valor será aplicado
(definido no tipo enumerado EfdSensors) e o valor a
ser aplicado como máximo.
As funções que retornam os valores escalares são
declaradas como segue:
void fdGetSensorScaledAll(
fdGlove *pFG, float *pData);
float fdGetSensorScaled(fdGlove *pFG,
int nSensor);
A primeira função recebe no primeiro parâmetro o
ponteiro para uma luva e retorna no segundo parâmetro
(como referência) um vetor de valores em ponto flutuante,
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de tamanho definido pela função fdGetNumSensors.
Já a segunda função retorna um valor em ponto flutuante e
recebe o ponteiro para a luva e qual sensor será mapeado
(sensor definido no tipo EfdSensors).
3

APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO DE
SOFTWARE DE PIANO VIRTUAL

Com o objetivo de testar as capacidades da luva de
dados no desenvolvimento de aplicações voltadas à
educação musical e ao aprimoramento da coordenação
motora fina, desenvolveu-se um pequeno aplicativo de
software multimídia com o qual se pode tocar, por meio da
luva, as cinco teclas referentes às notas musicais naturais
de Dó a Sol, na oitava 3, correspondendo cada uma das
teclas a cada um dos dedos da mão.
Na primeira versão, o aplicativo reconhece os
movimentos dos dedos das mãos e toca a tecla
correspondente no piano virtual, indicando qual tecla foi
pressionada, a nota musical no pentagrama e o som
correspondente.
A Figura 4 apresenta a tela principal do aplicativo
multimídia. Nela pode-se observar o uso da luva para
acionar uma das teclas do piano.

APLICAÇÃO DE LUVA DE DADOS

natural. Apresentou-se um aplicativo multimídia que
simula cinco teclas de um piano, que são acionadas por
meio de uma luva de dados.
Como trabalho futuro deve ser realizada uma avaliação
de usabilidade com os objetivos de validar a eficácia da
interação e a eficiência na realização das tarefas e obter
indícios de satisfação do educando quanto ao uso do
aplicativo.
Reconhece-se que a educação musical é uma área de
conhecimento ampla, para a qual o desenvolvimento de
aplicativos de software é uma tarefa que requer a
cooperação de profissionais com competências e
habilidades diversas, como músicos, pedagogos,
professores
e
programadores.
Somente
essa
interdisciplinaridade pode fornecer aplicativos de software
eficazes e úteis para a sociedade.
Desta forma, para o prosseguimento do projeto,
pretende-se, de fato, obter parcerias de modo a desenvolvêlo como uma alternativa real à integração da informática
com a educação musical.
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Figura 4. Uma das teclas do piano virtual sendo acionada por meio
da luva.

O aplicativo foi desenvolvido em C++, no ambiente
Microsoft Visual C++ Express 2008 e utilizou-se da
biblioteca Simple DirectMedia Layer (SDL) para a
manipulação dos arquivos multimídia do projeto. As
imagens utilizadas estão nos formatos JPG e PNG e os
sons das notas (que foram obtidos do timbre de piano de
um teclado) estão no formato Ogg vorbis.
Primeiramente escrito no paradigma estruturado, o
aplicativo está sendo recodificado no paradigma orientado
a objetos, a fim de facilitar o entendimento deste e o futuro
reuso do código em outros projetos que envolvam o uso da
luva ou mesmo da biblioteca SDL.
Nas fases seguintes do projeto, devem ser incluídos
recursos como a identificação de intervalos musicais e
leitura de partituras simples, servindo como uma iniciação
à Educação Musical.
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CONCLUSÃO

Este artigo mostrou uma proposta de uso de luvas de
dados em aplicativos de software voltados para a educação
musical, onde se utilizou uma forma de interação não
convencional, o que pode tornar o aprendizado mais
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RESUMO

Neste artigo é apresentado um software desenvolvido para auxiliar profissionais da fonoaudiologia na sua
prática clínica, de modo que pessoas com deficiência auditiva que apresentam perdas em altas frequências
possam perceber algumas características de sons fricativos, melhorando a sua capacidade de reconhecimento
da fala e, consequentemente, a sua comunicação. O objetivo deste trabalho foi traduzir e adaptar para a
linguagem JAVA um algoritmo de classificação da voz desenvolvido previamente no MATLAB, de forma
que a compressão de frequências seja aplicada somente sobre sons fricativos. Para tanto, foi necessário antes
realizar uma classificação do sinal de voz em classes fonéticas amplas. Todo o sistema precisou ser adaptado
para rodar em tempo real, a fim de processar o sinal de voz captado diretamente do microfone.

