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EDITORIAL
Este 11° evento marca o início de uma nova década de realizações para o Congresso de Engenharia
de Áudio da AES Brasil, que em 10 anos se tornou um dos fóruns mais importantes no país para
a divulgação de resultados de pesquisa e novidades neste amplo segmento interdisciplinar que
interliga as engenharias, a música, a computação e a acústica.
Nesta edição ampliamos o espaço para palestrantes convidados, profissionais que vem
compartilhar sua experiência e conhecimentos adquiridos ao longo dos anos com a nossa
comunidade e no nosso encontro anual. Além dos artigos completos e curtos, veículos
tradicionais para divulgação de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento consolidados e em
andamento, também incluímos nos anais os textos referentes a diversas palestras convidadas,
cuidadosamente preparados em sua maioria na forma de artigos pelos palestrantes.
Apresentamos neste volume os 18 artigos aceitos neste ano dentre 30 trabalhos submetidos,
mais um artigo convidado e os artigos referentes às palestras. O artigo convidado deste ano, de
autoria do Prof. José Augusto Mannis da UNICAMP, versa sobre métodos para a modelagem de
refletores acústicos. Os artigos das palestras nos brindam com conhecimentos especializados
em áreas como áudio espacial, dispositivos e tecnologias acústicas, ferramentas matemáticas
para a restauração de som e simulação acústica, e visões sustentáveis do que nos aguarda o
futuro.
Os tópicos mais abordados pelos artigos deste ano incluem acústica computacional, ferramentas
e tecnologias para processamento de áudio e música, áudio espacial e computação musical.
Esta distribuição mostra um claro alinhamento com os assuntos também abordados em várias
conferências internacionais e as atuais convenções da AES, indicativo de um engajamento
internacional da comunidade científica aqui presente com os grandes desafios e tendências
tecnológicas.
Acenamos assim que, embora nacional, nosso congresso adquire, paulatinamente, a estatura
de um evento internacional, com palestras internacionais, um corpo revisor internacional,
e também pela aceitação de submissões em três idiomas, demarcando um espaço único nas
Américas e no mundo.
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Regis Rossi Alves Faria - Coordenador Editorial
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Método geométrico para planejamento de refletores
acústicos superiores
José Augusto Mannis
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
Campinas, SP, 13083-854, Brasil
jamannis@unicamp.br
RESUMO

Este artigo apresenta princípios geométricos de concepção de refletores acústicos situados sobre a plateia,
compreendendo parte superior da boca de cena e reforço para o fundo da sala, bem como algoritmos de
dimensionamento de frequência de corte e altura máxima recomendada para fixação do refletor em função da
distância entre posição da fonte sonora e do receptor.
0

INTRODUÇÃO

Refletores acústicos são elementos de suma importância
em projetos acústicos quando se busca o bom desempenho
para uma sala mesmo sem reforço eletroacústico. Os
refletores abordados neste artigo são unicamente refletores
superiores, situados acima da plateia. Apesar do caso
abordado ser específico, os princípios aqui apresentados
podem ser desdobrados e aplicados em diversas situações.
Os primeiros esboços deste estudo se deram entre 2009 e
2010 por ocasião de um levantamento de necessidades de
adequações acústicas para o antigo Teatro Ouro Verde de
Londrina, por solicitação da Casa de Cultura da UEL.
1

PRINCÍPIO BÁSICO: PONTO A PONTO

O princípio básico e elementar deste método consiste em
estabelecer a instalação em um dado ponto O de um
refletor acústico simples, de superfície plana, para que uma
fonte sonora fixa S tenha reforço sonoro num determinado
ponto L da plateia.
Na vista em corte vertical, portanto olhando lateralmente
para palco e plateia, traçamos a trajetória da onda sonora
com o efeito especular [1] , ou seja, saindo da fonte sonora
S e chegando no ponto L como se o refletor estivesse no
ponto O.

Figura 1 – Fonte sonora no ponto S, refletor no ponto O e ouvinte no
ponto L

O tamanho do refletor é determinante da banda passante
de sua atuação. Sua menor dimensão R determina a
frequência de corte fc abaixo da qual seu desempenho de
reflexão começa a perder efeito:

݂ ൌ

ଶ
ோ

ሺݖܪሻ

(1)

dado que o refletor se torna uma barreira acústica efetiva
para [2]:
ܴ
   ͳ
ߣ
Uma vez definida a frequência de corte, a menor
dimensão R é obtida. Traçamos então com centro em O
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uma circunferência com raio r = R. Da intersecção entre a
circunferência e os segmentos SO e OL teremos,
respectivamente, os pontos D e E, constituindo a corda DE
com inclinação D em relação a um plano horizontal.

Figura 5 – Posição e orientação do refletor obtido, sobreposto à
elipse com focos nos pontos S e L, passando por O.
Figura 2 – Dimensão e inclinação do refletor obtidas
geometricamente

Tendo obtido a menor dimensão (DE) e sua inclinação D,
o segmento DE deve ser aplicado sobre o local onde
ocorrerá a reflexão, no caso o ponto O.

A diferença entre as trajetórias do som direto e refletido
não deve ultrapassar 17±3m [4], o que equivale a um atraso
maior que 50ms [1], valor correspondendo ao limiar de
mascaramento [3] além do qual o ouvinte passa a ser
incomodado pela percepção separada do som direto e do
som refletido.
Este cuidado com a inteligibilidade sonora acaba
implicando numa altura máxima h para instalação do
refletor, determinada em função da distância d entre os
focos da elipse L e S da seguinte maneira:
Dado o eixo maior a, o eixo menor b e a distância focal c
de uma elipse e sua propriedade:

ܽଶ ൌ ܾ ଶ  ܿ ଶ

Figura 3 – Posicionamento do refletor sobre o ponto O. Na reflexão
especular o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.

Substituindo b por h (altura máxima do refletor) e c por
d/2 (metade da distância direta entre fonte e receptor)
temos:

ܽଶ ൌ ݄ଶ 

ௗమ
ସ

(2)

Impondo a diferença máxima de 14m entre a trajetória da
onda direta e da onda refletida:
ʹܽ െ ݀ ൏ ͳͶ
(3)
Substituindo a de (2) em (3):

Figura 4 – Dispersão das reflexões ao redor do ponto L devido à
largura (menor dimensão) do refletor.

O conjunto das reflexões especulares sobre o refletor
partindo da fonte S mostram a dispersão natural ao redor do
ponto L. A predição dessa dispersão será objeto de artigo
ulterior.
Conforme demonstra a figura a seguir, o alinhamento e a
disposição do refletor obtido coincide com a proposta de
Barron [1], a saber: uma superfície tangente à uma elipse
com focos em S e L.

Resultando em:

2

ඥͶ݄ଶ  ݀ ଶ ൏ ͳͶ  ݀

݄ ൏ ʹǡͷξ  ݀(4)

BOCA DE CENA: PARTE SUPERIOR

Como desdobramento do princípio exposto, temos o
desenho da parte superior de uma boca de cena no caso de
uma sala de conferências com palco de pouca profundidade
e uma plateia levemente inclinada.
A posição das fontes sonoras, no caso oradores, situa-se
entre os pontos S1 e S2, enquanto que a plateia de estende
de L1 a L2. O ponto C divide o segmento L1 L2 ao meio e os
pontos M e M’ dividem ao meio os segmentos L1C e CL2,
respectivamente. Devido à dispersão produzida pelo
refletor, para efeito de desenho tomaremos os pontos M’ e
M para traçar as trajetórias de reflexão especular a partir de
S1 e S2.
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Figura 6 - Traçado das trajetórias aberta e fechada das ondas
sonoras entre palco e plateia para refletor em boca de cena com
plateia ligeiramente inclinada.

Temos uma trajetória aberta S1OM’ e outra fechada S2OM,
dando lugar às cordas DE (R1a) e FG (R2f).

Figura 9 – Predição da projeção sonora sobre a plateia a partir das
posições extremas no palco. Acima a partir de S1 e abaixo a partir de
S2. Observa-se a ampliação da zona alvo de M e M’ produzida pela
dispersão, abrangendo L1 e L2.

3
Figura 7 – Determinação da dimensão e da orientação dos
elementos do refletor composto.

As cordas são justapostas iniciando pela aberta R1a e depois
a fechada R2f, configuração na qual a dispersão final é
minimizada. A menor dimensão de ambas pode ser
igualada à menor dentre as duas, no caso R2f. Com a junção
dos
dois
elementos,
o
refletor
aumenta
e,
proporcionalmente, a resposta em frequência do refletor
também. Se necessário, a extensão total da menor
dimensão do refletor composto pode ser reduzida até
atingir a frequência limite determinada inicialmente, ou
seja: |R1a+R2f | t r

EXTENSÃO DA PLATEIA COBERTA POR
REFLETORES DE TETO

Para uma ulterior ampliação da plateia de L2 a L3, um outro
refletor composto poderia ser concebido num ponto O2 em
posição mais avançada, de tal forma que o novo refletor
composto tome o revezamento das reflexões do elemento
R2f que se dirigem ao ponto L2.

Figura 10 – Refletor em posição mediana entre fonte e receptor
posicionado para cobrir a extensão acrescentada à plateia: L2 L3.

Figura 8 – Acoplagem dos elementos R1a e R2f, adequação das
dimensões e disposição final com as inclinações próprias a cada
elemento.

O centro do refletor composto deve ser situado em O. Com
a dispersão, as projeções sonoras oriundas de fontes
situadas no segmento S1S2 incidirão numa região ampliada
a partir de M e M’ no sentido dos pontos L1 e L2.

O refletor superior não se situa mais à boca de cena, mas
numa posição mediana entre o emissor e o receptor, com
centro em O2. Neste caso, traçamos as trajetórias sonoras
com reflexão especular com S1O2L3 (aberta) e S2O2L2
(fechada). Com centro em O2 traçamos uma circunferência
com raio r proporcional à resposta em frequência desejada
conforme a Equação 1. Os pontos de intersecção da
circunferência com as trajetórias sonoras definem as cordas
resultantes QT (R3a) e UV (R4f).

Figura 11 - Determinação da dimensão e da orientação dos
elementos do refletor composto
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Ainda neste caso, com o refletor acima e à meia distância
entre emissor e receptor, deve-se observar que a inclinação
do elemento R4f em relação a R3a necessita ser ligeiramente
reduzida para conter a dispersão em direção ao fundo da
sala. Para isso tomaremos a prolongação do elemento R3a,
denominada R3a’ e determinaremos a bissetriz do ângulo
formado com R4f , dando origem ao elemento R4fc.

METODO GEOMÉTRICO

4

CONCLUSÕES

Os procedimentos apresentados permitiram projetar
refletores superiores potencializando seu desempenho. Em
etapa ulterior a predição da dispersão poderá ser estudada
mais atentamente juntamente como outros casos
específicos onde nosso interesse se dirige para a maneira
como adequações geométricas são implementadas de forma
a conter a projeção dos refletores dentro das regiões alvo.
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Figura 12 - Acoplagem dos elementos R3a e R4f, adequação das
dimensões e da inclinação de R4f e disposição final com as
inclinações próprias a cada elemento. No detalhe, a bissetriz entre
R4f e R3a’ dando origem ao elemento R4fc.

É importante perceber aqui como a precisão da confecção e
da instalação dos refletores tem impacto na eficiência dos
mesmos. Um desvio de somente alguns graus nas
inclinações ou de até uma dezena de centímetros no
posicionamento e alinhamento dos elementos pode alterar
significativamente o desempenho de todo o sistema
podendo desviar as reflexões de alguns metros em relação à
região alvo.

Figura 13 - Predição da projeção sonora sobre a plateia assegurada
pelos dois refletores compostos a partir das posições extremas no
palco. Acima a partir de S1 e abaixo a partir de S2. A extensão
adicionada à plateia L2L3 está sendo atendida adequadamente.

Observa-se na figura acima como os dois refletores tem
desempenho em sinergia, revezam seu campo de ação,
cobrem a totalidade da plateia e ao mesmo tempo
concentram toda a energia sonora recebida nos alvos,
potencializando nível sonoro das reflexões.
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RESUMO

Este artigo apresenta um conjunto de ferramentas de software em desenvolvimento na plataforma computacional
Pure Data (Pd) voltada para aplicações musicais reativas. Sob este conceito, esta suíte de software procura
focalizar a plasticidade e a organicidade desejáveis (a) na interação com o usuário, seja ele um compositor,
instrumentista ou engenheiro de som; (b) na integração das ferramentas entre si; e (c) na reatividade direta com
a própria música na sua aplicação prática. As primeiras ferramentas que apresentamos são filtros progressivos,
em que os filtros são do tipo passa-banda/rejeita-banda com propriedades variantes no tempo e facilmente
configuráveis, podendo ser aplicados em conjunto em série ou paralelamente; a segunda é uma interface
controladora aumentada, para integração de uma superfície de controle MIDI com patches desenvolvidos no Pd;
e finalmente apresentamos o desenvolvimento de extensores de tempo e frequência (time/spectral stretching)
que vêm sendo estudados para otimização de aplicações em performance em tempo real.
0

INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma
suíte de ferramentas computacionais para aplicações
musicais ditas reativas. A terminologia música reativa é
uma metáfora de processos químicos em que uma
substância reage à presença de outra transformando-se, e
neste contexto específico focaliza a reatividade das
ferramentas a comandos advindos do usuário e de
aplicações auxiliares – como, por exemplo, sensores e
analisadores do som.
Interessa-nos particularmente investigar o processo de
produção e adaptação da suíte de software a demandas
específicas relacionadas à criação musical e à modelagem
sonora nas aplicações interativas em tempo real, mapeando
o seu ciclo de desenvolvimento para a música, e visando
aprimorá-lo com o foco na usabilidade e controlabilidade.

Elegemos, como primeiro estudo de caso desta suíte de
software, enfocar algumas ferramentas preliminares
desenvolvidas inicialmente para uso em uma obra de liveelectronics– uma ópera digital – escolhida em razão da
oportunidade de colaboração direta com o compositor.
0.1 Aplicação de referência: uma ópera digital
Nosso primeiro estudo de caso é uma ópera de câmara
eletroacústica em nove cenas, com material sonoro ao vivo
(instrumentos acústicos) e pré-gravado.
O libreto da ópera tem sido desenvolvido pelo
compositor Felipe Rossi a partir do conto “As Ruínas
Circulares” de Jorge Luis Borges, e inspirado nos livros
Vampyrotheutis Infernalis, Pós-História e Ficções
Filosóficas, de Vilem Flusser – além do conto “Axolotl” de
Julio Cortazar. Uma adaptação livre foi feita a partir destas
diversas fontes, resultando basicamente em uma
alternância – em stretto– de dois universos ou atmosferas
distintas dentro das quais o enredo se desenvolve.
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A ópera parte de uma atmosfera fabril, mecânica e
monocromática (um mundo maquinal) que progride em
direção à integração com o universo humano. Neste
processo composicional foram especificados processadores
dinâmicos para modificar aspectos sonoros diversos
durante a performance ou geração do som, que deram
origem às primeiras proposições de ferramentas reativas
aqui em pesquisa.
1

OBJETIVOS

O principal objetivo desta pesquisa está em conceber e
desenvolver ferramentas para processamento de sons
gravados e captados em tempo real na forma de uma
biblioteca de funções integráveis. O enfoque prático é
demonstrado na operacionalização da ópera digital.
As ferramentas desenvolvidas nesta primeira versão da
biblioteca são: filtros progressivos, uma interface gráfica
de usuário, uma interface de controle MIDI aumentada, e
extensores de tempo e frequência programáveis. As
funcionalidades são modeladas na forma de objetos e
abstrações computacionais que sejam instanciáveis nas
camadas de controle e de processamento sonoro da suíte.
Para a ópera digital de referência haverá uma camada
máster de controle de mixagem e montagem da disposição
da cena sonora espacial, e então camadas dedicadas a cada
movimento da peça, que encerram diferentes demandas de
processamentos com parâmetros variantes no tempo.
2

METODOLOGIA

As proposições para o desenvolvimento de uma suíte de
ferramentas para música reativa iniciaram-se em projetos
de iniciação científica. Prevê-se um desenvolvimento em
ciclos, entre os quais se possa avaliar o desempenho e a
adequação das ferramentas e nos quais seja factível uma
rápida customização para aplicações musicais específicas.
As ferramentas foram previstas para ser desenvolvidas
na forma de patches para a plataforma computacional Pure
Data (Pd) [1]. O Pd apresenta facilidades para a
programação orientada a conexões e portabilidade entre
sistemas operacionais distintos, além de ser uma
plataforma de fonte aberta.
A seguir explicitamos detalhes acerca das metodologias
e técnicas adotadas em cada implementação específica.
2.1 Filtros Progressivos
São bancos de filtros passa-banda/rejeita-banda ligados
paralelamente que, ao terem seus parâmetros de qualidade
ou sintonia (Q) alterados no tempo, produzem um efeito de
transformação progressiva na densidade espectral.
Os filtros progressivos foram projetados para serem
utilizados tanto em execuções ao vivo quanto em estúdio,
sendo maleáveis e ajustáveis, atendendo às necessidades do
compositor na execução da peça. Esta característica realça
um aspecto da reatividade à música abordado.
2.2 NanoKontrol Aumentado
Foi proposta uma interface de controle aumentada para o
hardware controlador MIDI NanoKontrol2 da Korg [2]
para facilitar a integração desta plataforma de controle de
mercado (mostrada na figura 1) com o programa Pd.
Este módulo é particularmente útil por permitir uma
diversidade na interface homem-máquina, mais fisicamente
acessível ao trabalho do compositor e do intérprete em
performance ao vivo.

Figura 1 – NanoKontrol2 da Korg.

A interface leva a designação de aumentada por estender
as funções disponíveis no hardware original, podendo-se
nomear cada coluna controladora (ou canal) e endereçar
seu controle a um determinado módulo processador de um
som específico, e de uma maneira bem flexível.
2.3 Extensores de Tempo-Frequência
Os extensores de tempo e transformadores espectrais são
ferramentas já disponíveis em vários programas e
dispositivos para processamento sonoro [3][4]. Um recurso
de prolongar ou encurtar o som no tempo-freqüência é
conhecido como time stretching, uma ferramenta para a
alteração da duração do som mantendo o pitch original.
Entretanto este conceito pode ser estendido.
Há diversas maneiras de se implementar esta ferramenta.
Nesta pesquisa, a teoria de síntese granular foi o principal
embasamento teórico para a construção desta função [5].
De acordo com esta teoria, o sinal é envelopado em grãos,
que podem, por exemplo, ter o formato de uma curva
gaussiana com duração de 1 a 50 ms. A leitura do sinal
feita por meio de grãos, com os seus devidos
distanciamentos, define quais partes do sinal estão sendo
envelopadas e sequenciadas no tempo. Se a velocidade de
leitura diminuir mais grãos lerão um determinado trecho
ocasionando o efeito de prolongamento do som sem alterar
o pitch.
Neste trabalho nosso foco tem sido estudar as
implementações abertas de melhor qualidade sonora para
projetar um patch no Pd, que atenda aos seguintes critérios:
baixo nível de ruído em situações de extrema extensão,
facilidade de reconfiguração dos parâmetros, possibilidade
de programação da evolução dos parâmetros ao longo do
trecho da peça sendo processado, além de integrar os
módulos propostos ao sistema de convenções de
Entrada/Saída (I/O) de comandos e de áudio.
3

RESULTADOS

Os itens a seguir apresentam os primeiros resultados
deste ciclo de desenvolvimentos, abordando-se cada
ferramenta produzida.
3.1 Filtros Progressivos
A implementação desta ferramenta no Pd apresenta um
seletor do tipo de filtro que pode ser escolhido dentre três
opções: filtro passa-banda de primeira ordem, passa-banda
de segunda ordem, e rejeita-banda de segunda ordem.
Apresenta também um seletor de parciais, onde se pode
escolher sobre qual parcial, dentre as dez primeiras, se
aplicará o filtro.
O módulo do filtro progressivo também apresenta um
slider que controla a frequência central da atuação do filtro
e outro slider que controla o fator de qualidade Q (nível de
sintonia do filtro). Apresenta também um indicador de
nível RMS (VU) e um controlador de ganho, além de um
botão liga e desliga (vide figura 2).
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Um diferencial desta implementação é a possibilidade de
seleção do tipo de filtro e número de parciais, integrando o
processo de filtragem numa perspectiva mais orgânica e
menos “maquinal”.
Outro diferencial está na possibilidade de se préprogramar curvas de controle para cada parâmetro, aspecto
que será enfocado nas próximas atividades deste projeto
tomando-se a aplicação de referência como caso de uso.
Este aspecto, inclusive, é um dos preponderantes na
concepção de uma estratégia de integração mais plástica e
orgânica com outros atores, como o compositor e os
performers.

Figura 2 – Módulo do filtro progressivo.

Testes realizados com o filtro progressivo possibilitaram
a integração de um objeto comum, presente no PdExtended chamado “sigmund~” que faz a análise de
frequência e estimativa de parciais em tempo real da
amostra de áudio em execução. Porém, no uso deste objeto
apresentaram-se falhas no áudio (gaps) e observamos que o
filtro funciona melhor quando temos um controle manual
da frequência fundamental, eliminando-se assim os gaps de
áudio. O integração deste objeto, entretanto, amplia as
possibilidades de uso da ferramenta, e prevemos um
trabalho posterior com este objetivo.
3.2 NanoKontrol Aumentado
Foi desenvolvida nesta versão um recurso de interface
gráfica de controle aumentada que estende as funções do
controlador MIDI nanoKontrol2, de modo a facilitar a
interação com o software durante a performance.
Esta interface, mostrada na figura 3, além de facilitar o
uso do próprio controlador físico por mapear cada um de
seus botões no patch, ainda permite atribuir o controle de
parâmetros de qualquer função para esses botões. Por
exemplo: o botão de solo ou mute do canal 1 pode ser
editado para controlar o toggle liga/desliga de um
determinado filtro progressivo.
Nesta implementação os knobs e sliders são facilmente
endereçáveis por meio de tags nomeadas pelo próprio
usuário. Por exemplo: pode-se atribuir o controle do ganho
do filtro progressivo de um Banjo (“Banjo-vol”) ao knob

SUÍTE DE SOFTWARE PARA MÚSICA REATIVA

da coluna 1 e a frequência central do mesmo filtro ao slider
da mesma coluna (“Banjo-fc”).

Figura 3 – Módulo do nanoKontrol aumentado.

A figura 3 mostra os campos textuais de endereçamento
reconfiguráveis de knobs e sliders respectivamente abaixo
em cada coluna. Estas características conferem grande
praticidade e transparência no estabelecimento de conexões
(patching).
3.3 Extensores de Tempo-Frequência
Uma abstração para time stretching foi construída a
partir de patches analisados disponíveis na literatura e na
web (como por exemplo [6]). Foram, contudo, efetuadas
diversas modificações de sorte a adequar a lógica de
operações e os parâmetros dos grãos.
Os acréscimos e modificações principais em relação às
implementações analisadas incluem a adição de operações
no algoritmo de formação de grãos e uma ampliação do
grau de modularidade e controlabilidade, resultando no
patch mostrado à figura 4.
Nesta ferramenta os parâmetros de distanciamento,
forma e tamanho do grão são determinantes para uma boa
qualidade do efeito, implicando em baixo nível de ruídos
em situações de extensão extrema, pois são responsáveis
pela densidade do sinal que está sendo lido no tempo.
Na implementação da abstração o grão se tornou um
sub-patch (grainmq1) do patch principal, bem como foram
isolados em sub-patches os controles do envelope do grão
e da extensão temporal. Dois grãos são instanciados
separados no tempo por uma distância euclidiana na qual a
metade de um grão marca o início do próximo. Esse
processo é sequenciado por um objeto phasor, fazendo
com que haja uma continuidade na leitura do sinal e não
alterando-se o pitch. O tamanho (grain.size) e a forma do
grão (formgrain) são ainda parâmetros facilmente
manipuláveis e acessíveis dentro do patch.
No sub-patch do grão básico grainmq1 mostrado na
figura 5 o bloco “inlet~” recebe a frequência para o
“phasor~” que funciona como sequenciador nessa lógica.
O ponto fundamental são os “tabread4” que estabelecem
“o que” e “como” está sendo lido. Um deles é controlado
pela expressão (“expr~”) e o resultado é usado para ler o
sinal de áudio (“tabread4~ array1”), que por sua vez é
envelopado pelo “tabread4~ formgrain” com uma
frequência 1024 vezes a do phasor~”, resultando assim no
“outlet~” que será somado com outro grão, com uma
diferença de fase (distância euclidiana), como na figura 4.
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Figura 4 – Patch principal do módulo do extensor de tempo (time stretching).

Figura 6 – Tamanho e a forma do grão.

Figura 5 – Grão básico (conforme em [6])

A granulosidade depende da forma do grão, fazendo com
que seja rejeitada parte do sinal entre um grão e outro,
ocasionando em um trecho de sinal sem todas suas
características. A gaussiana mostrou-se a forma de grão
menos propensa a problemas de granulosidade ou
truncamento da leitura do sinal, pois ela apresenta uma
gradual suavização em suas laterais como mostrado na
figura 6.

Com a presente implementação, a ferramenta é propensa
a problemas de cliques quando a velocidade da leitura é
menor do que 100%, entretanto em determinados timbres
os cliques são evidenciados ou não. Estamos investigando
um controlador complementar que possa manipular os
parâmetros de seqüenciamento de grãos para que seja
possível reduzir estes problemas em determinados timbres
notados nos testes. Na ópera digital essa ferramenta será
aplicada, por exemplo, em um som de banjo, ocasionando
o prolongamento do sinal sem granulosidade.
4

CONCLUSÕES

Nesta primeira etapa do projeto concluímos os blocos
básicos do primeiro conjunto de ferramentas, e estamos na
fase de interação com o usuário compositor para testes e
feedback quanto à adequação das interfaces.
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CUNHA, AFONSO E FARIA

SUÍTE DE SOFTWARE PARA MÚSICA REATIVA

Como vemos no exemplo de uma aplicação integrada
mostrada na figura 7, o usuário pode optar por utilizar um
filtro progressivo por objeto sonoro (ex: instrumento),
integrar um efeito de time-stretching aplicado
independentemente a qualquer objeto sonoro, e utilizar sua
superfície de controle nanoKontrol2 para controlar os
parâmetros endereçáveis de qualquer ferramenta.
No exemplo inclui-se ainda um analisador de espectro
que permite acompanhar visualmente as transformações
executadas.

As opções entretanto não se limitam a este exemplo. O
usuário poderá ainda utilizar vários filtros atuando
paralelamente ou em série sobre um mesmo som, sendo
possível escolher várias parciais para filtragem simultânea.
Pode-se assim obter vários tipos de resultados graças à
organicidade e plasticidade que os patches conferem,
permitindo a modelagem de aplicações de música reativa.

Figura 7 – Exemplo de uma aplicação da suíte de software para música reativa

4.1 Trabalhos futuros
No presente estágio as ferramentas já podem ser
aplicadas em conjunto assim como serão combináveis com
outras ferramentas previstas para as próximas etapas na
evolução do trabalho, como um transformador dinâmico de
morphing. Essa futura ferramenta permitirá a combinação
de dois envelopes sonoros formando um único som criado
a partir dos outros dois [7].
É importante frisar que estas ferramentas estão sendo
previstas para uso dos diversos atores envolvidos na
produção musical, como o compositor, que então poderá
interagir e atuar no momento gerativo da sua obra – isto é,
na performance. Naturalmente um detalhamento do
comportamento operacional e especificações técnicas da
suíte de software serão alvo oportunamente de um artigo
futuro mais compreensivo.
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RESUMO

O presente artigo focaliza a questão da representação do conhecimento na música computacional. Na primeira
parte relacionamos os critérios para avaliação da funcionalidade de uma metáfora em sistemas computacionais:
qualidade e aplicabilidade da estrutura, representabilidade, compreensão e extensibilidade. Em seguida,
relatamos os dois tipos principais de metáforas de interação homem-máquina: a conversacional e o
microuniverso, conforme definem pesquisadores dessa área de conhecimento. Na terceira parte procuramos
mostrar a complexidade do assunto quando tratamos da linguagem musical, sobretudo quando falamos da
interação entre performer e máquina. Apresentamos a seguir, na quarta parte, a metodologia de classificação de
sistemas musicais interativos proposta por Robert Rowe, que pode ser útil no planejamento de projetos dessa
natureza, combinando as três dimensões: interpretações de entrada, método de resposta e paradigma instrumento
/instrumentista. Com esses elementos fazemos uma breve avaliação do sucesso e aplicabilidades de atuais
ferramentas de composição e interação musical.
0

INTERFACES E METÁFORAS

Genericamente, metáfora consiste na transferência de
uma palavra para um âmbito semântico que não é o objeto
que ela designa, e que se fundamenta numa relação de
semelhança subentendida entre o sentido próprio e o
figurado. A metáfora não aparece somente como recurso da
poesia ou literatura, mas sobretudo como parte integrante
da fala e pensamento nosso dia-a-dia. Uma palavra usada
em sentido metafórico é apenas parte de uma rede de
associações que fornecem estrutura profunda sobre a
maneira que falamos ou pensamos sobre determinado
assunto. É essa estrutura interna que torna a metáfora uma
parte poderosa de nosso pensamento. As metáforas
funcionam como modelos naturais, permitindo-nos usar
experiências e objetos concretos familiares ao nosso
conhecimento, para dar estrutura a outros conceitos.
Essas características da metáfora que ocorrem na
linguagem são as mesmas que determinam como as
metáforas atuam nas interfaces. Assim como as metáforas
permeiam nossa comunicação comum, em geral sem nos
darmos conta, o mesmo ocorre no uso e no projeto de
interfaces.
“...No sentido mais simples, de manual,
diríamos que a interface consiste em clicar um
mouse em certos objetos para ativá-los, clicar em

direções para movê-los, clicar e arrastar para
interagir com eles. Sem dúvida é disso que se
trata. Mas minha definição, a definição que se
estende por todo Cultura de interface, pressupõe
que a interface é na realidade todo o mundo
imaginário de alavancas, canos, caldeiras, insetos
e pessoas conectados — amarrados entre si pelas
regras que governam esse pequeno mundo, isso,
para mim, é uma interface em seu modo de arte
elevada." [8] (pg. 8).
Nos sistemas de computação, as metáforas são uma
forma conveniente de representar os atributos do sistema e
as ferramentas operacionais de modo a não requerer
conhecimento
técnico,
tomando
vantagem
do
conhecimento a priori do usuário. A finalidade de uma
metáfora na interface é prover ao usuário um modelo da
funcionalidade do sistema, de como ele trabalha. Ao
criarem-se metáforas, é preciso notar que as metáforas já
estão implícitas na descrição do problema. As metáforas
não implicam no mapeamento completo de cada detalhe de
um objeto ou de uma situação em outra. Na realidade, elas
enfatizam certos aspectos e suprimem outros.
Thomas Ericson [4] aponta alguns critérios para
avaliação da funcionalidade da metáfora na interface: o
primeiro se relaciona com a qualidade da estrutura. Se a
metáfora oferece uma boa estrutura, o usuário não vai ter
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dificuldade de compreensão. O segundo se refere à
aplicabilidade da estrutura - o quanto da metáfora torna-se
relevante ao problema. Um desvio desse sentido leva o
usuário na direção errada ou levanta falsas expectativas.
Um outro critério é a representabilidade - corresponde à
facilidade de representação da metáfora. A compreensão
deve satisfazer outro critério, pois a metáfora deve ser
entendida pelos usuários. E por fim, a extensibilidade
aponta quais outras estruturas podem ser beneficiadas pela
metáfora.
1

METÁFORAS DA INTERAÇÃO HOMEMMÁQUINA

As metáforas estão presentes sempre que falamos ou
pensamos conceitos abstratos. Eles servem como modelos
naturais, que permitem tomar nosso conhecimento em fatos
e objetos familiares, usando-os para dar estrutura a
conceitos abstratos e difíceis.
As metáforas exibem as mesmas propriedades nas
interfaces. Os autores de um projeto precisam perceber a
funcionalidade do sistema e perceber que as metáforas já
estão presentes no sistema. E, mais importante, devem
conhecer aspectos da funcionalidade que os usuários
podem não entender. Com esse conhecimento, é possível
procurar por metáforas que melhor apoiam as áreas em que
o entendimento do usuário é mais fraca [4].
Como foi notado por Desain [3], Carrol [2] e Norman
[12], existem dois tipos principais de metáforas de
interação homem-máquina: a conversacional e o
microuniverso. Definindo em poucas palavras, a metáfora
conversacional representa uma ação por sua descrição. No
microuniverso, o sistema é um ambiente que muda de
estado de acordo com as ações do usuário.
Podemos encontrar o uso da metáfora conversacional
nos sistemas baseados em linguagens de sistemas
operacionais, linguagens de programação, e interfaces de
linguagem natural. O microuniverso pode ser encontrado
nas interfaces gráficas, na programação orientada-aoobjeto. Essas duas representações tendem a ser
complementares no sentido de capacidade de
representação, possibilidade de abstração, facilidade de
referência, precisão e domínio de erros, e possibilidade de
captar o domínio com diferentes perspectivas e quantidade
de detalhes, como afirma Desain [3].
Voltando especificamente o foco para os sistemas
dedicados à música, a tarefa de construir interfaces
interativas torna-se complexa por duas razões. Primeiro,
porque música não é uma linguagem convencional, em que
os padrões sintáticos e semânticos, quando existem, variam
de acordo com época e estilo. Em segundo, a comunicação
na música envolve aspectos verbais e não verbais,
convenções culturais e experiências compartilhadas.
Deduz-se que os dois tipos principais de metáforas são
importantes no desenvolvimento de ambientes assistidos
por computador .
2

O MODELAMENTO DO CONHECIMENTO
MUSICAL COMO UM PROBLEMA DE
TRADUÇÃO

Na interação homem-máquina, a tarefa da interface pode
ser entendida como a de um tradutor, tentando trazer para
linguagem de máquina a linguagem musical, desde as
implementações pioneiras de Max Mathews [10]. Podemos
verificar um grande avanço no desenvolvimento de
sistemas voltado à microforma, ou seja, aos sistemas de
linguagem de síntese sonora. Mas os programas voltados à
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macro-forma, ou seja, os sistemas de composição, voltados
à representação do conhecimento musical, apresentam
resultados longe do satisfatório.
Podemos interpretar da seguinte maneira: a técnica de
síntese nasceu de seu reverso, da análise, que aprendemos
desde 1954 com Helmholtz [6] até as técnicas atuais de
FFT desenvolvidas por Moore [11] . Os pesquisadores
conseguiram, a partir da análise, criar modelos para o
processo inverso, a síntese. Porém, na prática, tais técnicas
refletem apenas um congelamento temporal que retira do
som seu aspecto dinâmico. Esse aspecto dinâmico é obtido
pelo instrumentista através da sua articulação consciente,
do qual extrai sonoridades específicas da partitura - temos
o fluir, o fraseado, ou seja, o intérprete explorando as
estruturas profundas da composição.
Para a criação de eventos sonoros no computador, os
compositores
precisam
utilizar
uma
linguagem.
Examinando as linguagens correntes, podemos perceber
como elas estão mais próximas das necessidades das
máquinas do que da linguagem usada na comunicação
entre músicos.
Este fato pode ser verificado principalmente nas
composições que envolvem obras que reúnem músicos
humanos e máquinas. O resultado mais comum é a
superposição de níveis cognitivos que não combinam entre
si. Dificilmente a máquina acompanha o grau de sutileza
da interpretação humana, gestualidade e articulação.
Podemos identificar alguns esforços no sentido de
minimizar esse abismo cognitivo - o desenvolvimento de
interfaces interativas.
Os sistemas interativos de música computacional podem
ser compreendidos em três estágios distintos: a captação
áudio/gestual, o processamento e a saída do sistema. O
primeiro se refere à leitura gestual e sonora do
instrumentista. No seguinte, o computador interpreta as
informações que chegam pelos controladores, sensores ou
microfones, realiza os processamentos programados, e
prepara as condições para o último estágio. Neste estágio
final, o computador mobiliza a produção de uma resposta
musical, seja produzindo sonoridades, como controlando
dispositivos a ele conectados.

Figura 1 Modelo básico de Sistemas Interativos

2.1 captação gestual e sonora
A captação gestual e sonora pode ser vista como uma
espécie de transdução, provendo a representação da
performance musical humana. Enquanto MIDI adaptou-se
ao gestual dos instrumentos de teclado, os gestos em outros
instrumentos - como cordas, sopros, vozes - não podem ser
plenamente capturados pelos sensores MIDI. Por isso, um
grande número de pesquisas tem sido aplicadas na
construção de sensores capazes de captar a gama de
expressões que um instrumento tradicional é capaz de
oferecer.
Um exemplo é a pesquisa liderada por Tod Machover,
no desenvolvimento de uma interface para captura gestual
do violoncelo. Os sensores são utilizados para capturar
cinco aspectos gestuais: a pressão do arco, a posição do
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arco em relação às cordas, a distância do arco em relação à
ponte, a orientação do movimento do arco, e a posição dos
dedos nas cordas [17]. Uma antena emissora é instalada na
ponte do instrumento, e uma receptora no arco, de modo a
permitir as medidas de distância do arco em relação às
cordas e à ponte. A pressão do arco é medido pela pressão
dos dedos do intérprete, ao invés da pressão da crina nas
cortas. A posição dos dedos nas cordas é medido pela
resistência entre o metal das cordas e umas fitas
termoplásticas, fixadas no braço do instrumento, em
paralelo às cordas. Um sensor colocado no pulso que
segura o arco, mede o ângulo das juntas, fornecendo a
informação da orientação do movimento do arco. A
aplicação da pesquisa pode ser verificada em sua
composição Begin Again Again... Os cinco gestos captados
são enviados em tempo real ao computador, utilizados para
manipulação timbral de uma música computacional
associada a cada seção da composição.
Com o desenvolvimento tecnológico, sobretudo com o
interesse pelas pesquisas em realidade virtual, renovaramse os experimentos musicais utilizando a gestualidade das
próprias mãos. A STEIM, em Amsterdam, desenvolveu
controladores gestuais, como The Hands - sensores
adaptados às mãos, sensíveis à proximidade - e The Web um dispositivo provido de uma rede, onde a manipulação
de um ponto afeta os demais. Outros controladores,
destinado a múltiplo uso foram lançados no mercado,
incluindo: Exos Dextrous Hand Master, VLP Data Glove, e
Mattel Powerglove, que foram adaptados para
experimentação
em
música
computacional.
Os
compositores que utilizam esse dispositivos são Michel
Waisvisz, com sua composição The Hands, que utilizam o
dispositivo de mesmo nome, e Tod Machover, que adaptou
o Destrous Hand Master para controle timbral através de
mizxadores MIDI, em sua composição Bug-Mudra.
O Bucla Lightning Controler é um dispositivo de
controle, que através de gestos no ar, permite ao usuários
definir a funcionalidade desses gestos através da
programação MIDI. Um dos transmissores é uma batuta,
que envia sinais infravermelhos para uma caixa de
controle, a qual responde de acordo com o movimento da
batuta em um dos oito campos de uma tela imaginária . O
dispositivo reage a movimentos bruscos em determinada
zona, à entradas e saídas das zonas, e de acordo a
combinações de botões acoplados ao transmissor, bem
como a pedais. A caixa de controle pode ser programada
para enviar notas MIDI, controles, comandos de mudanças
de programa, como também mensagens do MIDI clock.
Uma das programações permite ao controlador interligar-se
com os patches do programa MAX.

Figura 3 Max Mathews e o Radio Drum

Muitos instrumentos musicais receberam adaptações
para transmitir mensagens MIDI. Por Exemplo, as
Guitarras MIDI tem sido fabricadas por vários fabricantes.
Muitos instrumentos de cordas tem sido fabricados por
empresas como Zeta e RAAD.

Figura 4 Performance reunindo os instrumentos Radio Drum e Zeta
Violin, durante a execução da obra Wild Life, de autoria de David
Jaffe.
Figura 2 Bucla Lightning Controler

O Radio Drum é um controlador percussivo
tridimensional, sensível às batidas das baquetas no tambor,
bem como às aproximações à sua superfície. Radio Drum
foi projetado por Max Mathews e Robert Boie, com a
função principal de controle de tempo. Em uma
performance, um cantor percute o Radio Drum, de modo a
ativar os sucessivos ataques de um parte de
acompanhamento. As potencialidades da informação
tridimensional tem sido mais extensivamente exploradas
por compositores como Andrew Schloss e Richard
Boulanger.

2.2 processamento
A informação coletada no estágio de captação do gesto é
então transportada para dentro do computador, para o
estágio de processamento. Em geral essa passagem é feita
através da entrada direta dos sinais digitais de áudio ou por
protocolo MIDI.
Scheduling é o processo em que uma determinada ação é
criada para ocorrer em um tempo específico do futuro.
Através dele, o programador pode desencadear
procedimentos
em
momentos
específicos,
com
determinados argumentos. Um contador de tempo é
mantido no MIDI driver, sendo que o timestamp é utilizado
pelo scheduler para execução de tarefas. Ele mantém graus
de prioridade, onde o tempo de espera das tarefas de
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prioridade mais alta é garantido, executando-as antes que
das tarefas de baixa prioridade.
2.3 saída do sistema
A natureza das informações que saem do computador
depende do tipo de dispositivos que serão utilizados. Pode
ser utilizado um conversor digital-analógico, no caso da
saída serem sinais digitais de áudio ou o protocolo MIDI.
Os sinais MIDI podem também controlar processadores de
som, de modo a permitir o controle da ambientação ou
sincronizar uma configuração multimídia, como luzes,
vídeos e outros aparelhos.
3

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO DE
SISTEMAS INTERATIVOS

Ao longo das últimas décadas alguns programas foram
desenvolvidos, de modo que certas ferramentas
fundamentais tornaram-se padronizadas. De acordo com a
metodologia de classificação de sistemas interativo
proposta por Robert Rowe [17], estes sistemas são
construídos a partir da combinação de 3 dimensões interpretações de entrada, método de resposta e paradigma
instrumento/instrumentista:
3.1 interpretações de entrada
score-driven: programas que usam uma coleção de
eventos
colecionados,
ou
fragmentos
musicais
armazenados, para combinar com a música que chega de
fora. Eles são inclinados a organizar eventos usando as
categorias tradicionais de pulso, metro e tempo. Tais
categorias permitem ao compositor preservar e empregar
meios familiares de pensamento sobre o discurso temporal,
tal como determinar que um evento escolhido ocorra em
um tempo específico dos próximos compassos e assim por
diante.
performance-driven: programas que não antecipam a
realização de uma partitura particular, ou seja, não existe
uma representação da música que se espera encontrar como
entrada. Além disso, eles tendem a não empregar
categorias métricas tradicionais, e sim a usarem parâmetros
mais gerais, envolvendo medidas perceptuais tais como
densidade e regularidade, para descrever o comportamento
temporal da música que chega.
3.2 método de resposta: transformativo, gerativo
ou sequenciado
método transformativo: usam material musical existente
e aplicam transformações para produzir variantes. De
acordo com a técnica, essas variantes podem ou não se
identificar com o original. Para algoritmos transformativos
o material fonte não precisa ser armazenado, pois
frequentemente tais transformações são aplicadas em
material que entra em tempo real.
método gerativo: são algoritmos onde o material fonte é
elementar ou fragmentado - por exemplo, escalas
armazenadas ou padrões de duração. Os métodos gerativos
usam grupos de regras para produzir uma saída musical
completa a partir do material fundamental armazenado,
tomando estruturas de alturas a partir de padrões de escala
de acordo com distribuição aleatória, por exemplo, ou
aplicando procedimentos seriais para escolher entre valores
de duração disponíveis.
método sequenciado: técnica que utiliza fragmentos
musicais pré-gravados em resposta a alguma entrada em
tempo real. Alguns aspectos desses fragmentos podem

INTERFACES E METÁFORAS

variar na performance, tais como o tempo de playback, o
formato da dinâmica, pequenas variações rítmicas, etc.