0

INTRODUÇÃO

Vários estudos sugerem que, quando há perdas auditivas
neurossensoriais em frequências altas, há uma acentuada
dificuldade no reconhecimento da fala, fazendo com que
vários autores passassem a pesquisar a interferência da
amplificação de frequências altas no reconhecimento da
fala, quando existem suspeitas de zonas mortas na cóclea.
Segundo Turner e Hurtig [1], importantes informações
acústicas para o reconhecimento da fala, como as
mudanças na percepção da intensidade da voz, estão
contidas no “envelope temporal” da fala. A diferenciação
dos sons vozeados e dos não vozeados e o fornecimento de
pistas quanto ao modo articulatório são percebidas através
destas informações. Os autores acreditam que, mesmo em
presença de perdas auditivas, ainda é possível detectar
pistas de fala, como modo e vozeamento (sonoridade), com
taxa de reconhecimento entre 20 a 40%. Porém, para que
haja um bom desempenho nas tarefas de reconhecimento
de fala, a percepção do modo e ponto articulatórios dos
sons se torna importante, sendo necessária uma boa
audição em altas frequências.

Turner [2] fez uma pequena revisão e discussão
histórica sobre a amplificação sonora em altas frequências,
sugerindo um limitado benefício nestes casos, onde essa
limitação parece estar relacionada com o grau de perda
auditiva, a região de frequência a ser amplificada e ao tipo
de pistas da fala existentes na região. O autor acredita que
a amplificação sonora de perdas auditivas acima de 60 dB
NA em altas frequências, não só não melhora o
reconhecimento da fala como pode levar ao desconforto
auditivo.
Nos últimos anos, diversos pesquisadores atribuíram a
dificuldade no reconhecimento da fala à presença de zonas
mortas na cóclea, que Moore et al [3] as definiram como
regiões que não apresentam células ciliadas internas e/ou
neurônios adjacentes funcionais. Os autores criaram um
teste clínico chamado TEN (Threshold Equalizing Noise –
ruído de equalização dos limiares), considerando-o um
método simples e efetivo para o diagnóstico de zonas
mortas. Segundo Moore [4], limiares auditivos piores que
90 dB NA em altas frequências ou uma queda abrupta
(maior que 50 dB) dos limiares entre uma oitava sugerem a
presença de zonas mortas na cóclea. Entretanto, este
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diagnóstico não pode ser realizado apenas com base no
audiograma do paciente.
Eguti [5] avaliou pcientes com perdas auditivas que
sugeriam a presença de zonas mortas na cóclea, utilizando
um ruído branco no diagnóstico. Tratando o perfil
audiológico dos pacientes, foi encontrado um pior índice
de reconhecimento de fala e baixo índice de aceitação ao
uso de prótese auditiva para os casos sugestivos de zonas
mortas.
Vestergaard [6] avaliou o reconhecimento da fala filtrada
em indivíduos com deficiência auditiva, com e sem
presença de zonas mortas em altas frequências na cóclea,
concluindo que aqueles com zonas mortas apresentavam
melhores resultados quando se removiam as pistas de fala
de frequências altas dos que os sem as zonas mortas, pois
estes indivíduos já estão acostumados à percepção da fala
filtrada, pois sua própria audição funciona como um filtro
passa-baixas.
Para estes casos, Vickers et al. [7] sugerem a utilização
de próteses auditivas que possuam a técnica de
transposição ou compressão de frequências, trazendo pistas
das altas frequências para uma faixa de frequências mais
baixa, aumentando o aproveitamento da função auditiva.
Uma revisão sobre os últimos estudos sobre a técnica de
compressão ou transposição de frequências é apresentada
por Robinson et al. [8], que desenvolveram um método de
compressão que só agia sob os fonemas com pistas em
altas frequências, como os africados e os fricativos. Porém,
s autores chegaram à conclusão de que houve um aumento
na confusão entre alguns fonemas fricativos, o que, na
prática acabou anulando o melhor reconhecimento de
outros.
Assim, um dos autores deste trabalho desenvolveu um
novo algoritmo de compressão de frequências que age
somente sobre as consoantes fricativas, mas que não
aumenta a confusão entre as mesmas após comprimidas
[9]. O algoritmo foi previamente desenvolvido em
MATLAB, utilizando arquivos WAVE previamente
gravados, que após serem processados pelo algoritmo eram
apresentados ao ouvinte com auxílio de um computador.
Para uso em prática clínica, este algoritmo foi traduzido e
adaptado para a linguagem JAVA, que dá suporte para a
execução do mesmo em tempo real [10].
Este novo trabalho consistiu na tradução e adaptação do
algoritmo de classificação do sinal de voz, fazendo com
que a compressão de frequências pudesse ser realizada
apenas sobre as consoantes fricativas, além da adaptação
do software para que a compressão de frequências fosse
configurada de forma diferente para cada orelha do
ouvinte, onde todas estas funcionalidades possam ser
executadas em tempo real.
1

SOFTWARE
DE
FREQUÊNCIAS

COMPRESSÃO

O aplicativo possui a opção de determinar a curva de
compressão de forma diferente para cada uma das orelhas
do paciente, gerando na saída um sinal estéreo.
O gráfico para configuração da curva de compressão de
todo o sinal de voz está retratado na figura 1, enquanto o
gráfico usado para a configuração da compressão de
frequências apenas sobre as consoantes fricativas está
representado na figura 2.