3.3 paradigmas "instrumento" e "instrumentista"
paradigma instrumento: sistemas que são concebidos
como uma extensão de um instrumento musical: os gestos
de performance de um intérprete humano são analisados
pelo computador e direcionados a elaborar uma saída
excedendo os limites normais de resposta do instrumento.
Imaginando tal sistema executado por um só interprete, o
resultado musical poderia ser imaginado como um solo.
Paradigma instrumentista: sistemas que tentam construir
um instrumentista artificial, uma presença musical com
personalidade e comportamento próprio, que também
podem variar em graus de modo a acompanhar um partner
humano. O sistema com paradigma instrumentista
executado por um só humano poderia produzir algo
parecido com um dueto.
Por exemplo, o Score follower [15] é um tipo de
programa capaz de acompanhar um solista instrumental
humano, comparando sua realização de uma partitura
específica com a representação armazenada dessa mesma
partitura, e simultaneamente executando a parte de
acompanhamento armazenada. Tais aplicações são o
perfeito exemplo de sistemas "score-driven". A técnica de
resposta é sequenciada, desde que tudo que a máquina toca
já estava armazenada anteriormente. Finalmente, os Score
followers podem ser relacionados com o paradigma
instrumentista, porque eles identificam vozes musicais
separadas, assumindo o tradicional papel de acompanhador
ou co-repetidor.

Figura 5 Modelo básico de Score-follower

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao examinarmos o panorama geral do repertório da
música eletroacústica, vemos a grande diversidade de
posturas estéticas: a música acusmática, a performance
mista com suporte fixo, o live eletronics, as performances
interativas e multimidiáticas. A configuração das interfaces
muda conforme as necessidades de cada categoria.
Muitas técnicas desenvolvidas para performance
interativa são advindas das questões levantadas pelos
performers incomodados com a rigidez do tempo no caso
das obras com suporte fixo. Muitos se sentem
constrangidos por terem que se sujeitar ao tempo imutável
da performance cristalizada na parte gravada. Tal fato é
considerável, pois o tempo musical é mais flexível que o
tempo cronológico ou mesmo o tempo estritamente
metronômico. Existem variáveis que vão desde as
características acústicas da sala de concerto até o estado
emocional do performer. Portanto, um grande salto a favor
do fator humano foi feito ao surgirem as plataformas de
programação dedicadas à performance musical interativa.
Os ambientes de programação que se consagraram foram
aqueles que ofereceram a neutralidade estética e a
amplitude de recursos que poderiam atender. O software
Csound [1] adota a metáfora conversacional, mais
adequada para o trabalho com síntese sonora,
processamento digital de sinais, ou seja, para todo trabalho
minucioso na microforma sonora. Tanto, que suas funções
foram encapsuladas como objetos contidos em programas
voltados à performance interativa, Max-msp e Pure Data,
discutidos adiante.
Já para objetivos voltados à macroforma, ou seja, os
programas voltados à composição musical com interação
com máquinas, os softwares que adotaram a metáfora
microuniverso, como o Max-msp [14] e o Pure Data [20]
se tornaram preferidos, que fornecem um ambiente de
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programação gráfica que permitem a manipulação de fluxo
de dados apropriada para a geração, transformação e
controle de informação áudio e multimídia. Justifica-se o
sucesso desses softwares por atenderem as diferentes
dimensões descritas na metodologia de classificação de
Rowe: favorecem igualmente as duas abordagens de
entrada - score-driven e performance-driven; oferecem
suporte aos diferentes métodos de resposta: transformativo,
gerativo ou sequenciado; e permitem que o sistema
comporte-se como uma extensão do instrumento
(paradigma instrumento), como também como um parceiro
inteligente (paradigma instrumentista).
Max-msp e Pure Data possuem a mesma gênese, pois
foram criados pelo pesquisador Miller Puckette a partir de
um projeto inicial intitulado Patcher [13] (pp. 420-429). A
diferença fundamental entre eles é que Max-msp tornou-se
propriedade do IRCAM [7] - Institute de Recherche et
Coordination Acoustique/Musique - Paris que, por sua vez,
licenciou sua comercialização pela empresa Opcode
Systems de Palo Alto, California [19], enquanto que Pure
Data [16] é um projeto open source, ou seja, sua
distribuição é gratuita e seu desenvolvimento é
descentralizado. Os que conhecem a atuação acadêmica de
Miller Puckette, sabem que é profundo conhecedor da
linguagem de Csound, e que a criação de Pure Data foi
motivada pelo seu desejo de torná-lo tão popular e
acessível como Csound. Assim, como softwares livres,
muito mais estudantes tiveram acesso às ferramentas, e
estimulou o surgimento de desenvolvedores em núcleos de
pesquisa espalhados pelo globo, inclusive no Brasil ou por
brasileiros – Estúdio Livre [5], Victor Lazzarini [9] e
Sérgio Veiga Filho [18], por exemplo.
Pesquisas recentes apontam para a implementação de
recursos que permitem e ampliam a “conversa” entre
ambientes distintos. É o caso da criação do protocolo OSC
(Open Sound Control). Com máquinas de processamento
mais rápido é possível uma performance do Csound
apropriada para trabalhar em tempo real, de modo que seus
dados podem chegar (OSClisten) ou serem enviados
(OSCsend) para o ambiente Pure Data, permitindo que um
determinado problema musical seja resolvido mais
facilmente conforme o método adequado: a microforma de
acordo com sua natureza conversacional e o gesto de
acordo com as vias do microuniverso.
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RESUMO

Este trabalho apresenta um circuito simples com componentes facilmente disponíveis no mercado que
possibilita a simulação do efeito Leslie. A topologia proposta baseia-se no equacionamento matemático dos
fenômenos decorrentes da rotação de um alto-falante. Os efeitos Doppler (aparente variação da frequência) e
variação da amplitude, oriundos da rotação, são aproximadamente simulados pela aplicação do sinal de áudio a
um circuito que adiciona uma fase modulada por um segundo sinal, em cascata com um circuito que faz a
amplitude variar segundo o mesmo sinal modulador, defasado de 90º. As principais estruturas utilizadas para
estes fins foram filtros all-pass e um amplificador inversor, comuns em circuitos do tipo Vibrato e Tremolo,
respectivamente.

0. INTRODUÇÃO
O nome Efeito Leslie homenageia Donald Leslie, que
criou os gabinetes conhecidos como Leslie Speakers por
volta de 1937 [1]. Ele era inicialmente disponível em
órgãos, mas hoje é também usado para enriquecer o som de
guitarras, vocais, dentre outros.
O Efeito Leslie é obtido quando um ou mais alto-falantes
são continuamente girados em um gabinete, geralmente de
madeira. O movimento dos alto-falantes produz um som
bastante característico que apresenta ao mesmo tempo uma
variação (aparente) da frequência e (real) da amplitude dos
sinais. O controle entre alta e baixa rotação pode ser
efetuado pelo músico e tem sido utilizado no jazz, blues e
rock.

A Figura 1 mostra a construção clássica do sistema
Leslie que utiliza um alto falante para os graves e outro
para os agudos. O som é direcionado para fora do gabinete
pelas cornetas superiores, no caso dos agudos, e por uma
espécie de tambor dotado de uma rampa (geralmente de
madeira), nos graves. Devido à alta inércia desse tambor
em comparação ao sistema de reprodução dos agudos, há
um atraso entre os conjuntos quando a velocidade de
rotação é alterada. No sistema de agudos, duas cornetas são
visíveis nos modelos comerciais. Porém, apenas uma delas
emite som, enquanto a outra funciona apenas como
contrapeso. Entretanto, todo o conjunto costuma ter
dimensões relativamente grandes, dificultando o seu
transporte, razão pela qual têm sido buscadas
implementações eletrônicas. Existem modelos comerciais,
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mas com custo relativamente alto [2]. Nas propostas de
circuitos voltados ao hobby, como por exemplo, aquela
encontrada em [3], os desempenhos e/ou facilidade de
projeto deixam a desejar. Por isso, este trabalho se propõe
a apresentar uma melhor alternativa para “hobistas”, para
montagens conhecidas como DIY (do it yourself).
Neste trabalho, é apresentado um circuito relativamente
simples que possibilita a simulação aproximada do Efeito
Leslie baseada no equacionamento matemático do
comportamento físico de um único alto-falante girando em
um gabinete acústico.
Este trabalho está organizado da seguinte forma: na
Seção 1, é feita a análise física e modelagem matemática
do problema. Na Seção 2, são mostrados os circuitos que
implementam o efeito desejado. Na Seção 3, são
apresentadas as conclusões deste trabalho.
1. MODELO FÍSICO
Nesta seção, é obtido o modelo matemático dos
fenômenos físicos decorrentes da rotação de um único alto
falante, cuja abertura está distante de um raio r do eixo em
torno do qual gira a uma velocidade de ω rad/s, estando
esse eixo a uma distância R do ouvinte. Será considerado
que r é no mínimo 10 vezes menor que R, como
frequentemente ocorre nos gabinetes reais, e que ω varia
entre 2π rad/s e 20π rad/s, valores aproximados das
velocidades de baixa e alta rotação, respectivamente. O
modelo físico é mostrado na Figura 2.
A rotação do alto-falante gera dois efeitos principais no
som percebido pelo ouvinte: alteração periódica na
intensidade, devida à alteração da distância entre a fonte e
o ouvinte; e alteração na frequência, devida ao efeito
Doppler, pelo fato de a fonte afastar-se e aproximar-se do
ouvinte [3][4].
No intuito de criar um modelo relativamente simples,
que resulte em um projeto acessível, outros efeitos (como
espaciais e de reverberação) serão deixados de lado.

r

θ
ω

R

Ouvinte
Figura 2. Modelo físico de um sistema Leslie, incluindo o contrapeso
da corneta.

1.1 Modulação de Amplitude
A intensidade média da onda sonora em um ponto a uma
distância d de uma fonte de potência Pfonte é dada por (1)
[5].

I (d ) =

Motor

Falante p/ graves

I (θ ) =

Pfonte
4ʌ( R − r cos(ș))2

Rampa de
madeira
Amplificador

Figura 1. Diagrama de um sistema Leslie.

=

Pfonte
r
§
·
4ʌR 2 ¨1 − cos(ș) ¸
© R
¹

2

(3)

Utilizando o teorema binomial no denominador de (3) e
considerando que r/R<<1, obtêm-se a expressão
aproximada (4).
Pfonte
§ 2r
·
4ʌR 2 ¨1 − cos(ș) ¸
R
©
¹

(4)

O ângulo θ varia no tempo, e pode ser substituído por
ωt. Expressando o cosseno como um seno adiantado de
π/2, e corrigindo o sinal negativo à frente do cosseno com
uma subtração de π radianos, obtém-se (5).

I (ș) =

Motor

Tambor

(2)

d = R − r .cos(ș)

Corneta

Falante p/ agudos

(1)

4ʌd 2

Considerando que R>>r, a distância entre o ouvinte e a
abertura da corneta no modelo dado pela Figura 2 pode ser
aproximada por (2), a qual origina (3).

I (θ ) =
Contrapeso

Pfonte

Pfonte
§ 2r
ʌ ··
§
4ʌR 2 ¨1 + sen ¨ Ȧt − ¸ ¸
2 ¹¹
R
©
©

(5)

Plotando a função dada por (5), obtêm-se as curvas
apresentadas na Figura 3, em que a intensidade
normalizada é mostrada para as frequências mínima e
máxima de rotação. Comparando a curva obtida com uma
senoide de referência, plotada em linha tracejada,
percebe-se que, para essa faixa de rotação, a forma da
função se aproxima de uma senoide com fase inicial de
90º, frequência igual à da corneta e com uma pequena
componente contínua.
Como a simulação exata de (5) não é trivial,
posteriormente será proposta a simulação de uma forma de
onda aproximada.
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1.2 Modulação de Frequência
Na ocorrência do efeito Doppler, a frequência percebida
por um observador é expressa por (6), em que os sinais
superiores são usados em caso de aproximação e os
inferiores em caso de distanciamento [5].
f = f0.

v ± vo
v B vf

(10)

Esta aproximação pode ser verificada plotando (10). A
Figura 4 mostra as formas de onda para baixa e alta rotação
das cornetas. Percebe-se por (10) e pela figura que a
amplitude da parte alternada é aproximadamente
proporcional à rotação do falante.

Intensidade
Aproximação

1,2

1,1

1,006

1

Freq. Inst.
Aproximação

0,9

0,8

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

t (s)
(a)
1,25

Valor normalizado

1,004

1,2

1,002
1
0,998
0,996
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Aproximação

0,994

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,06

1

1,4

1,6

1,8

2

Freq. Inst.
Aproximação

1,04
0,9

0,8
0

1,2

t (s)
(a)

1,1

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

t (s)
(b)
Figura 3. Intensidade sonora normalizada e aproximação para (a) 1
Hz e (b) 10 Hz.

A velocidade da abertura do alto-falante em relação ao
ouvinte pode ser obtida se ș for substituído por Ȧt em (2),
originando (7), e esta equação for diferenciada em relação
ao tempo.
(7)
d = R − r .cos(Ȧ t )

vf =

∂d
= r.Ȧ.sen(Ȧt)
∂t

(8)

Quando ș=Ȧt está entre 0 e π, v f é positivo e a fonte se
distancia do ouvinte. Portanto, o sinal usado no
denominador é positivo. Nesse caso, (6) torna-se:
vsom
1
f = f0 .
= f0
.
r.Ȧ
vsom + r.Ȧ.sen(Ȧt)
1+
sen(Ȧt)
vsom

(9)

A equação (9) pode ser decomposta no valor original da
frequência mais uma componente alternada, como dado

Valor normalizado

Valor normalizado

rȦ
§
·
sen(Ȧt) ¸
¨
§
·
vsom
rȦ
¸ ≈ f 0 ¨1 −
f = f 0 ¨1 −
sen (Ȧt) ¸
rȦ
¨
¸
© vsom
¹
¨ 1 + v sen(Ȧt) ¸
som
©
¹

(6)

1,25

Valor normalizado

por (10). Como o valor que multiplica a função seno é
muito menor que um, segundo as considerações feitas
inicialmente, uma aproximação é dada na mesma equação.

1,02
1
0,98
0,96
0,94

0

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

t (s)
(b)
Figura 4. Frequência normalizada e aproximação para (a) 1 Hz e (b)
10 Hz.

Aqui, novamente, a simulação exata de (10) não é trivial
e, portanto, posteriormente será obtida uma forma
aproximada de simulação.
2. IMPLEMENTAÇÃO

O modelo físico aproximado indica que tanto a
frequência como a amplitude do sinal provenientes do
instrumento devem ser moduladas por uma senoide de
baixa frequência em torno do valor original. O modelo
também mostra que o máximo da frequência percebida
ocorre π/2 radianos antes do máximo de amplitude, como
indicado pelas Figuras 5 e 6.
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A modulação de amplitude pode ser aproximadamente
obtida com um amplificador controlado por tensão (VCA)
(Figura 7). Uma forma possível de construir um VCA faz
uso de um amplificador operacional (amp. op.), cujo ganho
depende da resistência de um LDR (Light Dependent
Resistor) acoplado a um emissor de luz (LED, por
exemplo) que, por sua vez, é alimentado por um oscilador
de baixa frequência (LFO). Esse tipo de circuito, usado em
pedais de efeito, é chamado Tremolo [6].

IN

AMPLIFICADOR
OUT

LFO
Figura 7. VCO controlado por um LFO.

1,25

R1

Valor normalizado

1,2

+
VI ( s )
−

1,1

R

R1
+
VO ( s )
−

Figura 8. Filtro all-pass de primeira ordem.

1

0,9
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C

−
+

Freq. Inst.
Intensidade
0
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180

270

360

Posição (theta) (graus)
Figura 5. Frequência instantânea e intensidade aparente em função
da posição do alto-falante.

Máxima distância
Mínima amplitude
Máxima aproximação
Máxima frequência

Máximo afastamento
Mínima frequência

Mínima distância
Máxima amplitude

Tanto no amplificador como no filtro all-pass, o resistor
que determina o ganho ou a frequência central é um LDR,
acoplado a um LED difuso amarelo ou verde em um tubo
opaco. Como a construção dos foto-acopladores é
artesanal, a relação entre a corrente no LED e a resistência
do LDR teve de ser determinada experimentalmente.
Variando a corrente em 3 LEDs verdes de 5mm e medindo
as resistências dos LDRs de 5 mm correspondentes (de
cada foto-acoplador), obtiveram-se curvas semelhantes à
apresentada na Figura 9. A partir destas curvas, pode-se
dimensionar os circuitos de polarização dos LEDs. Em
série com os LEDs, foram colocados trimpots que
controlam o nível médio de corrente e são ajustados pelo
projetista com base na sonoridade obtida.

ω

Ouvinte
Figura 6. Máximos e mínimos de frequência e intensidade.

O efeito de aparente variação da frequência tem sido
amplamente simulado em pedais de efeitos Vibrato e
Phaser (com equalizadores de fase analógicos contínuos,
filtros all-pass) e nos pedais Chorus e Flanger (com shift
registers analógicos amostrados, BBDs) [6]. Nesses
circuitos, o que realmente varia com o tempo é a fase dos
sinais. Porém essa variação soa aos ouvidos como uma
variação de frequência. Considerando circuitos analógicos
contínuos, é com o circuito do Vibrato que se obtém o
efeito mais próximo de uma variação pura de frequência.
Por essa razão, esse será o circuito usado.
A Figura 8 mostra o circuito do filtro all-pass de
primeira ordem usado. Circuitos de pedais Vibrato fazem
uso da cascata de dois estágios com o intuito de salientar o
efeito de variação aparente da frequência.

Figura 9. Resistência do LDR em função da corrente no LED.

Quatro controles são disponibilizados no circuito:
i) Controle da frequência (rate) que é comum ao circuito
do Vibrato e do Tremolo.
ii) Controle da excursão da frequência (depth) no Vibrato.
iii) Controle da excursão da amplitude (depth) no Tremolo.
iv) Volume geral.
Todo o circuito foi projetado para funcionar com uma
fonte simples de 9 V. A tensão intermediária de referência
de 4,5 V é obtida com um divisor resistivo de tensão ligado
a um isolador (buffer). A Figura 10 apresenta o diagrama
de blocos do circuito.
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Vamos considerar que a resistência do LDR é dada por

LFO

In

R LDR ( t ) = R LDRo + ∆ R LDRmax sen (2 π f t )

All-Pass
2

All-Pass
1

VCA

Out

onde R LD R o é a resistência média e ∆ RLDRmax é a máxima
variação que ocorre no valor da resistência do LDR.

r (t ) = sen {ω0t − 4tg −1 [ ω0C ( RLDRo + ∆RLDRmax sen(2π f LFO t ))]}

Figura 10. Diagrama de blocos do circuito.

A seguir, os circuitos são descritos individualmente.

(16)

2.1 Somador

Para evitar o carregamento do amp. op. que alimenta os
dois LEDs nos dois foto-acopladores usados nos estágios
all-pass, os diodos são colocados em série de modo que
por eles passe a mesma corrente. Quando em condução,
cada LED apresenta uma tensão de cerca de 2 V entre seus
terminais. Como o sinal do LFO tem valor médio de 4,5V,
e a queda de tensão nos 2 LEDs série é de 4 V, sobram
apenas 0,5 V de faixa de excursão do sinal. Por isso, foi
usado um somador (Figura 11), que adiciona uma
componente contínua de 1,5 V ao sinal do LFO. Desse
modo, em relação à referência da fonte, o sinal modulador
passa a oscilar em torno dos 6 V com tensão pico a pico de
4,2 V. Portanto, a tensão oscila entre 3,9 V e 8,1 V, que
são, respectivamente, a tensão em que os LEDs apagam e a
tensão de saturação positiva do operacional. No mesmo
bloco, um potenciômetro de 500 k controla a intensidade
(depth) da variação aparente da frequência proporcionada
pelo Vibrato.
POT2
500k
depth freq

R18

R17
33k
R16

GND

GND

100k

33k
U1:D
TL074

4,5 V
9V
Figura 11. Bloco somador.

2.2 Filtros All-Pass

Em um sistema linear invariante a parâmetros
concentrados (com todos os polos no semiplano lateral
esquerdo aberto), para uma entrada sinusoidal x(t) =
sen(Ȧ0t), tem-se, na saída, um sinal sinusoidal r(t) com
amplitude e fase modificadas pela magnitude e fase da
resposta em frequência do sistema na frequência Ȧ0. Sendo
um sistema all-pass, a amplitude é igual para todas as
frequências e somente a fase é modificada. Assim:

r (t ) = sen[ω0t + θ (ω0 )].

(11)

Se dois sistemas all-pass de primeira ordem (mostrado
na Figura 8) são colocados em cascata, a função de
transferência é dada por:
T ( s) =

−1 + sRC −1 + sRC
.
×
1 + sRC
1 + sRC

(12)

A fase para uma frequência particular Ȧ0 é dada por:
θ(ω0 ) = −4tg −1ω0 RC.

(13)

Então, a resposta r(t) é:
r (t ) = sen[ω0t − 4tg −1ω0 RC ].

(15)

(14)

Para obter a frequência instantânea [7] do sinal r(t),
deriva-se o argumento do seno em relação ao tempo,
lembrando que se
−1
y = tg u.
(17)
Então:
y' =

u'
1+ u

2

.

(18)

Se Ȧa é a frequência instantânea do sinal r(t), tem-se:
Ȧa =

∂
{Ȧ0t − 4tg −1 [Ȧ0C ( RLDRo + ∆RLDRmax sen(2π f LFO t ))]}
∂t
(19)

§
·
8ʌ f LFOC∆RLDRmax cos(2ʌ f LFO t )
¸. (20)
Ȧa = Ȧ0 ¨1 −
2
¨ 1 + [Ȧ C( R
¸
0
LDRo + ∆RLDRmax sen(2ʌ f LFO t ))] ¹
©
Plotando a curva de Ȧa para os valores RLDRo=77k, C =
1 nF, Ȧ0 = 2ʌ.1000, fLFO = 10 Hz e uma excursão de 80%
no valor da resistência do LDR, obtém-se a curva mostrada
na Figura 12. A figura mostra que a frequência instantânea
comporta-se de forma aceitável, variando de forma
aproximadamente senoidal em torno da frequência original
e com uma defasagem de cerca de ʌ/2 radianos em relação
à forma de onda da resistência do LDR. Pela equação de
Ȧa, percebe-se também que a amplitude da variação é
diretamente proporcional à frequência do LFO, exatamente
como desejado. Para valores maiores de excursão, a
distorção na forma de onda tende a aumentar, mas os
pontos de cruzamento com a frequência original mantêmse os mesmos.
Os filtros all-pass mostrados na Figura 13 são
caracterizados pela frequência 1/(RLDRoC), que é aquela na
qual a fase é ʌ/2 rad. Neste trabalho, essa frequência foi
feita igual a 500 Hz (escolhida quando se buscava uma
sonoridade mais próxima à do efeito real), cujo valor pode
ser alterado através do trimpot responsável pela corrente
média dos LEDs.
2.3 Tremolo

O bloco Tremolo (modulação de amplitude) é formado
por um atenuador não inversor (divisor resistivo ligado a
buffer) e um amplificador inversor (Figura 14). O primeiro
controla a amplitude (depth) da oscilação proveniente do
LFO, mantendo a corrente do LED em torno de um valor
fixo. O segundo é um amplificador inversor com a
resistência de realimentação substituída pelo LDR do
foto-acoplador. Ajustando um trimpot, a resistência do
LDR foi calibrada para 10 k, com uma corrente média no
LED de 4 mA, para que o ganho médio desse segundo
estágio seja igual a 1.
Conforme (15), a resistência do LDR é dada por:
R LDR ( t ) = R LDRo + ∆ R LDRmax sen (2 π f t ).

(21)

Então, a tensão de saída do amp. op. U2:D na Figura 14 é
dada por (22).
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vO (t ) RLDRo ∆RLDRmax
=
+
sen(2π f t )
vI (t )
R7
R7

(22)

Obviamente, se fosse feita a plotagem de (22), seriam
geradas curvas próximas às mostradas na Figura 3.

A tensão de pico em relação à referência (Vref = 4,5 V) é
dada por (24), onde VQ é a tensão de saturação do
operacional, cerca de 1 V abaixo da tensão de alimentação
(3,5 V em relação a Vref, neste caso).
9V

1,06

POT1
1M
rate

1,04

R22

U1:B

TL074

4,5 V

Valor normalizado

82k

1,02

GND

9V

0,98

R21

0,96

200k
4,5 V

0,94
0

Freq. inst. (all-pass)
Freq. inst. (modelo)
LDR
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

Figura 15. Gerador de onda triangular.

R6
100k

GND

R3

In

U2:B

100k

100k

C3

C4

9V

W1

1nF
1k
Ajuste s0

Out

9V

W2
4,5 V

4,5 V

LED+LDR

LED+LDR

Med 77k

GND

Med 77k

Figura 13. Vibrato formado por dois estágios all-pass.
GND

Out Vibrato

R7

U2:D
TL074

4,5 V

Out

10k
9V

W3
9V

POT3

100k
depth
amp
4,5 V

U1:C

TL074

R14
470

TRIM2

Ajuste para ganho=1
1k

LED+LDR

GND

Med 10k

GND

Figura14. Estágio de modulação de amplitude.

2.4 Oscilador

Até este ponto foi considerado que o LFO produz uma
tensão senoidal e todos os desenvolvimentos matemáticos
foram baseados nessa premissa. Porém, considerando que:
i) a implementação de um gerador analógico com saída
triangular é mais simples;
ii) na fase de testes, foi verificado não haver diferença
perceptível no efeito Leslie obtido, com o controle dos
LFOs feito por uma senoide ou por uma onda triangular.
Assim, optou-se pela simplicidade de projeto, pelo uso da
associação de um biestável com um integrador negativo,
que produz uma onda triangular na saída do integrador.
Conforme [6], a frequência de oscilação do circuito da
Figura 15 é dada por (23).
VQ

R
1
1
f =
= 20 .
.
VT 4 RC R21 4 RC

R21
= 2,1V
R20

(24)

2.5 Análise das Defasagens

U2:C

TL074

1nF

TRIM1

R12
Saída
somador 390

GND

R5

TL074

VT = VQ .

(23)

Para os valores usados, as frequências máxima e mínima
são, respectivamente, fMAX = 11,43 Hz e fMIN = 0,52 Hz.

Nesta seção, é feita a análise das variações de frequência
e amplitude para verificar se essas grandezas apresentam a
desejada defasagem entre si. Essa análise é necessária em
razão do uso de diversas estruturas inversoras.
No circuito do Vibrato, o sinal do LFO sofre uma
inversão (íʌ rad) no estágio somador. Quando o sinal
resultante da soma é máximo, a resistência do LDR é
mínima e vice-versa, ou seja, as formas de onda de tensão
de saída do somador e resistência do LDR apresentam uma
diferença de íʌ rad. Desse modo, a forma de onda da
variação da resistência do LDR está em fase com o
oscilador. Com base no equacionamento dos filtros
all-pass, a frequência instantânea está ʌ/2 rad atrasada em
relação à resistência do LDR (ver Figura 12), subtraindo
ʌ/2 rad do saldo de fase e, assim, totalizando íʌ/2 rad em
relação ao sinal do LFO.
No circuito do Tremolo, o sinal do LFO não sofre
inversão no atenuador. A forma de onda da variação da
resistência do LDR, responsável pela variação do ganho do
amplificador na saída do circuito da Figura 16, é, como no
caso anterior, inversa à tensão de saída do atenuador,
equivalendo a uma subtração de ʌ rad da fase. Com isso, a
fase da amplitude em relação ao sinal do LFO é de íʌ rad.
1,02

Valor normalizado

R4

U1:A

GND

t (s)

100k

440nF

330k
TL074

Figura 12. Resistência do LDR (em preto, pontilhada), frequência
instantânea proporcionada pelos filtros all-pass (em cinza, contínua)
e frequência prevista no modelo (em preto, tracejada).

LFO

C10

R20

1

1,01

1

0,99

0,98

Freq. Inst.
Intensidade
0

90

180

270

360

LFO (graus)
Figura 16. Frequência instantânea e intensidade do sinal de saída
em função do argumento do LFO.
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(passa-baixa), que reduz os efeitos de interferências
eletromagnéticas e protege os alto-falantes de sons
ultra-sônicos. Neste trabalho, por questão de simplicidade,
esse filtro não foi considerado.
O circuito da Figura 18 também mostra o capacitor de
desacoplamento de saída C5, o potenciômetro de controle
do volume POT4 e a chave SW1 que permite que o sinal
de entrada apareça na saída sem ser processado.

Concluindo, a frequência instantânea está adiantada de
ʌ/2 rad em relação à variação de amplitude. Portanto, o
circuito cumpre o objetivo do ponto de vista das
defasagens necessárias para a simulação do efeito Leslie. A
Figura 16 mostra as formas de onda de frequência
instantânea e amplitude do sinal de saída em função da
oscilação do LFO, enquanto a Figura 17 mostra as
defasagens proporcionadas por cada estágio.
O diagrama da Figura 18 apresenta o circuito completo,
onde o capacitor C2 = 180 nF na entrada, junto com a
impedância de entrada do all-pass, proporciona um efeito
passa-alta com frequência de corte em torno 8,85 Hz,
praticamente independente do valor de RLDR. Assim, é feito
um desacoplamento DC que garante a manutenção dos
níveis de polarização quando no acoplamento desse
circuito com outros e também protege os alto-falantes de
sons sub-sônicos.
Nos pedais de efeitos comerciais, é também colocado (na
entrada) um filtro para atenuar sinais de alta frequência
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Figura 17. Avaliação da defasagem entre variação de frequência e
amplitude.
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-2π
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R4
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100k
GND

C2
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U2:A
TL074
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U1:C

TL074
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R2
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Figura 18. Diagrama completo do circuito simulador do efeito Leslie.

3. CONCLUSÕES

Neste trabalho, foi apresentado um circuito
relativamente simples que simula o efeito Leslie usando
componentes facilmente disponíveis no nosso mercado.
Adicionalmente, o circuito pode simular os efeitos
Tremolo e Vibrato individualmente, uma vez que os blocos
em cascata possuem controles de profundidade
independentes.
A análise matemática do comportamento de um sistema
Leslie mecânico apontou discrepâncias desprezíveis entre
as formas de onda desejadas e as obtidas pela simulação do
circuito.
Nos testes finais, os resultados sonoros obtidos
experimentalmente satisfizeram as expectativas e
confirmaram o circuito como uma opção simples e barata
para simular o efeito Leslie, desde que os controles de

profundidade sejam configurados corretamente. Entretanto,
durante os testes perceberam-se estalos periódicos,
possivelmente causados pelo chaveamento do biestável
utilizado na geração da onda triangular. Durante os testes,
também foi sugerida a inclusão de um footswitch, para que
a transição entre alta e baixa frequência do LFO seja feita
sem o uso das mãos.
Apesar de todas as análises terem considerado um
oscilador com saída senoidal, por simplicidade, foi usado
um sinal triangular, que sob o ponto de vista sonoro não
causou mudanças perceptíveis.
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Maio
de 2006,
Sao Brasil
Paulo, SP
7 a 9 de Maio de 2013, São Paulo, SP

Este
artigo
foi reproduzido
dofinal
original
entregue
pelo
edições,
correções efeitas
considerações
Este
artigo
foi reproduzido
do original
entregue
pelo autor,
semautor,
edições,sem
correções
ou considerações
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artigos podem
ser da
adquiridos
da AudioSociety,
Engineering
nd York 10165-2520, USA; www.aes.org. Informações sobre a seção Brasileira podem ser obtidas
New
York,
New
Society, 60 East 42 Street, New York, New York 10165-2520, USA, www.aes.org. Informações sobre a seção Brasileira
www.aesbrasil.org.
Todos os direitos
são
reservados.
Não Não
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Marcio José da Silva1,2Autor
e Regis
Rossi Alves
Faria
1

2

Aﬁliacao
Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações
e Artes, Departamento de Música
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O conteúdo técnico deve ser preciso e coeren
Citação a trabalhos anteriores e/ou de terceiros d
vem ter seus respectivos créditos.

11º CONGRESSO | 17ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 07 A 09 DE MAIO DE 2013

24

SILVA E FARIA

auditivo. Isto tem melhorado com as novas tecnologias de áudio e o aumento do poder de processamento
dos computadores, o que sugere buscar explorar todas as possibilidades técnicas possı́veis. Como ainda
não fora estudada no Brasil, se justifica a pesquisa
da sı́ntese de campo de onda ou Wave Field Synthesis, técnica que utiliza um grande número de canais de
áudio, com a perspectiva de que se possa gerar futuras
implementações e se possa avaliar a oferta de produtos, fabricados em outros paı́ses, que se utilizam desta
técnica.

1

S ÍNTESE DE CAMPO DE ONDA (WFS
- WAVE FIELD SYNTHESIS)

Esta técnica foi introduzida em 1988 por A. J.
Berkhout (Universidade TU Deft, Holanda). É baseada
na teoria formulada no século XVII pelo fı́sico holandês
Christiaan Huygens, tendo como princı́pio fundamental
obter o modelamento fı́sico da propagação de frentes
de ondas sonoras através da propagação e superposição
de várias pequenas frentes de onda, o que requer uma
formulação computacionalmente mais complexa. Em
outras palavras, o objetivo principal é emular a frente
de onda que seria produzida por objetos sonoros reais
em um ambiente acústico especı́fico, através de matrizes de alto-falantes densamente distribuı́das na área
de audição. Para que isso ocorra, cada alto-falante
emite um sinal com um determinado atrasado e com
atenuação correspondente à sua posição para contribuir
com a sı́ntese de uma fonte virtual.
Na figura 1, é apresentada a criação de imagens
sonoras virtuais. Tem-se a impressão que a fonte sonora
encontra-se atrás dos alto-falantes:
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um deles, é necessário que o ouvinte se posicione num
determinado ponto entre as caixas de som, normalmente ficando numa poltrona fixa. Se várias pessoas estiverem no local, não poderão ficar neste mesmo ponto,
não podendo ouvir o resultado da projeção do som da
mesma forma. De forma semelhante ao que ocorre com
a projeção de imagens nos filmes em três dimensões, a
técnica de WFS se diferencia por permitir a localização
do objeto em cada ponto do espaço fı́sico, independentemente da posição do ouvinte. Também é capaz de produzir imagens sonoras reais mais definidas e estáveis,
formados na frente ou atrás dos alto-falantes. Com WFS
é possı́vel simular acusticamente um ambiente, ou sala,
virtual com dimensões ajustáveis, através da sı́ntese das
reflexões renderizadas, como se as reflexões realmente
fossem consequência das paredes virtuais [2]. Para que
esta aplicação tenha sucesso, é recomendado o uso de
um ambiente de audição que não interfira gerando reflexões, o que atrapalha consideravelmente a percepção
da cena sonora.
Para um sistema prático WFS, a projeção do som
é feita de forma não contı́nua, sendo discretizada em
função dos alto-falantes que são espaçados de 10 a 20
cm [3].
Ao redor do mundo, existem vários trabalhos
acadêmicos que tratam de WFS e já existem empresas comercializando equipamentos e sistemas de
sonorização baseados nesta técnica, com destaque para
auditórios e salas de cinema na Alemanha, onde se utilizam em torno de 700 ou 800 alto-falantes, mas podese conseguir bons resultados de implementação com
algo em torno de 30 alto-falantes [1].
A viabilidade da construção de sistemas WFS vem
aumentado conforme os computadores mais modernos
alcançam maior poder de processamento, permitindo a
implementação dos vários canais simultâneos.

1.1

Figura 1: À direita uma fonte sonora gerada por WFS.
LIMSI (Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique
et les Sciences de l’Ingénieur) - Augmented and Virtual
Reality & Audio Interfaces: http://www.limsi.
fr/Scientifique/aa/thmsonesp/IRVweb
Nas diversas aplicações de WFS uma das ênfases é
que cada ouvinte tenha sempre a mesma sensação de
distribuição e percepção das fontes sonoras no espaço
de audição. Em outras técnicas, a mudança da posição
do ouvinte deve mudar a percepção do ponto onde
está localizado o som. Nos sistemas mais usados nas
residências (estéreo e home-theaters), para que se possa
obter o resultado de espacialização oferecido em cada

Teoria básica

Quando a distribuição de alto-falantes forma um
plano, pode-se aplicar o teorema de Rayleigh. Este teorema diz que, em um ponto (A) em frente ao plano (S), a
pressão do som pode ser determinada pela componente
normal, a este plano, da velocidade da partı́cula de ar
[4], conforme ilustrado pela figura 2.
A formulação matemática deste problema é dada
pela equação (1):
PA =

jωρ
2π



Vn
S

e−jkr
dS
r

(1)

√ Onde PA representa a pressão no ponto A, j =
−1, ω é a frequência angular, ρ é a densidade do ar,
Vn é a velocidade das partı́culas de ar e k = ωc , sendo c
a velocidade de propagação do som [4].

2

PROJETOS DE REFER ÊNCIA

A seguir são descritos alguns projetos que se utilizaram de Wave Field Synthesis.
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para equipar um auditório e o segundo foi montado
como um lustre, conhecido como Lampadario Acustico
(figura 4), usado para colocar fontes sonoras em foco.
Martino Traversa compôs uma peça de nome NGC 353
para a inauguração da Casa del Suono [2]. A execução
desta composição cria aos espectadores a sensação de
que podem tocar os sons que dançam ao redor e acima
da cabeça de cada ouvinte [5].

Figura 2: A pressão no ponto A é devida aos altofalantes alinhados sobre o plano.

2.1

O projeto CARROUSO

CARROUSO (Creating, Assessing and Rendering
in Real Time Of high quality aUdio- viSual envirOnments in MPEG-4 context) foi um projeto financiado
pela Comunidade Européia e realizado de janeiro 2001
até junho de 2003, objetivando, com um sistema WFS, a
renderização de cenas sonoras, bem como desenvolver
técnicas para gravá-las. Para sua realização juntaram-se
empresas privadas e universidades, como Delft University, France Telecom R&D, IRCAM, e Fraunhofer Institute IIS AEMT [5].

2.2

The Game of Life

Em 2006, a fundação holandesa “The Game of
Life” desenvolveu um sistema WFS com uma matriz
móvel de alto-falantes, conforme pode ser visto na
figura 3. Os compositores Barbara Ellison, Yannis Kyriakides e Wouter Snoei criaram peças para este sistema.

Figura 4: Lampadario Acustico - http://www.
danieletorelli.net/lampadario.html

2.4

WFS do IRCAM

Em 2008, foi instalado no IRCAM (www.ircam.fr)
em Paris (França), um sistema WFS equipado com 128
alto-falantes. Este sistema é combinado com um outro
sistema para a captura de movimento com câmaras de
infravermelhos. Este equipamento é usado para experimentar novos métodos de espacialização para a criação
musical e para os experimentos cientı́ficos com a realidade virtual e cognição espacial. O IRCAM colaborou
com o projeto CARROUSO e nos últimos anos estabeleceu parceria com a empresa suı́ça Sonic Emotion,
para desenvolver sistemas de espacialização baseados
em WFS [5].

2.5

WFS da Technical University - Berlin

A Technical University Berlin (TU Berlin), Alemanha, entre 2006 e 2007 lançou um projeto para
equipar um de seus auditórios usando um sistema WFS,
com um total de 840 canais de áudio. O sistema é controlado pelo software de código aberto sWONDER, que
é abordado na seção seguinte. O programa é controlado via Open Sound Control (OSC), possibilitando a
comunicação com outros sistemas, além disso, permite
ao usuário definir o movimento das fontes sonoras [6].
Figura 3: Matriz móvel de alto-falantes do The Game
of Life (agosto de 2007) - [5].

2.3

Casa del Suono

Na Casa del Suono em Parma na Itália, foram instalados dois sistemas baseados em WFS. O primeiro

2.6

IOSONO

A plataforma comercial IOSONO é o resultado do
emprego da técnica de WFS para a sonorização espacial de amplos espaços, como cinemas e teatros. O
sistema é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento de diversas universidade europeias, e foi
aperfeiçoado pelo instituto Fraunhofer, da Alemanha.
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Desde 2003, há um cinema de 100 lugares em Ilmenau (Alemanha) equipado com 198 alto-falantes. O
sistema tem sido também pesquisado para aplicações
domésticas (home-theater). No site da empresa pode-se
verificar a aplicação feita de um sistema de sonorização
que usa tecnologia baseada em WFS, numa versão
adaptada da ópera “Neither”, escrita por Morton Feldman and Samuel Beckett [7].

3

SOFTWARES DE REFER ÊNCIA

Embora aplicações musicais para WFS sejam ainda
incipientes e não haja nenhum sistema implementado
no paı́s, a tecnologia vem amadurecendo há mais de
uma década havendo algumas distribuições de software
disponı́veis na internet. Como referência para desenvolvimentos futuros, a seguir é feita uma análise de alguns destes programas.

3.1

SSR

O SoundScape Renderer (SSR) é um programa usado para reprodução de áudio espacial executado em
GNU/Linux e Mac OS X. Foi desenvolvido por Jens
Ahrens, Matthias Geier e Sascha Spors, um grupo de
pesquisa da Universidade Técnica de Berlim, em colaboracão com Telekom Inovation Laboratories. O
programa foi escrito em linguagem C++ e também
utiliza QT, Python, Puredata. Pode se comunicar
em rede usando TCP/IP. O projeto encontra-se na
sua 5ª versão (0.3.4), a primeira foi publicada em
maio de 2010. Os arquivos para a instalação (de todas as versões), bem como o manual de instruções,
encontram-se disponı́veis em: https://dev.qu.
tu-berlin.de/projects/ssr/files.
O SSR tem como propósito ser um framework para
possı́veis implementações de “state of the art” com
várias técnicas de reprodução de áudio espacial para
uso e pesquisa. Ele é capaz de processar cenas acústicas
virtuais usando WFS, reprodução biaural (HRTF), Ambisonics Amplitude Panning (AAP), e Vector Base Amplitude Panning (VBAP). Também pode ser configurado
para operar com array de alto-falantes linear, retangular ou circular. A escolha da geometria final do sistema
e do número de alto-falantes é feita alterando-se um arquivo de configurações, que está num código xml.
Qualquer programa que envia dados de áudio e
qualquer entrada do hardware de áudio pode ser conectado ao SSR e pode servir como fonte de entrada, em
realtime. Seu manual recomenda que as conexões de
áudio sejam feitas através do Jack Audio Connection
Kit (JACK), um programa que, por meio de um servidor
de áudio, interliga os programas de áudio e os conecta
às entradas e saı́das de hardware disponı́veis. Desta
forma, o SSR pode ser interligado a programas como
players e gravadores, ou a qualquer programa que tenha
suporte ao JACK [8].
As imagens dos objetos sonoros podem se formar
atrás, em frente ou sobre a matriz de alto-falantes.
Pode-se trabalhar com fontes virtuais do tipo pontuais

SISTEMAS WFS

ou com ondas planas, o que leva a impressão que a objeto está bem distante (no infinito). É possı́vel colocar
os objetos sonoros em movimento fazendo o controle
através do mouse na interface de usuário. A técnica
consiste em fazer um fade out na posição de origem
e um fade in na posição de destino. Cenas sonoras
estáticas podem ser salvas, porém o mesmo não ocorre
com as cenas em que os objetos sonoros se movem.