Figura 1

Gráfico Simulador de Compressão (quando a mesma é
aplicada em todo o sinal de voz)

DE

Em Balhester et al. [10] foi apresentado o software de
compressão de frequências desenvolvido em JAVA que
agia sobre todo o sinal de voz em tempo real. Esta
funcionalidade ainda está presente na atual versão do
software, porém agora só dois joelhos estão disponíveis
para configuração da compressão.
Após a implementação do algoritmo de classificação dos
frames do sinal de voz, o software possui a opção de
apenas comprimir os quadros classificados como fricativos.
Neste caso, existem três joelhos para a configuração da
compressão de frequências.

Figura 2

Gráfico Simulador de Compressão (quando a mesma é
aplicada somente sobre as consoantes fricativas)
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1.1 Algoritmo de classificação da voz

2

Neste algoritmo, classificamos cada frame do sinal de
voz em um dos quatro estados listados abaixo:

O espectrograma de um sinal de voz gravado pelo
software em um arquivo WAVE é apresentado na figura 4,
enquanto nas figuras 5 e 6 o mesmo sinal processado pelo
software utilizando a técnica de compressão de
frequências, o primeiro apenas sobre as consoantes
fricativas e o segundo sobre todo o sinal. Já as figuras 7 e 8
retratam o uso do software de compressão de frequências
de forma diferente em cada uma das orelhas do paciente,
trabalhando apenas sobre as consoantes fricativas e sobre
todo o sinal de voz, respectivamente.
A frase falada foi “A filha da Xuxa se chama Sasha”,
escolhida por possuir um grande número de fonemas
fricativos, que são os mais beneficiados pela compressão
de frequências. As configurações de compressão são as da
figura 1 (para o espectrograma da figura 5) e as da figura 2
(para o espectrograma da figura 6).
No caso dos sinais estéreos, as configurações são: para a
figura 7 tomou-se a configuração da figura 1 para o 1º
canal (orelha esquerda), enquanto para o 2º canal (orelha
direita), os joelhos foram configurados como {(1,0 kHz;
1,0 kHz),(7,0 kHz; 2,0 kHz),(8,0 kHz; 4 kHz)}; já para o
sinal da figura 8, a configuração do 1º canal é a mesma da
figura 2, e, no segundo canal, os joelhos foram
configurados como {(2,0 kHz; 2,0 kHz),(8,0 kHz, 3,0
kHz)}

Símbolo

Tabela 1

Estado

PAU

Pausa

PLO

Plosiva

FRI

Fricativa

TON

Tonal

Símbolos e seus respectivos estados

Para classificarmos cada um dos frames nestes estados, é
utilizado um Modelo Oculto de Markov (HHM, do inglês
“Hidden Markov Model”), que é um modelo estatístico
baseado no processo de Markov, possuindo probabilidades
condicionais, acarretando na geração de saída a cada
estado. Os estados, em nosso modelo, são três grupos de
fonemas (tonais, fricativas e plosivas) e a pausa, existindo
mudança de estado a cada unidade de tempo.
Este modelo possui como parâmetros uma matriz A =
{aij} de probabilidades de transição de estados, uma matriz
B = {bij} de probabilidade de emissão de vetores acústicos
b e parâmetros µ e ∑ das gaussianas dos vetores emitidos,
além de uma matriz π de probabilidades de um modelo a
ser iniciado a partir de um determinado estado.
Este modelo tem como função ajustar os parâmetros de
forma que haja a maximização da verossimilhança dos
vetores observados, gerando vetores acústicos e os
comparando com uma base de dados para decidir o
reconhecimento [11]. Neste sistema utilizamos os dados
obtidos a partir da análise da base TIMIT (Texas
Instruments/Massachusetts Institute of Technology) [8],
onde estes dados (média e variância dos catorze símbolos
presentes em nosso idioma) estão armazenados em
codebooks que são carregados pelo software em sua
inicialização.
No modelo adotado para este algoritmo, é forçado que as
transições entre plosiva e pausa (ou fricativa) e entre tonal
(ou fricativa) e plosiva não ocorram, portando a21 = a23 =
a32 = a42 = 0. O modelo oculto de Markov utilizado na
aplicação desenvolvida está ilustrado na figura 3.

RESULTADOS

Figura 4

Figura 5

Espectrograma de “A filha da Xuxa se chama Sasha”

Espectrograma do mesmo sinal de voz após compressão
de frequências sobre todo o espectro do sinal

Figura 3 Parâmetros probabilísticos do Modelo Oculto de Markov
utilizado no algoritmo, onde os a ij são as probabilidades de transição
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compressão, com base no audiograma de cada paciente
previamente inserido pelo fonoaudiólogo(a).
Finalmente, o software deverá ser testado em pacientes
reais, no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP).
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Figura 8
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onde cada canal é configurado de forma diferente (1º e 2º canais:
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