3.2

sWONDER

O projeto de pesquisa do sWONDER começou em
2003, na TU Berlin, com Marije Baalman [9]. Em
2007, para poder ser instalado e usado com muitos
canais num grande auditório na TU Berlim, Alemanha,
foi reestruturado por uma equipe de desenvolvedores
para se adaptar a grandes instalacões ficando com uma
estrutura distribuida [6]. O propósito do projeto é
servir de ferramenta para para composição musical e
apresentações ao vivo.
O programa sWONDER é construı́do em C/C++, e
também se utiliza de QT, para a interface de usuário,
patches para Pure Data e VST-plugins. Roda sob a
plataforma Linux e é dividido em alguns programas
que podem rodar em diferentes computadores e que
podem se comunicar em rede, através do protocolo
OpenSoundControl (OSC) [6]. Para baixar o sWONDER, deve-se acessar: http://sourceforge.
net/projects/swonder/.
Pode ser configurado para operar com array de
alto-falantes linear ou retangular, mas não circular.
É necessário modificar os arquivos de configuração
para usar o sistema com eficiência. É possı́vel definir
parâmetros geométricos da sala virtual que o sistema
deve conceber, para que o usuário possa mover fontes
virtuais dentro da região definida. Isto também permite
aos usuários simular as reflexões do som nas paredes da
sala virtual.
Assim como ocorre no SSR, o sWONDER opera
em realtime e é controlado via JACK. Para diversas funções, como gravação e reprodução de áudio
em múltiplos canais, o manual do software sugere a
utilização do programa Ardour, uma estação de trabalho
de áudio digital multicanal.
É possı́vel escolher entre fontes virtuais pontuais ou
ondas planas com direção definida, normalmente usadas para sintetizar as reflexões secundárias, pulando
as primeiras reflexões. As imagens dos objetos sonoros
podem se formar atrás, em frente ou sobre a matriz
de alto-falantes. O controle do movimento dos objetos
sonoros é feita via mouse interagindo com a interface de
usuário, com a vantagem de poder optar entre o modo
fade out na posição de origem e um fade in na posição
de destino ou o modo que tenta movimentar continuamente o objeto, simulando o efeito Doppler. Tanto as
cenas sonoras estáticas como as que têm objetos móveis
podem ser salvas.
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3.3

WFS de Daniel Salvador

Através de um contato por e-mail, o ex-pesquisador
da Universidad de San Martı́n de Porres (USMP), Peru,
César Daniel Salvador Castañeda, cedeu o códigofonte do sistema de WFS, todo desenvolvido por ele na
liguagem de programação Pure Data (o que facilita a
utilização de múltiplos canais). O sistema foi projetado para um arranjo de 35 alto-falantes dispostos em
um cı́rculo horizontal de 1,5 m de raio [10]. Não é
difı́cil alterar os parâmetros do programa, desde que
a configuração seja sempre circular. Outro tipo de
configuração, como a linear, precisa de modificações
em quase todo o código e, provavelmente, alguns
acréscimos em sua estrutura. O programa é totalmente
experimental, ainda não tem manual de instruções e
quase não existem comentários em seu código-fonte.
Também vêm incluı́dos arquivos de áudio a serem renderizados para espacializar o áudio correspondente com
modelos de ondas esféricas ou planas.
O programa tem vários patchs, o principal tem a
interface de controle que pode ser controlada via mouse.
Foram feitas algumas alterações para que o programa funcionasse com 6 alto-falantes dispostos em
uma circunferência de raio 0,5 m. Com o uso de arquivos de áudio disponibilizados juntos com códigofonte, foram feitoss testes iniciais, percebeu-se que existia apenas um efeito de “panning” entre as caixas,
o que provavelmente era consequência do grande
espaçamento entre os alto-falantes. Para um futuro
breve, estão previstos testes adicionais com mais caixas
acústicas à disposição.

4

APLICAÇ ÕES DE WFS NA M ÚSICA

A espacialização sonora por WFS pode ser aplicada para aumentar as possibilidades de abstração nas
composições musicais. Pode ser utilizada em conjunto
com imagens ou objetos móveis, ou ainda como uma
nova forma de objeto sonoro, conceito proposto por P.
Schaeffer, em 1966 [11].
Cada maestro ou músico teria a opção de realizar
ensaios em meio à orquestras virtuais. A separação dos
instrumentos no espaço, que é parcialmente percebida
em gravações feitas em estéreo, poderá auxiliar o trabalho de maestros, arranjadores e compositores, pois
ajuda a discriminar o som de cada instrumento, mesmo
quando vários deles são ouvidos simultaneamente. A
expectativa é tornar o mais realı́stica possı́vel a escuta
das grandes orquestras.
É adequada para situações de concertos, pois, diferentemente das outras técnicas, tem a capacidade em induzir a percepção de objetos sonoros localizados numa
grande área de audição, podendo assim atender um
maior número de ouvintes simultaneamente [2].
Em relação à outras técnicas de auralização, Wave
Field Synthesis permite outros tipos de movimento das
fontes sonoras, tais como movimentos que usam controle mais preciso sobre a localização de fontes de som
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e movimentação através do espaço de audição. Pode
haver uma fonte com uma posição fixa ou uma fonte
que se move quando o ouvinte atravessa a região de
audição [2].
Com a telepresença (transmissões audiovisuais
imersivas à distância) haveriam concertos com a
participação de músicos distantes entre si, como se estivessem integrados na mesma sala tocando lado a lado.
Cada compositor, arranjador ou produtor em estúdio de
gravação poderia pensar os arranjos e orquestrações em
função da posição em que gostaria que cada som fosse
reproduzido.

4.1

Projetando instrumentos virtuais

A execução musical é uma maneira pela qual os
compositores transmitem suas idéias, em princı́pio abstratas, a outras pessoas. Para a criação de músicas
cada vez mais elaboradas e complexas, foi necessário
o desenvolvimento, dentre outras coisas, da técnica dos
executantes e de instrumentos musicais de construção
cada vez mais complexa para aumentar a qualidade
e a gama de timbres disponı́veis para os arranjos ou
orquestrações. Nota-se assim que o estudo e o desenvolvimento tecnológico foram importantes para a
evolução da música, principalmente em relação aos instrumentos musicais.
Nas últimas décadas, os músicos usam o computador como uma poderosa ferramenta de composição,
como executante e como instrumento gerador dos sons
(sı́ntese ou utilização de amostras gravadas).
Com o desenvolvimento das tecnologias de áudio
espacial, os instrumentos musicais podem ser percebidos como projeções acústicas, fugindo da lógica da
acústica imposta pelo corpo dos instrumentos acústicos
tradicionais e trazendo a ilusão da mudança de posição
do instrumento real. A modelagem do espaço em
instrumentação musical espacial pode ser feita pensando o espaço como um instrumento de execução musical, ou como uma matriz de escuta de domı́nio do ouvinte.
Ainda pouco explorada. a criação de instrumentos
musicais virtuais espaciais, se apresenta como uma das
aplicações musicais mais interessantes e desafiadoras
para WFS. Pode ser caracterizada pela manipulação e
distribuição espacial de cenas de som virtuais, através
do controle de alguns parâmetros. Uma ideia possı́vel
é gerar e manipular a projeção espacial do instrumento
musical virtual em um ambiente fı́sico real, mudando a
percepção de tamanho e da forma do seu corpo [12].
Outra ideia é usar um mapeamento controlável, de
modo a poder alterar parâmetros como a frequência, a
intensidade ou a posição dos sons emitidos. Estamos
avaliando como o movimento de partes do corpo poderia controlar estes parâmetros, através de determinados
gestos em regiões pré-estabelecidas do espaço (região
espacial de execução).
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ÃO PAULO,
11º CONGRESSO
| 17ª CONVENÇÃO
NACIONAL
AES BRASIL • DA
SÃOAES
PAULO,
07 A 09 DE
DE 2013 7 A 9 DE MAIO DE 2013

28

SILVA E FARIA

5

LIMITAÇ ÕES DE WFS

Acima de uma certa frequência ocorre uma
distorção com relação à espacialização do som sintetizado (”aliasing”). A frequência de aliasing, ou a
frequência máxima de operação, é determinada pela
diferença máxima de tempo entre a viagem do som
de um alto-falante a um ouvinte e a viagem de outro
alto-falante ao mesmo ouvinte, incluindo os atrasos
necessários para que ocorra a sı́ntese WFS. Distâncias
pequenas entre os cones dos alto-falantes possibilitam
trabalhar com frequências de aliasing mais altas, o que
é importante para que possam ser ouvidos os sons de
instrumentos de registros bem agudos.
A reprodução de som em WFS trabalha com uma
banda de frequências, que tem limite superior imposto
pelo aparecimento de aliasing, e limite inferior não
muito baixo, determinado pela pequenas dimensões dos
alto-falantes usados nesta técnica.
Em WFS, considerando que o ouvinte está em frente
à matriz de alto-falantes, a fonte sonora deve ser renderizada atrás da matriz, sobre ela ou entre ela e o ouvinte.
Por esta limitação, é determinada, em função do ouvinte, a linha de referência que serve para determinar
até onde o sistema precisa projetar o objeto sonoro.
A implementação do sistema pode acabar custando
caro já que exige um grande número de canais de áudio,
consequentemente exigindo mais recursos de hardware, como interfaces de áudio e um grande número
de alto-falantes.

6

CONCLUS ÕES

A pesquisa em curso mostra novas possibilidades
para aplicações de WFS no universo do áudio e da
música. Os programas discutidos na seção 3, se
mostram no mı́nimo interessantes em se tratando de
aplicações em auralização espacial. Inicia-se um longo,
porém promissor, trabalho para a realização prática de
aplicações de WFS no universo musical e em áreas correlatas. Nos interessa a facilidade de uso desta técnica
para modelagem da fonte sonora (instrumento), a possibilidade de conectar o algoritmo de WFS a algoritmos de simulação acústica, e a possibilidade de usufruir
da estabilidade da imagem sonora produzida em vários
pontos de escuta simultaneamente (diferentemente do
que ocorre nos formatos limitados a hot-spots, como
Ambisonics).
Estamos desenvolvendo um arcabouço de referência novo para aplicação de WFS na auralização
musical, focalizando na construção de cenas sonoras musicais dentro do framework do sistema de
auralização AUDIENCE e testes de implementação
desta técnica são previstos nos próximos meses,
após conseguir o incremento de recursos técnicos
necessários à continuidade pesquisa, como um maior
número de caixas de som, dentro do contexto do projeto MÓBILE [13]. Espera-se explorar ao máximo
a WFS, considerando suas limitações, principalmente
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aquelas relacionadas ao seu setup de sonorização, como
o aliasing, pesquisando-se as alternativas técnicas a estas limitações.
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Sabe-se que a percepção auditiva processa a informação musical simultaneamente em pelo menos dois níveis
distintos do domínio do tempo. Estes estão separados por ordens de grandeza da escala temporal que são aqui
referidas por duas distintas escalas do domínio temporal: micro-estrutural (mE) e macro-estrutural (ME). As
dimensões mE, tratam da percepção musical no nível psicoacústico. As dimensões ME tratam da escala do
tempo onde ocorre a formação de um contexto musical. Este estudo apresenta dois experimentos realizados,
cada qual envolvendo 40 voluntários, onde buscou-se averiguar a ocorrência e correspondências entre tais
dimensões. No estudo das dimensões mE foram utilizadas amostras sonoras de notas emitidas por instrumentos
musicais tradicionais. Para as dimensões ME, foram utilizados trechos de canções folclóricas brasileiras. Nestes
experimentos foram avaliadas 5 dimensões mE e 5 dimensões ME. Os resultados alcançados por este
experimento são aqui apresentados, descritos e discutidos.
0

INTRODUÇÃO

Ao observarmos a forma de onda no domínio do tempo,
da gravação de uma música, num editor de áudio, tal como
o Audacity [19], percebemos que esta representação gráfica
mostra apenas uma diminuta fração dos aspectos sonoros
contidos naquele registro acústico. Ao expandirmos um
pequeno trecho desta amostra por exemplo, um trecho de
alguns milisegundos), passamos a perceber novas nuances
desse registro, a natureza quase-periódica deste sinal, que
antes estava encoberta pela diferente ordem de grandeza
que descrevem distintos aspectos desta realidade sonora.
No entanto, a audição humana é capaz de perceber
simultaneamente os aspectos micro-estruturais, que só
podem ser visualizados quando um trecho é expandido na
tela do aplicativo, bem como os aspectos marco-estruturais,
que são observados ao visualizarmos o trecho completo da
gravação.
Os aspectos micro-estruturais (mE) são livres de
contexto musical. Estes ocorrem na ordem temporal de
grandeza abaixo daquela necessária para que a cognição
possa atuar afim de tecer ou acessar uma memória a
respeito desse fenômeno. Estes são estudados pela
psicoacústica, ou seja, o estudo da percepção da aspectos
acústicos. Tais aspectos compõem a percepção do timbre

sonoro. Já os aspectos macro-estruturais (ME) são
compostos pelas regularidades macro-estruturais do som,
que são detectadas pela cognição e, tanto acessam quanto
compõem a informação registrada pela memória humana.
Esta estabelece um registro da ocorrência de tais
fenômenos sonoros, inicialmente sob a forma de memória
de curto-prazo e, por fim, dada a repetição de tais
regularidades, sedimenta-se em memória de longo-prazo.
Estes aspectos são normalmente estudados pela psicologia
musical e pela cognição musical.
Neste trabalho pesquisamos 5 aspectos mE e 5 aspectos
ME. Por se tratarem de aspectos que acreditamos ser nãocolineares e independentes entre si, chamamos tais
aspectos de dimensões mE e dimensões ME.
A seção 1 trata do domínio psicoacústico sonoro e das
respectivas dimensões mE estudadas. A seção 2 trata do
domínio contextual sonoro e das dimensões ME. A seção 3
apresenta os resultados experimentais destes estudos. A
seção 4 discute os resultados alcançados na parte
experimental. A seção 5 apresenta a conclusão e as
perspectivas de pesquisas futuras dentro do escopo e
objetivo da pesquisa apresentada neste trabalho.
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1

O DOMÍNIO MICRO-ESTRUTURAL DO SOM

O sistema binaural da audição é composto pelo par de
ouvidos. Este permite a localização espacial horizontal de
uma fonte sonora através de sua diferença de fase. Cada
ouvido recebe a onda acústica de sucessivas compressões e
expansões do ar que são traduzidas em impulsos nervosos.
Esta é a fase do processamento dos aspectos microestruturais do som. Inicialmente o canal auditivo recebe a
informação acústica e amplifica a pressão sonora em até
20dB através de efeitos de ressonância e difração do som,
promovidos pela sua estrutura anatômica [12]. Em seguida,
o estímulo acústico chega ao ouvido interno. Este é
composto pela cóclea, um órgão espiralado, e pelo sistema
vestibular, formado por canais semicirculares responsáveis
pela sensação de equilibro e deslocamento corporal. A
cóclea é responsável pela tradução das vibrações
mecânicas vindas do ouvido médio, através da conexão do
estribo com a janela oval, em sinais elétricos. Dentro da
cóclea encontra-se o órgão de Corti, que, se desenrolado,
possui um formato aproximadamente de cunha. Este
contém de 15.000 a 20.000 células ciliadas que produzem
potencial elétrico com a movimentação mecânica de seus
cílios (os estereocíclios). Estes estão mecanicamente
conectados à uma membrana fixa, a membrana Tectória. O
som faz com que as regiões do órgão de Corti entrem em
vibração. De acordo com as componentes presentes no
som, diferentes regiões entrarão em ressonância. As células
ciliadas, conectadas à região que vibra, respondem gerando
impulsos elétricos que são transportados pelo nervo
auditivo ao tronco encefálico, que inicia o processo de
interpretação desses sinais elétricos em som. Desse modo
cada ouvido percebe simultaneamente as componentes em
frequência (ou espectrais) que constituem o timbre do som
[15]. A estrutura anatômica da audição pode explicar, por
exemplo, como somos capazes de perceber pequenas
variações de intensidade sonora, bem como a capacidade
natural de distinguirmos a variação de freqüências, sendo
esta uma característica possivelmente relacionada à
percepção de um timbre tonal, ou à capacidade de
distinguir dois sons similares, porém com envoltórias
espectrais diferentes.
Numa primeira abordagem, foram destacados três
atributos supostos como sendo componentes perceptuais do
Timbre musical: 1) Distribuição da magnitude espectral, 2)
Ataque e decaimento do som e 3) Tremolo e vibrato. A
distribuição espectral de um som diz respeito à evolução de
seus componentes espectrais de frequência ao longo do
tempo. O Ataque trata da percepção da taxa de variação da
energia da magnitude do espectro sonoro e carrega
importante informação para a identificação do som. O
Tremolo / vibrato diz respeito a uma variação
aproximadamente periódica e identificável (que ocorra
num período e amplitude de variação suficiente para ser
percebido pelos mecanismos da audição) da variação da
amplitude sonora (chamado de “tremolo”) ou da variação
da frequência sonora (chamado de “vibrato”) de uma
grande parte dos componentes espectrais ao longo do
tempo.
A distribuição espectral também contribui para a
identificação do Timbre, especialmente quando esta é
pouco variante; como é o caso de sons com altura definida,
como o som de instrumentos melódicos. Esta é a etapa que
precede o Ataque; considerada como aproximadamente
periódica e apresentando uma magnitude de espectro
menos variante. Em termos de identificação sonora, sabe-se
da importância do Ataque no reconhecimento de um
Timbre [13]. Normalmente é no momento do Ataque que
se tem a maior concentração de componentes espectrais de
um som. As parciais de maior mobilidade e variação,
ocorrem nos primeiros instantes da geração do estímulo
sonoro. Este é o momento considerado como aperiódico do
som musical de um instrumento com altura definida (por
exemplo, como a nota de uma flauta). Por ser um momento
tão rico em informação espectral, o Ataque é algumas
vezes definido como uma forma de “impressão digital” do
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timbre deste instrumento e portanto essencial para sua
identificação através da escuta. As variações naturais da
amplitude e da frequência das componentes sonoras são
características que muitas vezes estão inconscientemente
associadas com a presença de um interprete humano. Tal
atributo também serve como marca timbrística de alguns
instrumentos musicais, tais como o característico vibrato
de um violoncelo, ao prolongar a nota, ou de um trompete,
na medida em que o fôlego do trompetista se esvai. Estes
atributos foram investigados através de experimentos que
são descritos adiante.
Em seguida, foram investigadas 5 características do
Timbre que se supõe independentes. Estas foram
escolhidas por fazerem parte do jargão de músicos e
técnicos de estúdio, quando se referem à características
particulares de um timbre musical [21]. Por serem
associadas a sensações de outros sentidos humanos (como
o tato e a visão), estes atributos timbrísticos foram aqui
chamados de dimensões sinestésicas. Na próxima seção
será descrito o experimento realizado, envolvendo 40
voluntários. As 5 dimensões analisadas pelos voluntários
foram: 1) Áspero-Macio, 2) Opaco-Brilhante, 3) VazioCheio 4) Compacto-Disperso, 5) Cinza-Colorido.
Áspero-macio faz referência a uma característica sonora
já estudada pela psicoacústica; chamada de Roughness
(aspereza). A sensação de aspereza de um som é resultante
da existência de parciais com amplitudes muito próximas
dentro de uma mesma banda-crítica da percepção, o que
impede com que a membrana basilar consiga distingui-los
claramente. Isto gera uma sensação timbrística que se
assemelha a sentidos visuais e táteis, na presença de uma
superfície áspera (ou macia) [20].
A dimensão Opaco-brilhante pode ser considerada
fisicamente como a carência ou a ênfase das frequências na
região médio-aguda do espectro sonoro, Do ponto de vista
sinestésico, esta refere-se ao aspecto visual de um objeto
ou superfície brilhante (ex: metal), ou o seu oposto, uma
superfície opaca (ex: madeira).
Em relação à dimensão Vazio-cheio, diz-se que é
acusticamente caracterizada pela ênfase ou ausência de
frequências da região grave (20-300Hz). Em termos
sinestésicos esta pode ser relacionada a uma referência
tátil, de um objeto murcho (vazio) ou túrgido (cheio), como
um balão.
A dimensão compacto-disperso é caracterizada pelo grau
de clareza da percepção simultânea de múltiplas
fundamentais. Estes são parciais destacados ao longo do
espectro de frequências que podem resultar na sua audição
de forma distinta, mesmo que temporalmente simultâneas,
o que traz a sensação de uma dispersão timbrística. Pode-se
ter como exemplo de timbres opostos, com relação a esta
dimensão, o timbre do piano (compacto) e o timbre de um
sino, ou de um steel drum (instrumento musical caribenho).
Por fim, a dimensão descolorido-colorido (ou frioquente) é caracterizada pela densidade de componentes
espectrais na região média do som (entre cerca de 200 e
800Hz). Esta qualidade timbrística pode ser associada ao
estímulo visual do matiz de cores; cinza para um timbre
descolorido ou frio, e colorido para o timbre colorido ou
quente.
2

O DOMÍNIO MACRO-ESTRUTUAL DO SOM

A música é normalmente definida como tendo 3
elementos: melodia, harmonia e ritmo. Todos são macroestruturas sonoras e ocorrem e dependem da memória do
ouvinte para serem identificados e entendidos. Destes, a
melodia parece ser o elemento mais primordial da música;
aquele que reúne em si os outros 2 elementos (ritmo e
harmonia) em sua estruturação. O ritmo é expresso dentro
da estrutura melódica através dos padrões da duração e
localização temporal das sucessivas alturas das notas. A
harmonia pode ser detectada na melodia tanto em termos
da sucessão das alturas próximas, sugerindo estruturas
harmônicas correspondentes, ou como uma extensão
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macro-estrutural do timbre do instrumento solista (que
executa a melodia), onde as componentes espectrais
predominantes, formam em si uma forma da microestrutura harmônica, que pode ou não corresponder à
macro-estrutura harmônica da obra musical sendo
executada. Talvez, pela possível existência de uma
consonância harmônico-timbrística, algumas obras
musicais pareçam esteticamente mais adequadas para
serem executadas por determinados instrumentos musicais,
e em determinadas tonalidades.
Existe um grande número de estudos almejando uma
definição formal dos elementos musicais macro-estruturais,
tal como o tratado de harmonia de Schoenberg e os estudos
de percepção sonora de Helmholtz. Tais estudos analisaram
padrões sonoros, conceitos fisiológicos da audição e
procedimentos estéticos musicais. Mesmo assim, ainda não
existe um consenso sobre as definições dos elementos
formantes da música, tal como ocorre para melodia [6].
Primeiramente, é necessário estabelecer uma definição,
mesmo que particular a este trabalho, para melodia, e seus
sub-componentes, tais como: Tema, Frase, Motivo e Célula
musical. A definição mais genérica que foi encontrada na
literatura musical define melodia como uma sucessão de
sons no tempo, opondo-se ao caráter harmônico que é
simultâneo [5], de modo a apresentar alguma forma de
coerência. [1]. Contudo, uma melodia não é apenas uma
sucessão de sons. De acordo com [3] a melodia é uma
sucessão de sons “animados” por um ritmo. Portanto, o
ritmo é apontado como um elemento intrínseco à melodia,
uma vez que este auxilia a definir a forma de uma melodia
específica e, por consequência, uma melodia não pode ser
separada do ritmo [17]. Define-se, neste trabalho, melodia
como o elemento fundamental da música que resulta da
união inseparável entre a sequência de alturas e ausências
(pausas) com sua sequência de durações e localizações
temporais que correspondem à sua rítmica.
As componentes fundamentais da melodia encontradas
na literatura da área são: Célula musical, Motivo e Frase.
Uma possível definição de Célula musical é: “o menor
elemento constitutivo da ideia musical” [5]. No contexto
melódico, entende-se como uma célula musical dois
valores rítmicos e um intervalo, ou seja, a componente
menor da melodia constituída por duas notas. Em seguida
tem-se o Motivo, que é dado pelo agrupamento de Células.
Um Motivo pode ser constituído por uma ou mais Células
[5]. O que constitui um Motivo é o fato deste definir um
padrão único e identificável, que faça parte da estrutura
melódica [2]. Schoenberg (1993) justifica a utilização de
Célula como Motivo, quando esta é utilizada numa obra
ostensivamente, de modo a caracterizá-la, como é o caso
do “Le sacre du printemps” (a sagração da primavera) do
compositor Igor Stravinsky. Observou-se o fato de que
alguns autores consideram como Tema aquilo que é aqui
definido como Motivo, o que constitui uma definição ainda
em aberto [18]. Aqui neste trabalho será utilizado o termo
Motivo, ao invés de Tema.
A definição de Frase musical, de acordo com
Schoenberg, é: “uma unidade que é possível ser cantada em
um só fôlego e que possui alguma forma de pontuação,
delimitando assim o seu final”. Tal definição torna-se
questionável quando se leva em conta as melodias
executadas por instrumentos que não dependam do fôlego
(como o piano ou violino). Uma definição mais adequada
aos propósitos desse trabalho faz uma analogia com a
linguagem verbal, onde se define Frase musical como: “um
conjunto de sons ritmados, apresentado sentido musical
completo” [6]. No entanto, não é aqui descartada a
possibilidade de que, de fato, sob uma perspectiva
antropológica, seja possível que a duração e uma Frase
esteja de fato relacionada à duração de um fôlego humano,
dado que a percepção humana é, como se sabe, otimizada
para a necessidade e atuação humana. No entanto, até onde
sabemos, não existem estudos a esse respeito.
Quanto ao entendimento da “pontuação” ou do “sentido
musical completo” de uma Melodia, tem-se na análise

DIMENSÕES MICRO E MACRO
ESTRUTURAIS DO SOM

schenkeriana uma teoria para se determinar a completude
de uma Frase musical, ou seja, a capacidade desta Frase ser
reconhecida como uma estrutura melódica em si. Para
Schencker, uma melodia possui significação completa
quando é encerrada com a tônica da tonalidade [4].
Encerrando a melodia em outras notas cria-se uma tensão
de expectativa e incompletude que espera por uma
resolução. Certas notas geram mais tensão que outras. Por
exemplo, quando a melodia é encerrada em notas que não
as da tríade da tônica (dó, mi ou sol, no caso de dó maior),
cria-se a sensação de que a frase não está completa,
enquanto que, quando esta é encerrada em alguma nota da
tríade da tônica (mi ou sol, no caso do dó maior), tem-se
assim um sentido quase que completo por ser esta uma
nota da tríade da tônica.
De acordo com Schoenberg, uma boa melodia apresenta
uma forma de coerência, ou equilíbrio, onde esta melodia
progride como que “em ondas”, sendo os movimentos
ascendentes compensados por movimentos descendentes e
grandes saltos compensados por movimentos de graus
conjuntos da direção oposta. Schoenberg também introduz
o conceito de “melodioso”, que está relacionado ao
conceito de “cantabilidade” de uma melodia, o que leva a
refletir sobre a qualidade de um evento melódico. Adaptado
aos instrumentos, tais conceitos consistem em: notas
longas, passagens suaves entre distintos registros, mais
movimentos conjuntos do que disjuntos, evitando saltos de
intervalos aumentados e diminutos, aderência à tonalidade,
modulação gradual e cautela no uso de dissonâncias [18].
Uma outra abordagem que foi estudada afim de
aprofundar o conhecimento em relação à percepção e
identificação de melodias foi a Teoria da Gestalt [10]. Esta
é uma ciência da área da psicológica que estuda como a
interpretação automática da percepção sensorial humana
funciona. Seus princípios são vastamente aplicados nas
artes visuais onde o seu principal intuito é estudar os
processos da organização mental automática e inconsciente
da cognição humana frente à um estímulo sensorial
(normalmente visual e sonoro) através de seus aspectos ou
componentes básicos, de maneira a ser compreendido de
forma coerente e pertencente a um único, inequívoco e
indubitável entendimento. Algumas ilusões de ótica e
truques de mágica, como prestidigitações, se baseiam na
existência de tal processamento automático sensorial. Este
processo cognitivo pode, sob certas circunstâncias, ser
induzido ao erro, o que normalmente espanta e intriga o
observador. A Teoria da Gestalt descreve 6 princípios
componente de tal processo: 1) Proximidade, 2)
Continuidade, 3) Similaridade, 4) Fechamento, 5) Destino
Comum e 6) Boa forma.
O princípio de Boa Forma é apresentada por Koffka, da
seguinte maneira: “the psychological organization will
always be as ‘good’ as the prevailing conditions allow. In
this definition the term ‘good’ is undefined. It embraces
properties such as regularity, symmetry, simplicity and
others” [10].
No contexto musical, o princípio de Boa Forma, pode ser
relacionado aos conceitos de coerência e “melodiosidade”
conforme definidos por Schoenberg, bem como o conceito
de “completude musical” apresentado por Schenker. Este
trata do fato de que estímulos distintos, tal com são notas
musicais, são percebidos como pertencentes de um mesmo
grupo (como uma Frase musical) se a sua sucessão
apresenta: coerência, cantabilidade e completude.
O princípio de Continuidade aponta a tendência de
percebermos mudanças no evento musical sem que haja
uma “quebra” da estrutura percebida. Isso só ocorre
quando as modificações ocorrem de modo suave e gradual.
Caso contrário, a cognição tende a não agrupá-los mas a
considerar uma divisão ou fronteira entre grupos distintos.
O princípio de Proximidade apresenta a tendência da
cognição em agrupar objetos que se encontrem próximos.
No caso de melodias, a “proximidade” entre notas pode
estar relacionada ao intervalo de alturas ou à sua posição
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na linha temporal. Em termos de altura musical, uma
distância de até um intervalo de terça maior (4 semitons)
parece propiciar proximidade suficiente [9].
O princípio de Similaridade trata da tendência da
cognição em agrupar, no caso deste estudo, Frases musicais
semelhantes, de modo a constituírem a Melodia O timbre
também pode ser um exemplo deste princípio aplicado às
micro-estruturas sonoras.
De acordo com o princípio de Fechamento (Closure),
eventos musicais (Frases e Motivos) que se apresentem de
modo a estabelecer uma finalização tendem a ser
agrupados pela cognição. Entende-se como finalização a
resolução de uma cadência que, quando bem resolvida,
causa a sensação no ouvinte de que o discurso melódico foi
concluído. Dessa maneira, podemos também aqui
estabelecer outras relações com os conceitos anteriormente
apresentados, como a ideia de completude de uma frase
musical de Schenker e a analogia com a linguagem verbal
que traz em si um “sentido” a uma ideia musical.
O princípio de Destino Comum refere-se à tendência da
cognição em agrupar os eventos musicais de acordo com
seu contorno de alturas, predominantemente para
movimentos ascendentes e descendentes [9].
É importante ressaltar que os princípios da Gestalt foram
averiguados e comprovados empiricamente. A princípio,
não existe a necessidade de se recorrer à explicações
teóricas para aceitá-los como verdade. No entanto, Meyer,
em [8], critica o fato de que alguns fatores externos ao
indivíduo, como seu aprendizado, seus condicionamentos,
sua bagagem socio-cultural e a sua predileção estética, não
são levados em conta nos princípios da Gestalt. Em [8] e
[7] é defendido que a ação dos princípios da Gestalt,
quando se trata de comunicação humana – onde supomos
que a música possa ser inserida – ocorre de acordo com o
contexto socio-cultural do indivíduo. Ou seja, entende-se
que a maneira pela qual os estímulos e eventos percebidos
serão organizados depende da experiência do indivíduo.
Ainda em [8] é observada a dificuldade da aplicação dos
princípios da Gestalt no contexto musical, devido ao fato
de que cada gênero musical apresenta suas próprias regras
composicionais que envolvem distinções nas relações entre
as alturas das notas musicais, seus padrões rítmicos,
encadeamentos harmônicos, orquestração utilizada, etc. De
acordo com [7], a aplicação desses princípios não deveria
se restringir apenas à estrutura musical, mas também à
percepção do ouvinte e à interação entre ambos. Desse
modo, em [7] é proposta uma abordagem interdisciplinar,
aliando a Teoria da Gestalt, a Semiótica e o
Neopositivismo, de forma a compreender os padrões e as
formas musicais como signos que podem ser analisados de
maneira sintática, semântica e pragmática.
Neste estudo, a aplicação dos princípios da Gestalt
pareceu válida uma vez que, como será descrito adiante,
em maiores detalhes, o experimento utilizou um mesmo
gênero musical e os 40 voluntários, todos do cenário
universitário, pertenciam aproximadamente a uma mesma
esfera socio-cultural.
3

PARTE EXPERIMENTAL

Este estudo foi realizado com a participação de 40
voluntários, que escutaram gravações de estímulos sonoros
e estabeleceram julgamentos referentes às dimensões mE e
ME, baseados nos princípios descritos anteriormente. O
experimento contou com o auxílio de dois alunos de
graduação (mencionados na seção de agradecimentos) que
realizaram os testes com os voluntários e a coleta de dados
para cada experimento descrito a seguir.
3.1 Estudo das dimensões mE
Num primeiro momento foi estudada a relação dos
aspectos que compõem o timbre de um instrumento
musical com relação à sua dinâmica (também chamada de
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articulação), ou seja, a intensidade e maneira com que o
gesto musical deste é executado. Em música, a dinâmica é
descrita como piano (suave), médio, e forte. A variação de
dinâmica modifica não apenas a intensidade do som, como
também o timbre deste instrumento. De acordo com [14]
"Timbre depends principally upon the overtone structure;
but large changes in the intensity and the frequency also
produce changes in the timbre". Ou seja, tendo uma mesma
nota musical tocada por um mesmo instrumento, em
diferentes dinâmicas, foi observado como também varia-se
as distribuições da magnitude do espectro que compõe este
som, e consequentemente, o seu timbre.
Neste primeiro experimento, foram gravadas três
amostras de som, da nota musical E1 (Mi, com frequência
fundamental de 41,20Hz) tocada em um contra-baixo
elétrico. A mesma nota foi tocada nas dinâmicas piano
(suave), médio e forte. Posteriormente os arquivos digitais
destes trechos tiveram suas amplitudes normalizadas, de
modo a garantir que suas amplitudes médias fosse similar.
Em seguida cada amostra teve sua análise espectral
calculada. A figura a seguir mostra os resultados da
variação da distribuição espectral dos sons da mesma nota
musical, em diferentes dinâmicas.

(a)

(b)

(c)
��*�� �"� +�����,������� �� *�������������� � ������ ����� ���� �
����� � � �!"� � ��� � � ��� � ����� &, �-� � ��������� � ��� � ��.��������
���/��� �0�� ���� 1������������,�������������.����0����������� � ��
� � � .�*�� � � ���2 � ,���� � 3 � .��4�5��� � � �� � $67 � ���4���� � � �
(($8$67�������� �9������ � �3� ���� ��������$�)�� ��� �� �:;�)�
� , �-��0

Conforme visto na Figura 1, existe uma grande variação
da distribuição espectral para a mesma nota musical,
quando tocada em diferentes dinâmicas. O contra-baixo é
um instrumento que facilita este estudo, uma vez que os
sons neste gerados, naturalmente possuem muitas
componentes espectrais. Pudemos ver que na Figura 1(a),
para na nota executada suavemente (piano) contém uma
grande quantidade de componentes entre 5000Hz e
9000Hz, apesar da frequência fundamental da nota estar
em 41,2Hz. Na Figura 1(b), para a nota tocada na dinâmica
média, o “vale” (ausência de parciais entre 1KHz e
2,5KHz) observado em (a) desaparece. Tem-se agora uma
distribuição espectral mais contínua e descendente, até
aproximadamente 11KHz. Na Figura 1(c), para a nota
tocada na dinâmica forte o espectro apresenta-se constrito,
em relação à figura anterior, indo apenas até cerca de 6KHz
e não apresentando sequer as frequências superiores (entre
17KHz e 21KHz) que as figuras anteriores apresentam. Isto
leva a supor que outros instrumentos além do contra-baixo,
também venham a apresentar uma distribuição espectral
mais rica quando tocados suavemente.
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Em seguida, foi realizado um segundo experimento
incluindo a variação de altura musical para se verificar sua
influência na distribuição espectral e consequente
modificação do timbre. Seguindo a mesma linha
metodológica do primeiro experimento, efetuou-se um
segundo teste. Porém desta vez, foram gravados amostras
sonoras de um clarinete, uma flauta transversal e um
saxofone alto. Diferentemente do teste anterior, cada
instrumento executou a mesma nota em diferentes oitavas,
porém, os três níveis de dinâmica foram mantidos (suave,
médio e forte). O resultado apresentado abaixo na Figura 2,
para o instrumento clarinete.
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as pessoas, 34 afirmaram gostar de música orquestrada
(tocada com instrumentos que iriam julgar), 1 não soube
responder e outros 5 disseram não gostar de música
orquestrada.
Aos voluntários coube julgar a qualidade timbrística
relativa às 5 dimensões, com notas em valores inteiros,
entre 1 e 5, sendo 1 o primeiro extremo da dimensão, e 5 o
outro extremo. Por exemplo, na dimensão opaco-brilhante,
1 representa a total opacidade, o 5 representa o total brilho
e os números intermediários (2,3 e 4) representam os
intervalos intermediários dessa dimensão. Afim de facilitar
o entendimento dos voluntários em relação ao julgamento
que deveriam realizar, foram criados 5 cartazes, com logos
representando os extremos de cada dimensão. Por exemplo,
na dimensão áspero-macio, o extremo “áspero” era
representado por:
enquanto que “macio” era representado por:

��*�� �(� � *��������������� ���������������1��������*� 1 �������
�� � �� ������ � �������� � �� � ��� � ����� � � �� � # � ���/��� � � ��� 1�� �
����� � � � .����� � � � # � �������� � � �*� 1�� � ����� � � � *����0 � ���
������� � � � � � � .�*�� � � ���2 � ,���� � 3 � .��4�5��� � � �� � $67�
���4���� � � � (($8$67 � ������� �9 � ����� � � 3 � ���� ���� � �� � $�)�
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Esta análise espectral foi realizada com amostras da
região posterior ao ataque da nota. Na curva ADSR
(attack, decay, steady-state, release) esta região é chamada
de steady-state pois é o momento do desenvolvimento da
forma de onda que apresenta o espectro menos variante ao
longo do tempo e consequentemente o momento mais
periódico do som. Cada amostra contém aproximadamente
vinte ciclos dessa região.
É interessante observar, na região aguda com dinâmica
forte, o decaimento da complexidade espectral, onde os
parciais aparecem destacados, apontando para a
inexistência de componentes de modo a tornar o espectro
contínuo, como nas amostras sonoras de notas tocadas de
modo suave. Além disso, as amostras da região aguda e
média possuem menor concentração de componentes
próximas da frequência fundamental de cada nota,
sugerindo que as notas na região grave tendem a gerar
componentes mais próximas da região de frequência da sua
fundamental.
O terceiro experimento foi idealizado com o objetivo de
relacionar os aspectos perceptuais do timbre com 5
aspectos sinestésicos, conforme explicado anteriormente.
Conforme dito, estes são: 1) áspero-macio, 2) opacobrilhante, 3) vazio-cheio, 4) compacto-disperso e 5)
descolorido-colorido. Foram tratadas como dimensões
sinestésicas pois suas sensações são essencialmente
emprestadas de outros sentidos que não a audição (como a
visão e o tato). Neste experimento, 40 indivíduos foram
convidados a participar de atividades de escuta, sendo estes
27 homens e 13 mulheres. Os voluntários tinham idade
entre 18 e 55 anos, sendo que a média de idade foi de 22
anos. Dos 40 voluntários, 27 relataram que tocam algum
instrumento musical ou cantam, enquanto que 13 pessoas
disseram não tocar nenhum instrumento musical. De todas

Além disso, também preparamos exemplos sonoros para
representar os extremos de cada dimensão. No caso da
dimensão áspero-macio, o áspero era representado por um
trecho curto (30s) da gravação: "What a Wonderful World"
interpretada por Louis Armstrong. Pedia-se para cada
voluntário atentar para a característica timbrística de
aspereza da voz desse cantor. Em seguida, tocava-se a
mesma canção porém interpretada por uma cantora
americana com a voz bem “macia”. Desse modo,
pretendia-se estabelecer o contraste entre os extremos da
mesma dimensão sem, no entanto, se valer de exemplos
com amostras sonora de outros instrumentos musicais, o
que poderia influenciar o julgamento dos voluntários.
Desse modo, esperou-se que cada voluntário tenha
compreendido o aspecto que deveria julgar sem, no
entanto, ser influenciado por exemplos similares às
amostras.
Para o teste foram tocadas amostras sonoras de 16
instrumentos musicais básicos encontrados numa orquestra
sinfônica. Pretendeu-se escolher instrumentos de todas as
famílias (cordas, madeiras, metais e percussão). Cada
amostra tinha aproximadamente 5 segundo de duração.
Todos os instrumentos tocaram a nota dó da escala, sendo
esta executada em diferentes oitavas, de acordo com a
tessitura característica de cada instrumento.
Os dados foram coletados através de um questionário
preenchido pelo monitor, para cada voluntário. As duas
primeiras questões deste questionário colhiam informações
pessoais de cada participante, contendo também dados
sobre suas experiências e predileções musicais. Em
seguida, o monitor executava o exemplo de cada dimensão
e explicava o que deveria ser julgado. Por fim, iniciava-se a
sessão de coleta de dados. O monitor executava uma
amostra sonora, pausava e anotava a nota atribuída pelo
voluntário para cada dimensão que estava sendo julgada.
Cada voluntário escutava a sequência de 16 amostras para
cada dimensão que estava julgando. Desse modo, cada
voluntário escutava a sequência 5 vezes. A Tabela 1 mostra
o resultado das médias gerais dos 40 voluntários para as 5
dimensões: 1) Áspero-Macio, 2) Opaco-Brilhante, 3)
Vazio-Cheio 4) Compacto-Disperso, 5) Cinza-Colorido;
com relação aos 16 timbres de instrumentos musicais
utilizados neste experimento. Conforme dito anteriormente,
as notas atribuídas pelos voluntários, para cada dimensão,
são valores inteiros, entre 1 e 5, onde 1 representa o
primeiro extremo da dimensão (por exemplo, da dimensão
vazio-cheio, 1 representa o totalmente vazio, e o 5
representa o totalmente cheio). Optou-se por usar uma
escala com um número impar de valores a fim de que
existisse um valor intermediário (no caso, o 3) e também
de que este representasse o valor intermediário desta
dimensão. Também optou-se por uma escala com poucos
valores, afim de diminuir a chance de julgamentos
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desnecessariamente detalhados. Assim, para uma dimensão
X-Y, as opções eram: 1=totalmente X, 2=pouco X,
3=indefinido, 4=pouco Y, 5=totalmente Y.
< ,�� �"

���� �� ������� �� ���,�=� ��������1�����>������ � � ��
8�������?����!

Instrumento
Musical

1

2

3

4

5

Violino

2,4

2,7

2,4

3

2,4

Violoncelo

1,4

1,7

3,6

2,3

3

Oboé

2,9

2,6

2,1

2,3

2,3

Clarinete

2,9

2,7

2,7

1,7

2

Fagote

1,4

2,4

3,1

2,6

2,7

Trompa

3,4

2

2,9

2,1

3,1

Picollo

3,6

3,1

2,4

2,4

2,3

Contra-fagote

1

2,6

3,7

3

3,3

Corne Inglês

2,9

2,7

2,7

2,4

2,9

Trompete

2,4

3,6

2,4

2,7

2,4

Trombone

3,1

2,9

3

2,1

2,7

Tuba

1,9

2,4

3

1,9

3

Xilofone

2,6

2,6

1,4

2,1

1,7

Glockenspiel

3,1

3

2

3,1

2,3

Vibrafone

3,9

2,7

2,1

2,9

2,1

Harpa

3,4

3

2

2,4

2,3

3.2 Estudo das dimensões ME
Buscou-se desenvolver um experimento para confrontar
os dados obtidos através de pesquisa bibliográfica. Propôsse então testar a influência de alguns dos princípios da
Gestalt que pudessem ser identificados na percepção de
melodias (pelo fato anteriormente explicado, da melodia
representar o elemento primordial da música). Foram assim
considerados na formulação do experimento de
reconhecimento das dimensões ME em melodias três
princípios: Boa Forma, Proximidade e Similaridade. A
escolha destes princípios se deve ao fato de que estes
pareceram ser os princípios que mais facilmente pode-se
associar com características da melodia musical. No caso
deste experimento: o princípio de Boa Forma foi
relacionado ao sentido de completude de uma Frase
musical; o princípio de Proximidade à sucessão de alturas e
rítmicas das Frases, e a Similaridade aos padrões rítmicos
da frase melódica.
Os 19 clips foram dispostos numa sequência temporal.
Cada clip foi separado do seguinte por um intervalo de 3
segundos, sendo o primeiro e o terceiro segundo de
silêncio e o segundo do meio contendo o som de uma
senóide de 1KHz, cuja serventia era anunciar ao voluntário
que o novo clip se iniciaria em breve. Afim de facilitar o
manuseio do material, um video foi criado contendo a
sequência de 19 clips. O video contém apenas uma legenda
com o número de cada clip, que permanece enquanto o clip
é executado. Assim era possível repetir o clip, caso o
voluntário requisitasse, afim de estabelecer o julgamento
das dimensões ME. O vídeo contendo os 19clips, utilizado
neste experimento pode ser visto em [16].
A princípio, um questionário online foi elaborado,
possuindo quatro questões. A proposta de se ter um
questionário online era aumentar o número de voluntários
para este experimento, uma vez que se considerava não ser
necessário o acompanhamento da coleta de dados. No
entanto, contatou-se na prática que foi de fato necessário o
acompanhamento da coleta dos dados pois os voluntários
sempre tinham dúvidas inesperadas que tinham que ser
dirimidas pelo monitor, a cada momento do experimento.

Desse modo, o experimento foi acompanhado durante toda
a coleta de dados, para os 40 voluntários, o que garantiu
que cada voluntário entendesse o experimento e graduasse
corretamente cada dimensão.
As duas primeiras questões deste questionário tratam de
informações pessoais sobre cada participante, contendo
também dados sobre suas experiências e predileções
musicais. Com isso tentou-se neste experimento levar em
conta a possível influência do contexto socio-cultural das
experiências prévias dos voluntários, que influenciaram a
sua predileção musical, conforme observadas por [8] e [7].
Na terceira questão, o arquivo audiovisual contendo os 19
clips foi apresentado. Foi aqui pedido para que cada
participante escutasse cada clip e pausasse o vídeo no
momento do seu intervalo. Em seguida, que este avaliasse
o clip escutado em termos das seguintes dimensões ME: 1)
Clareza, 2) Complexidade e 3) Densidade. A explicação de
cada dimensão foi inicialmente feita pelo voluntário e
também era apresentada em texto, junto com o
questionário. Também foram utilizadas imagens para
elucidar cada dimensão.
Na quarta questão, foi pedido aos voluntários que
escutassem novamente a sequência de 19 clips e
reavaliassem cada clip em relação a outras 2 dimensões
ME: Auto-similaridade Rítmica e Proximidade de Alturas.
Auto-similaridade rítmica ocorre quando uma melodia
possui padrões rítmicos semelhantes em si e foi
relacionado ao princípio da Gestalt de Similaridade.
Proximidade de alturas ocorre quando uma melodia não
possui uma grande variação de alturas, ou seja, quando os
intervalos de suas células não ultrapassa uma 3ª maior (4
semitons). Esta dimensão foi relacionada com o princípio
da Gestalt de Proximidade.
De uma forma geral, o questionário pareceu ser de fácil
entendimento para todos os voluntários. Apesar de
inquiridos, poucos voluntários teceram algum comentário a
respeito do experimento e da organização do questionário.
Os poucos comentários referiram-se, em sua maioria, à
longa
duração
do
experimento,
que
durava
aproximadamente 40 minutos por voluntário. Além disso,
alguns voluntários relataram dificuldades em avaliar as
melodias por não possuírem conhecimento musical. Um
voluntário, que possuía conhecimento musical, considerou
o questionário como sendo “difícil” para leigos em música.
O conceito da dimensão “Densidade”, da questão 3, foi
apontado por alguns voluntários como sendo o de mais
difícil compreensão.
A aplicação do experimento, para os 40 voluntários,
durou aproximadamente 14 dias. Destes voluntários, 37,5%
(15) não possuíam experiência ou prática musical; 20% (8)
não gostavam do estilo musical do material apresentado
(cantigas folclóricas). Foram calculadas as médias gerais e
por grupo (voluntários com alguma experiência musical;
voluntários sem qualquer experiência musical; voluntários
com predileção ao material apresentado; e voluntários sem
predileção ao material apresentado). A separação desses
grupos foi feita levando-se em conta as observações
anteriormente citadas, a respeito da possível influência do
contexto socio-cultural do indivíduo na sua percepção.
Observando-se as médias gerais para todo o conteúdo
apresentado na Tabela 2 (última linha), percebe-se que o
conjunto de melodias foi classificado como: claro, pouco
complexo, pouco denso, tendendo a um grau moderado de
auto-similaridade rítmica e tendendo a neutralidade,
considerando a proximidade rítmica. Estão destacados com
“<” os menores valores relativos de cada parâmetro e “>”
os maiores valores.
Tabela ( 1) Clareza, 2) Complexidade, 3) Densidade, 4)
Auto-Similaridade, 5) Proximidade de Alturas
Clip (par)
1
2
3
4
5
1
4,55
2,03
2,1
3,65
3,07
2
4,65
2,25
2,3
3,77
3,07
3
4,4
1,57< 1,95<
3,5
3,1
4
4,52
2,35
2,42
3,92
3,05
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Min
MAX
Méd
4
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3,95
4,3
3,47
4,7>
3,9<
4,55
4,12
4,27
4,12
4,47
3,47
4,37
4,47
4,5
4,27
3,47
4,7
4,26

2,42
2,8
3,07
2,72
3,25>
2,42
3,12
2,2
2,67
2,87
2,95
2,92
2,97
2,97
3,02
1,575
3,25
2,66

2,57
2,62
3
2,8
3,02>
2,32
2,85
2,15
2,92
2,92
2,77
2,8
2,85
3,02>
2,8
1,95
3,025
2,64

3,3
3,72
2,8<
3,92
3,47
3,9
3,82
3,62
3,65
4,12>
3,7
4
4,07
3,85
3,6
2,8
4,12
3,7

3,05
3,25
2,92<
3,25
3,12
3,42
3,25
3,32
3,17
3,6>
3,32
3,37
3,3
3,2
3,35
2,92
3,6
3,22

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com relação às dimensões mE, foram realizadas
diversas comparações entre os grupos dos 40 voluntários.
Entre os resultados dos voluntários do sexo masculino e os
voluntários do sexo feminino, notou-se que as avaliações
destas dimensões foram muito parecidas. No entanto, a
diferença mais relevante entre os dois gêneros, foi em
relação ao número de repetições da audição das amostras
sonoros para se estabelecer o julgamento. Em média, os
homens solicitaram cerca de 50% mais repetições do que
as mulheres.
Comparando os voluntários que tocam algum
instrumento musical com os que não tocam, houve uma
diferença significativa nas avaliações, onde os voluntários
não-músicos tenderam a dar notas normalmente mais
“baixas” que os voluntários músicos. Além disso, os
músicos solicitaram cerca de 53% mais repetições das
amostras, que os não músicos.
Na comparação entre voluntários que apreciam música
orquestrada com aqueles que não apreciam, foi encontrada
a maior discrepância de julgamentos. Além dos voluntários
que não apreciam música orquestrada tenderem a atribuir
notas mais próximas do meio da escala (no caso, 3) estes
solicitaram 5 vezes menos repetições pra estabelecer seus
julgamentos, em contraste com os voluntários que
apreciam música orquestrada.
Ao se analisar as médias gerais das dimensões mE, dos
valores inteiros entre 1 e 5, atribuídos pelos 40 voluntários,
conforme mostrado na Tabela 1, verificaram-se os fatos
descritos a seguir. Na dimensão 1, o instrumento
considerado com timbre mais áspero (com valor médio de
1,1) foi o contra-fagote. O instrumento considerado com
timbre mais macio (4,1) foi o vibrafone. O instrumento
com maior neutralidade nessa dimensão foi o corne-inglês
(3,0). Na dimensão 2, a tuba foi considerada a mais opaca
(1,7) enquanto que o glockenspiel foi avaliado como sendo
o possuidor do timbre mais brilhante (4,4). O instrumento
mais próximo da neutralidade nesta dimensão foi o corneinglês (3,1). Para a dimensão 3, os voluntários
classificaram o xilofone com o timbre mais vazio (1,9). O
contra-fagote e a tuba foram considerados como
instrumentos similares nesse contexto, contendo som mais
cheio (4,2). O instrumento que ficou mais próximo da
neutralidade foi o clarinete (2,9). Na dimensão 4, o
instrumento com os timbres mais compactos foram o
trombone e o xilofone (ambos com 2,3). Já o contra-fagote,
o glockenspiel e o vibrafone, foram considerados os de
timbre mais disperso (3,6). Os instrumentos com os
timbres mais neutros foram o violino e o trompete (3,0).
Na dimensão, 5, o timbre mais descolorido (ou frio) foi o
xilofone (2,5). O timbre mais colorido (ou quente) foi o
contra-fagote (3,5), e os timbres mais neutros foram
aqueles do: oboé, corne-inglês, trombone e xilofone (3,0).
Observou-se, nas duas últimas dimensões, uma menor
amplitude de variação das notas atribuídas pelos
voluntários, onde as médias apresentadas foram maiores do

que 2 e menores do que 4. Isto parece sugerir uma maior
dificuldade em classificar o timbre dos instrumentos
musicais apresentados neste experimento utilizando tais
dimensões. Por fim, constatou-se que o instrumento que
obteve maior número de solicitações para repetição, ao
longo do experimento, foi o xilofone, com uma média de
5,3 repetições por voluntário. Os instrumentos com menor
número de repetições foram o piccolo, o trompete e o
glockenspiel. Supõe-se aqui que um maior número de
repetições para atribuir a nota de uma dimensão mE
implica maior dificuldade do voluntário em julgar os
aspectos deste timbre. Uma possível explicação para o
motivo pelo qual o xilofone teve o maior número de
repetições é que este possui o menor tempo de duração, o
que deve provocar no voluntário uma indefinição e a
consequente necessidade de ouvir este timbre diversas
vezes antes de atribuir o valor julgado para cada dimensão.
De forma geral, os voluntários relataram que o
experimento e a pesquisa tem uma proposta muito
interessante, já que poucas vezes tiveram de associar
timbres musicais com aspectos sinestésicos de forma tão
direta. Durante a realização dos questionários, alguns fatos
inesperados ocorreram, como por exemplo a alegação de
alguns dos voluntários de que o timbre de voz de Louis
Armstrong não representaria uma sensação de áspero, mas
sim de macio. Uma outra ocorrência foi com um voluntário
não-músico, que relatou ter dificuldade em associar
algumas dimensões com sensações de outros sentidos
(como o tato e a visão). Foi então sugerido que este
relacionasse as dimensões de forma intuitiva. Desse modo,
o voluntário relatou que se sentiu mais à vontade para
realizar os testes. Foi também inesperado perceber que a
maioria dos voluntários não-músicos conseguiram
distinguir as amostras de referência (com sutis variações de
equalização), o que supunha-se necessitar de algum
treinamento ou experiência musical para se perceber tais
nuances. Um dos voluntários também alegou ter mais
facilidade em associar os timbres com os aspectos “cinzacolorido”, onde havia sido dado o exemplo da dimensão
“frio-quente”. Nesta mesma dimensão, uma parte dos
voluntários percebia uma clara diferença entre as diferentes
equalizações dos trechos de amostra, enquanto outra parte,
não. O surpreendente foi constatar que estes dois grupos
não se restringiam apenas a músicos ou não-músicos,
sugerindo uma influência do treinamento. Outro fato
curioso foi a associação intuitiva de um dos voluntários ao
relacionar espontaneamente os extremos das dimensões ao
seu julgamento particular de “feio e bonito”.
Com relação às dimensões ME, as notas atribuídas pelos
voluntários também foi estabelecida entre 1 (pouco) e 5
(muito) de cada dimensão. Foram analisados os 19 clips
(amostras das melodias de cantigas folclóricas)
separadamente, conforme demonstrados em [16], onde
foram constatadas as seguintes evidências. Em relação à
dimensão 1 (Clareza), o clip 8 apresentou a menor média
(3,9), e o clip 9 apresentou a maior média (4,7). Uma
possibilidade para tal ocorrência pode estar relacionada ao
fato de que o clip 8 possui maiores saltos em altura e maior
variação rítmica. Já o clip 8 possui uma estrutura bastante
regular, tanto em termos de alturas quanto em termos
rítmicos. Em relação à dimensão 2 (Complexidade), temos
com menor média (1,57) o clip 3, e como maior média
(3,25) o clip 9. Percebe-se uma relação inversa com as
médias da dimensão 1 entres estes clips. Dessa observação,
pode-se inferir que possivelmente uma maior clareza da
Frase melódica esteja relacionada com sua menor
complexidade. Neste caso, a mesma relação de
proporcionalidade inversa parece ocorrer entre as
dimensões 1 e 3 (Densidade). Para dimensão 4 (Autosimilaridade rítmica), a menor média (2,8) ocorreu para o
clip 7 e a maior média (4,12) ocorreu no clip 14. Isto
parece ocorrer devido ao fato de que o clip 7 possui uma
estrutura rítmica em compasso ternário e com variação
entre semínimas e colcheias, enquanto que o clip 14 é
totalmente homogêneo, apresentando uma estrutura rítmica
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em compasso binário, formada apenas de colcheias. Na
dimensão 5 (Proximidade de Alturas), novamente a menor
média (2,92) ocorreu para o clip 7 e a maior média (3,6) no
clip 14. Observa-se em [16] que o clip 7 possui saltos de
alturas e movimentos conjuntos que ocorrem dentro de um
intervalo de oitava, enquanto que o clip 14 tem menos
saltos em altura e ocorre praticamente dentro de um
intervalo de quarta (com exceção de uma única nota).
Analisando os grupos de voluntários, percebeu-se uma
menor variação entre as notas atribuídas para todas as
dimensões no grupo daqueles que possuíam algum tipo de
formação musical. Supõe-se que isto se deva ao fato dos
voluntários com formação musical terem um maior
consenso em relação à percepção dessas dimensões ME.
Entre o grupo de voluntários que declarou ter predileção
por esse estilo musical (cantigas folclóricas), em contraste
ao grupo que declarou não gostar deste gênero musical, tal
consenso ocorreu apenas nas dimensões 3 (Densidade) e 5
(Proximidade de alturas). Isto pode ser um possível indício
da influência do contexto socio-cultural no julgamento do
ouvinte, conforme defendido por Meyer, em [8] e
Reybrouck, em [7].
5

CONCLUSÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma pesquisa empírica que teve
como objetivo mapear alguns dos possíveis aspectos
musicais pertencentes às categorias aqui chamadas de mE
(micro-estruturais) e ME (macro-estruturais). Entende-se
aqui por dimensões mE os aspectos sonoros que ocorrem
em escala psicoacústica; em intervalos de tempo pequenos
o suficiente para que sejam considerados livres de
contexto. Já as dimensões ME tratam dos aspectos sonoros
que ocorrem em escalas temporais maiores o suficiente
para constituírem memória e assim apresentar contexto
musical. Sobre as dimensões mE, foi utilizado como
material de estudo o timbre de sons de instrumentos
musicais da orquestra O timbre é uma grandeza
psicoacústica multi-dimensional onde se constata uma
natureza evanescente ao tentar reduzi-lo a dimensões
ortogonais, ao contrário da altura musical (pitch);
associada à identificação da frequência fundamental de um
som; ou a intensidade sonora (loudness); associada à
energia desta forma de onda. O timbre se apresenta como o
resultado indissociável do coletivo da percepção da
variação, em frequência e amplitude, de todos os
componentes do espetro sonoro audível, que não parece ser
reduzido a uma única percepção unidimensional, mas que
estabelece uma identificação automaticamente atribuída
pela cognição humana, frente a um estímulo musical. No
entanto, como os sons naturais são formados por uma
infinidade de componentes que variam continuamente no
tempo, pode-se supor que a percepção do timbre se estenda
à percepção harmônica, onde os componentes espectrais
das fundamentais de um acorde sejam destacados em
magnitude o suficiente para que a audição possa identificalos claramente como notas distintas. À medida que a
complexidade de um acorde aumenta, torna-se mais difícil
identificar suas notas destacadamente, até atingir o ponto
em que a complexidade é tamanha que este evento musical
passa a ser percebido como não contendo uma altura
definida (por exemplo, o som de todas as notas de um
piano tocadas ao mesmo tempo). De um certo modo, podese dizer que a harmonia é uma macro-estrutura do timbre,
ou que o timbre é uma micro-estrutura harmônica.
Com relação às dimensões ME, concluiu-se que a
melodia é de fato um elemento primordial da música, que
abarca simultaneamente a natureza harmônica (através do
timbre) e rítmica (na estrutura rítmica da duração e da
posição das notas que compõem a melodia). A sucessão de
alturas musicais que compõem as frases melódicas está
fortemente associada à sua correspondente estrutura
rítmica. Esta percepção pode ser explicada a partir dos
princípios da Gestalt, desde que restrito a um gênero
musical.

DIMENSÕES MICRO E MACRO
ESTRUTURAIS DO SOM

A partir do experimento realizado, pudemos observar, de
forma introdutória, o quanto a organização das alturas e
dos ritmos que compõe uma melodia determinam a sua
identificação. Considerando as cantigas escolhidas,
observou-se que a variação dos intervalos e a relação entre
padrões rítmicos dentro de cada melodia favorecem o
agrupamento dos elementos, de acordo com os princípios
de Proximidade e Similaridade.
Atentou-se também às relações entre o contexto sóciocultural dos indivíduos e a sua percepção, uma vez que nos
resultados deste trabalho foi observada a ocorrência de
avaliações ligeiramente diferentes entre voluntários que
possuíam vivência musical e os que não possuíam.
6
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aproximadamente
de 60
a 80 palavras,
apresentar
o conteúdode
deste
artigo.de voz em
Este
artigo apresenta uma
implementação
de deverá
um sistema
de reconhecimento
comandos
um microcontrolador de 16 bits de baixo desempenho. Foi definido um vocabulário restrito de palavra
isoladas, formado pelas palavras “esquerda”, “direita”, “frente” e “trás”, cuja modelagem matemática
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custo. A fonte é Helvetica, tamanho 8, est
acima.
salvar este template com outro nome, e como arquivo
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cessadores com maior poder de processamento, aliados à miniaturização decorrente da integração de larga
escala, tornaram-se possı́veis pesquisas relacionadas à
interação homem-máquina por meio vocal através do
reconhecimento automático de fala (Automatic Speech
Recognition, ASR) de maneira a deixar o usuário mais
confortável ao lidar com o dispositivo ao qual está interagindo ou manipulando.
Neste trabalho, será analisada a implementação de
um sistema de ASR em lı́ngua portuguesa, independente de locutor, para palavras isoladas, em um microcontrolador dsPIC33FJ256GP506, de 16 bits. Este
dispositivo trabalha em até 40 MIPS (mega instruções
por segundo), possui 16 Kbytes de memória RAM, 256
KBytes de memória flash para programação e conversor analógico-digital (ADC) de 12 bits. O microcontrolador será responsável pela aquisição do sinal de voz e
processamento, com posterior indicação, do comando
dito pelo usuário dentro de um vocabulário definido.
Os modelos de palavras são calculados offline em um
computador, e uma vez definidos, são portados para o
microcontrolador.
A razão para a investigação do problema de ASR
em um processador de baixo desempenho é avaliar
a viabilidade de produção de plataformas de baixo
custo, para elaboração de protótipos didáticos e posterior implantação em robôs com interação social e IHMs
em geral. Outras plataformas comerciais foram consideradas [2, 3], mas a limitação de vocabulário para
aplicações futuras e o custo elevado para implantação
da plataforma de desenvolvimento, comparado com o
dispositivo escolhido, invalida o critério de baixo custo
adotado. A empresa fabricante do dispositivo possui
em seu catálogo uma biblioteca para reconhecimento
de comandos de voz a ser embarcada em dispositivos
da famı́lia dsPIC, contudo, trata-se de um sistema voltado para vocábulos em lı́ngua inglesa, o que não contempla o objetivo deste trabalho. A facilidade de fontes em inglês aliada à escassa fonte de pronúncias de
palavras em português brasileiro [4] acarreta uma defasagem na pesquisa de ASR voltada para o consumo
brasileiro, que se soma às peculiaridades que a lı́ngua
tem com relação às estrangeiras.
Em [5, 6, 7] foram feitas abordagens utilizando diversos modelos de microcontroladores (MCS51, M16C
e ATMega162, respectivamente), e com métodos de
extração de parâmetros e de reconhecimento de padrões
em combinações diferentes da empregada no presente
trabalho (seções 1 e 2). Em [5] foram utilizadas
duas abordagens: na primeira, a técnica Linear Predicting Code (LPC) para extração e Distância Euclidiana como abordagem para identificação, e na segunda,
segmentação do sinal de fala utilizando centróides e
quantização vetorial com Modelos Ocultos de Markov,
ambas com baixa taxa de acerto. Em [6] foram usados Coeficientes Cepstrais em Frequência Mel (MFCC)
como parâmetros do sinal de voz, e redes neuronais
LVQ (Learning Vector Quantization) como método de
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identificação, para reconhecimento de vogais espanholas. Em [7] foi utilizada também a técnica de LPC
com Modelos Ocultos de Markov. No presente trabalho serão utilizadas as técnicas MFCC e HMM para o
problema de ASR, por serem das técnicas citadas as
que possuem maior sucesso neste campo de pesquisa,
conforme descrito nas próximas seções. Com relação
aos dispositivos mencionados, o dsPIC apresenta melhor poder de processamento com relação à escalabilidade e custo de desenvolvimento.
Este artigo está organizado como segue: na seção
1 é descrito o modo como são extraı́dos os parâmetros
que caracterizam os sinais de voz para modelagem; a
seção 2 descreve o método utilizado para treinamento
e reconhecimento das palavras pelo sistema; a seção 3
trata dos detalhes sobre o treinamento, identificação de
comandos e estratégias da construção do algoritmo no
dispositivo; a seção 4 descreve os testes realizados com
o sistema; por fim, a seção 5 apresenta conclusões sobre
a implementação do sistema.

1

EXTRAÇ ÃO DOS PAR ÂMETROS DO
SINAL DE VOZ

O método de extração de parâmetros do sinal de voz
é feito pela obtenção dos coeficientes cepstrais em escala mel de freqüência (Mel-Frequency Cepstral Coefficients, MFCC), amplamente utilizado como principal
procedimento para extração de parâmetros em problemas de ASR [8]. A obtenção dos MFCC compreende
as etapas descritas na figura 1.
Trata-se de uma ferramenta que obtém parâmetros
através do espectro do sinal, cujo objetivo é identificar as suas freqüências formantes, e utiliza compressão
para reduzir a dimensão dos parâmetros. O processo
representado na figura 1 é aplicado a janelas (frames)
de pequena duração (20-30 ms), intervalo em que o sinal é considerado estacionário para observação espectral. A figura 2 ilustra espectros de frames distintos
de uma pronúncia da palavra “direita” amostrada à taxa
de 8 kHz durante 1 s (compreendendo 8000 amostras),
exemplificando a caracterı́stica dinâmica do comando
de voz.
Os frames são deslocados no sinal com
sobreposição (overlap) equivalente à metade do
tamanho do frame. As etapas são realizadas como
segue: é aplicado ao sinal um filtro de pré-ênfase, com
função de transferência H(z) = 1 − 0.97z −1 . Isto é
feito para equilibrar a energia entre as regiões de baixa
e alta freqüência do sinal, pois devido ao trato vocal, as
regiões de baixa freqüência possuem maior conteúdo
energético. Em seguida, o sinal é janelado (janela
de Hamming) e a Transformada de Fourier (FFT) é
aplicada. O módulo de cada ponto da transformada
é obtido, e então o espectro resultante passa por um
banco de filtros, com a finalidade de extrair a energia
do sinal proveniente de cada filtro. O banco de filtros
possui 40 filtros de formato triangular no espectro,
espaçados linearmente na escala mel de freqüências
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(a) Espectro do sinal da pronúncia “direita” na janela de amostras
2500:2755

(b) Espectro do sinal da pronúncia “direita” na janela de amostras
5000:5255

Figura 2: Espectros de segmentos distintos de uma
pronúncia da palavra “direita” tomada a 8 kHz durante
1 s.
Figura 1: Algoritmo para cálculo dos MFCC
(obtida por meio da equação (1)) e com área unitária,
para compensar as regiões de freqüência no cálculo de
energia.


fHz
(1)
fmel = 2595log10 1 +
700

Após a obtenção da energia de cada filtro (Ef ),
calcula-se o logaritmo destas (log(Ef )), e por fim é
aplicada a transformada discreta do cosseno (DCT) a
estas grandezas. Nesta etapa são calculados os coeficientes (MFCC) que constituem o vetor de observações
(conforme descrito na seção 2). Devido à propriedade
de compressão da DCT, poucos coeficientes são calculados, entre 12 e 13. Alguns trabalhos descartam o uso
do 1º coeficiente (c0 ), por se tratar da energia média da
janela; no entanto em [10] foi mostrado que este coeficiente é relevante para o problema, e será utilizado neste
trabalho, sendo que o total de coeficientes no vetor de
observação é 13. A caracterı́stica espectral dos MFCC
torna a técnica adequada para o uso no microcontrolador escolhido, por conta da arquitetura voltada para
processamento de sinais, que executa com eficiência as
etapas de pré-ênfase e FFT, por exemplo.
Trabalhos na literatura acrescentam derivadas de
primeira e segunda ordem para cada coeficiente obtido [10], para aumentar a qualidade das informações
do vetor de observações, formando um vetor com dimensão 3 vezes maior. No entanto, devido à limitação
do hardware utilizado, optou-se por não utilizar esta
técnica, sem contudo haver prejuı́zo para a modelagem
dos vocábulos e treinamento do sistema (seção 3).

2

RECONHECIMENTO DE PADR ÕES

Modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Models ou HMM) são modelos estocásticos aplicados em

reconhecimento de padrões amplamente utilizados no
problema de ASR [11]. Trata-se de uma modelagem de
fenômenos que tem como base a formulação de cadeias
de Markov, que são cadeias compostas por estados em
geral discretos, com probabilidades de transição entre
si [12]. Na formulação de HMM, os estados não são
conhecidos (origem do nome Modelos Ocultos), apenas observações indiretas que indicam uma probabilidade de o processo estar em um determinado estado.
Desse modo, uma cadeia possui um modelo matemático
λ(π, A, B), sendo π a matriz de probabilidade de o sistema iniciar em um determinado estado, A a matriz de
probabilidade de transição de estados e B a matriz de
probabilidade de se estar em um determinado estado,
dada uma observação.
Os principais HMM utilizados na literatura são
os ergódicos (figura 3), em que todos os estados são
alcançáveis por meio do estado atual, e os chamados
left-right (figura 4), cujos elementos da matriz A são
dados por amn = 0, m < n, enquanto que no ergódico
os elementos assumem qualquer valor. O modelo leftright é o mais adequado para a caracterização de sinais
de voz, dada a caracterı́stica temporal destes sinais [13].
Os vetores de observação decorrentes do sinal de
voz (neste caso, os MFCC descritos na seção 1) são
compostos por sı́mbolos contı́nuos: dada a natureza
das operações realizadas na obtenção dos MFCC, não
se pode esperar obter valores discretos de cada coeficiente, de modo que não é possı́vel atribuir uma probabilidade discreta para estes. Utiliza-se para sinais dessa
natureza uma modelagem com funções de densidade de
probabilidade contı́nuas, compondo uma curva de densidade de probabilidade para as observações em determinado estado. Para isso, faz-se o uso, para cada estado j, 1 ≤ j ≤ N , de um conjunto de curvas gaussianas que definem as probabilidades das observações, ou
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Figura 5: Função densidade de probabilidade hipotética
para um estado, composta por curvas gaussianas.
como sendo a palavra reconhecida. A literatura apresenta algoritmos já consolidados para resolver o problema de treinamento dos HMM e cálculo das probabilidades dado um determinado modelo já treinado (problema de máxima verossimilhança), sendo usado principalmente o algoritmo de Baum-Welch, que faz uso do
chamado foward-backward algorithm [13].

Figura 3: Exemplo de HMM do tipo ergódico.

3

Figura 4: Exemplo de HMM do tipo left-right.
seja, cada elemento do vetor de MFCC, de acordo com
a equação
bj (O) =

M


cjm G(O, µjm , Ujm ),

(2)

m=1

onde cjm e G(O, µjm , Ujm ) são respectivamente o pesos de cada uma das 
M curvas gaussianas que modeM
lam o estado, tal que m=1 cjm = 1, e a curva gaussiana com vetor média µjm e matriz de covariância
Ujm , sendo esta uma matriz diagonal. Um exemplo
hipotético dessa modelagem para um determinado estado é mostrado na figura 5. Desse modo, um modelo HMM para sinais contı́nuos é representado por
λ(π, A, c, µ, U ) [13].
Cada palavra distinta pode ser representada por um
modelo λ. São recolhidas amostras suficientes para realizar o treinamento para cada cadeia de Markov, isto
é, as modificações por meio de iterações feitas no modelo inicial que melhoram a representação do modelo,
e então os modelos são comparados entre si quando
ocorre detecção de um vocábulo. O modelo que apresentar maior probabilidade com relação às observações
obtidas do sinal de voz captado, P (O|λ), é escolhido

IMPLEMENTAÇ ÃO DO SISTEMA

O sistema concebido foi implementado em duas etapas. Na primeira, fez-se o treinamento de HMM para
cada palavra do vocabulário em Matlab. As matrizes
obtidas nos modelos de cada palavra são calculadas em
formato de ponto flutuante 1 , e então são reconstruı́das
manualmente no código do microcontrolador com o
mesmo formato de dados. O dispositivo funciona com
os modelos gravados em memória, e dada uma nova
aquisição de comando, realiza o reconhecimento do comando de voz por meio do algoritmo de Baum-Welch.

3.1

Treinamento

Devido à já mencionada ausência de banco de dados em lı́ngua portuguesa disponı́vel para treinamento
(seção 0), foram coletadas pronúncias para as palavras
“direita”, “esquerda”, “frente” e “trás” entre vozes masculinas e femininas adultas, num total de 15 pronúncias
para cada palavra. As palavras foram gravadas em janelas de 1 s, a uma taxa de amostragem de 8 kHz. Esta
taxa foi escolhida pois representa uma banda aceitável
para sinais de áudio inteligı́veis, ao mesmo tempo em
que é poupado processamento no dispositivo durante a
aquisição do sinal de voz, uma vez que durante o intervalo entre amostragens, cada amostra é armazenada em
uma memória flash externa.
Para cada palavra, foi usado um modelo de cadeia
de 5 estados. Este número é razoável, ao se aproximar
cada estado por sı́labas ou fonemas em cada vocábulo,
1 Neste formato a representação de números reais ocorre com boa
precisão em detrimento do custo computacional, ao contrário do formato ponto fixo.
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ÃODA
NACIONAL
BRASIL,
SÃO
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levando em consideração os maiores vocábulos utilizados. Cada estado é modelado com uma função de densidade de probabilidade de observação representado por
5 curvas gaussianas (equação (2)), quantidade estabelecida por meio de uma relação de compromisso entre o
custo computacional representado por cada gaussiana e
a abrangência dos valores de MFCC obtidos em cada
observação. Desta forma, no procedimento descrito na
seção 1, N = M = 5.
Com o objetivo de armazenar as caracterı́sticas reais da palavra dita, as pronúncias passaram por um processo de discriminação de frames com diálogo e frames
com silêncio. Os frames que representam silêncio no
discurso (em geral no inı́cio e final das gravações) são
descartados, e estas observações não são incluı́das na
base para a estimação das matrizes que compõem o modelo. Para proceder com esta avaliação, é considerado
que os primeiros frames da gravação são constituı́dos
de silêncio. Os critérios de discriminação de diálogo
são os apresentados em [14], sintetizados nas seguintes proposições (as constantes foram determinadas por
meio de ensaios):
Critério 1: Ek > 8Esil
Critério 2: Ek > 5Esil e dk > Dsil
Critério 3: Ek > 0.75Esil e dk > 3Dsil ,
sendo Ek a energia da janela em questão, Esil a energia
média das janelas de silêncio iniciais, Dsil a distância
quadrática média entre os vetores de MFCC das janelas de silêncio e o vetor da média dos MFCC das janelas de silêncio (Cmedio ), e dk a distância quadrática
do vetor de MFCC da janela atual para Cmedio . Estes critérios de classificação funcionam com uma lógica
OU, de modo que se apenas um deles for atendido, a janela é considerada como diálogo.
Os estados são segmentados inicialmente uniformemente dentro das janelas de diálogo, começando no primeiro estado e terminando no último, para começar
o processo de treinamento com uma estimativa inicial. As janelas de diálogo fornecem então os vetores de observações utilizados na estimação das matrizes
A, c, µ e U .

3.2

Identificação

O sistema identificador desenvolvido no microcontrolador foi executado em linguagem C, fazendo uso da
biblioteca de processamento de sinais disponibilizada
pela empresa fabricante do dispositivo. Esta biblioteca
utiliza formato de dados de 16 bits em ponto fixo, em
que o bit mais significativo representa sinal, e os outros 15 compõem a parte decimal do número, de modo
que o alcance das variáveis está na faixa [−1, 1 − 2−15 ],
com resolução de 2−15 , e foram usadas as funções de
janelamento, filtragem e Transformada de Fourier.
A plataforma de testes consiste em uma placa do
tipo starter kit desenvolvida pela empresa fabricante do
microcontrolador utilizado. A placa contém os seguin-
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tes componentes (estão listados os componentes relevantes ao trabalho):
• Microcontrolador no modelo descrito na seção 0,
com interface de depuração disponı́vel.
• Uma etapa de pré-amplificação consistindo de um
amplificador com ganho ajustável de -33 a 12 dB e
filtro passa-baixas de 6ª ordem, topologia Sallenkey, com frequência de corte em 3300 Hz.
• Memória flash de 4 Mbit, conectada ao microcontrolador via portas SPI.
Salienta-se que o filtro presente na etapa de préamplificação foi considerado na etapa de treinamento
em desktop, de modo a simular o sinal de voz durante a
aquisição no microcontrolador.
No procedimento descrito na seção 1 para obtenção
dos vetores de observação, as etapas são realizadas em
operações com ponto fixo até a etapa da Transformada
de Fourier, pois o dispositivo dispõe de uma função de
cálculo da transformada para seu hardware, economizando ciclos de instrução e portanto tempo nos cálculos.
Em virtude disto, os dados utilizados nas etapas de
obtenção de MFCC realizadas no treinamento em Matlab foram aproximados para as limitações do formato
de dados utilizado no microcontrolador por meio de
truncamentos em valores absolutos menores que 2−15 ,
até a etapa da Transformada de Fourier. Depois desta
etapa, as operações são realizadas no microcontrolador
em formato de dados do tipo ponto flutuante (float), devido à grandeza das variáveis envolvidas ultrapassarem
os limites do formato de ponto fixo, e não ser possı́vel
adaptar o processo com normalizações e escalamentos,
por exemplo.
As matrizes A, c, µ e U foram armazenadas como
variáveis estáticas na memória de programa do dispositivo (memória flash), constituindo lookup tables
de modo a poupar memória de dados (RAM) e processamento, caso estes dados fossem armazenados em
memória externa. As observações em cada estado são
modeladas por 5 gaussianas, e cada curva desta possui
uma matriz de covariância. Por se tratarem de matrizes diagonais, as 5 matrizes foram condensadas em uma
matriz apenas, com as colunas constituı́das por diagonais das matrizes de covariância, para fins de economia
de memória.
A mesma estratégia de detecção de diálogo da
etapa de treinamento foi utilizada no microcontrolador,
com as mesmas constantes, e para a identificação do
vocábulo, foi implementado o forward algorithm, que
executa as seguintes etapas fazendo uso da variável auxiliar α [13], conforme descreve o algoritmo 1. A
eficácia deste algoritmo para o cálculo de probabilidade
é um ponto forte para o uso de HMM nesta plataforma.
Para evitar problemas numéricos com limites
inferiores de variáveis underflow por conta das
multiplicações sucessivas de números inferiores a 1, foi
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Algoritmo 1 Etapa Forward do algoritmo de BaumWelch.
Start
for i = 1 to i = N do
α1 (i) = πbi (O1 )
end for
Recursion
for t = 1 to t = T − 1 do
for j = 1 to j = N do

N
αt+1 (j) =
i=1 αt (i)aij bj (Ot+1 )
end for
end for 
N
P (O|λ) = i=1 αT (i)
End
utilizado o procedimento de escalonamento descrito em
[13].

4

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

O comando de voz é tomado em um microfone de
eletreto, e passa por um circuito condicionador para
então ser adquirido pelo microcontrolador, através de
um conversor analógico-digital (ADC) interno de 12
bits. As condições de amostragem foram as mesmas do
treinamento em Matlab, com amostragem de 8 kHz em
uma janela de 1 s. Como resultado, são obtidas 8000
amostras escritas em variáveis de 16 bits a serem armazenadas por comando. Como a implementação do
cálculo dos MFCC e a implementação do algoritmo de
Baum-Welch demandam o uso de variáveis auxiliares
dinâmicas, não foi possı́vel armazenar todo o segmento
de voz para análise na memória do microcontrolador,
de modo que foi utilizada uma memória flash externa
para guardar o segmento de voz a cada identificação.
Nas subseções a seguir são apresentados os resultados referentes ao critérios taxas de acerto, tempo de
processamento e uso de memória do dispositivo.

4.1

Taxas de acerto

No microcontrolador, o sistema foi testado com
pronúncias para todas as palavras do vocabulário. As
taxas de acerto encontram-se na diagonal da tabela 1,
sendo que esta representa a matriz de confusão do sistema.

4.2
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Tabela 1: Matriz de confusão do sistema no microcontrolador
Taxas de Associação (%)
Palavra Direita Esquerda Frente Trás
Direita
61
27
12
0
Esquerda
18
67
12
3
Frente
0
7
93
0
Trás
0
0
28
72
Tabela 2: Tempo de processamento na etapa de extração
de caracterı́sticas do sinal, por janela
Recuperação da janela de voz da 13,5 ms
memória flash
Condicionamento de sinal (pre-ênfase)
0,6 ms.
Janelamento + FFT
0,72 ms
Conversão dos dados da FFT para
13 ms
ponto fixo
Etapa de cálculo de energia no banco
37 ms
de filtros
Cálculo da DCT
2,8 ms
Total
67,62 ms
A etapa de decisão requer um intervalo de aproximadamente 1 s para ser executada. Com isso, o processo de reconhecimento de comandos de voz no dispositivo acontece em aproximadamente 5 s.

4.3

Uso de Memória

A figura 6 mostra o detalhe da tela do ambiente de
desenvolvimento usado para programar o microcontrolador contendo a informação sobre o uso de memória de
programa do dispositivo (em unidades words, ou seja, 2
bytes) e da memória de dados (em bytes). A memória
de dados é responsável por armazenar as variáveis utilizadas no programa enquanto que a memória de programa compreende o código embarcado no microcontrolador bem como os modelos das palavras utilizadas,
cujo espaço ocupado, por palavra, é mostrado na tabela
3 (os modelos foram armazenados em formato float,
que ocupa 4 bytes por elemento de matriz).

5

DISCUSS ÃO E CONCLUS ÕES

Este artigo mostrou a concepção de uma plataforma de reconhecimento de voz para palavras isoladas

Tempo de processamento

O tempo requerido para processo de reconhecimento de vocábulos foi medido por meio de um dos
periféricos de temporização do dispositivo (Timer). Os
tempos medidos para a etapa de extração de caracterı́sticas (seção 1), para cada janela de observação, são
listados na tabela 2.
O tempo de gravação de 1 s constitui um total de 61
janelas de observação, que resulta em um intervalo de
4,1 s requerido para extração de caracterı́sticas.

Tabela 3: Memória ocupada por um modelo de
vocábulo
Matriz
Tamanho Bytes necessários
c
5x5
100
A
5x5
100
µ
5x13x5
1300
U
5x13x5
1300
Constantes
5x5
100
Total
2900

o
11
CONGRESSO
/ 17a CONVENÇ
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posição e distância para o microfone na obtenção
das pronúncias influenciam o resultado final, e
podem induzir ao erro, e este fator foi minimizado na medida do possı́vel com ajuste de ganho
e instrução correta ao falante quanto à posição em
relação ao microfone.

5.2

Figura 6: Consumo de memória no dispositivo utilizado.
no modelo de microcontrolador de baixo desempenho
utilizado, e os resultados correspondentes às taxas de
acerto do sistema.
Os resultados demonstrados nas anteriormente
serão discutidos nas subseções a seguir.

5.1

Taxas de acerto

As taxas de acerto apresentadas na tabela 1 indicam que o sistema consegue identificar os vocábulos
com razoável precisão, sendo superiores às apresentadas em [5], e levemente inferiores às apresentadas
em [7]. Observa-se que as taxas de acerto variam entre os vocabulários, atingindo o máximo para a palavra “Frente” e o mı́nimo com o vocábulo “Direita”.
Razões para a discrepância entre as taxas de acerto para
as palavras encontram-se principalmente na diversidade
de pronúncias entre a população, sendo que as palavras “frente” e “trás” apresentam maior uniformidade
na pronúncia. A palavra “Esquerda”, por exemplo, é
pronunciada em três formas principais na região onde
foram coletados os dados: “Esquerda”, “Isquerda” e
“Squerda”. Essa diversidade reflete o erro espalhado
entre todas as palavras do vocabulário com relação à palavra “esquerda”, enquanto que as outras palavras possuem erro concentrado em poucas palavras. De maneira similar, o vocábulo “direita” apresenta desvios
nas pronúncias nas letras “r” e “i” (respectivamente,
articulação da consoante e intensidade da semivogal).
Estes erros podem ser corrigidos com a formação de
uma base de dados mais abrangente para elaboração de
modelos mais precisos das palavras, o que levaria a um
desempenho melhor do sistema.
Outros efeitos marginais que podem contribuir para
a redução das taxas de acerto são:
• As funções em ponto fixo implementadas na biblioteca disponibilizada para o microcontrolador, que
podem diferir, em resolução nas operações, das
mesmas funções utilizadas no ambiente de treinamento (Matlab).
• Caracterı́sticas da captação de sinal do conjunto
circuito + microfone do kit de desenvolvimento.
Foi observado durante os testes de validação que a

Tempo de processamento

O dispositivo reconhece os vocábulos em um tempo
aproximado de 5 s. Na literatura apresentada na seção 0
não foi identificada essa informação para comparação,
exceto em [6], onde há identificação de vogais, um caso
mais simples do que presente trabalho. A criticidade
deste tempo de processamento para reconhecimento de
vocábulos está sujeita ao caráter da aplicação do sistema embarcado, e deve ser avaliada sob a óptica de
cada sistema. Dessa forma, certas aplicações, tais como
diálogo corrente entre robô e ser humano tornam-se inadequadas para o emprego do dispositivo, enquanto que
diálogos mais simples com ordens e equipamentos que
realizem outros tipos de operações, tais como máquinas
de afazeres domésticos, podem ser considerados.
Percebe-se que o ponto crucial na implementação
localiza-se na etapa de cálculo de energia nos bancos
de filtros, na obtenção dos MFCC. Isto se justifica pela
quantidade de operações em ponto flutuante que devem
ser realizadas, cujo caráter irredutı́vel não permite o uso
de operações em ponto fixo para diminuir o tempo demandado pelos cálculos, tal como ocorre nas etapas de
pré-processamento e cálculo de FFT.
Sob o ponto de vista da técnica utilizada no desenvolvimento do sistema, em [15] é mostrada uma
implementação de reconhecimento de comandos de voz
utilizando MFCC e Redes Neurais como método de reconhecimento de padrões, e o trabalho foi desenvolvido em Matlab, com altas taxas de acerto. No entanto,
foram utilizados 240 neurônios na camada interna, e
uma camada de saı́da do tamanho do vocabulário. Esta
quantidade de elementos na rede neural inviabiliza a
implementação de um sistema neural na plataforma utilizada devido à elevada quantidade de operações necessárias para os cálculos na rede neural, o que tornaria o sistema bem mais lento. Dessa forma, o método
HMM aparenta ser mais apropriado para o processo de
classificação e decisão para esta aplicação.

5.3

Uso de Memória

O uso de memória pelo dispositivo não apresentou
problemas para implementação do sistema. De acordo
com a figura 6, aproximadamente 2/3 da memória de
dados está ocupada. No entanto, caso haja necessidade
de um aumento no vocabulário, poucos bytes serão
acrescidos à memória de dados proporcionalmente. O
dispositivo possui uma janela de 32 kbytes para uso de
memória de programa para armazenamento de constantes, o que significa que até 11 vocábulos podem ser armazenados no dispositivo, de acordo com a tabela 3.
Expansões de vocabulário além deste número, para fins
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de manutenção de diálogo, necessitariam de memória
externa para armazenar novas palavras.

[5] Thiang, “Implementation of speech recognition
on mcs51 microcontroller for controlling wheelchair,” in International Conference on Intelligent
and Advanced Systems 2007, 2007, pp. 1193 –
1198.

5.4

Conclusões

O trabalho apresentou uma implementação de ASR
em microcontrolador de baixo custo, seguindo critérios
de desempenho para a avaliação do objetivo. A principal dificuldade encontrada foi a implementação de etapas da obtenção dos MFCC em um formato de dados
(float) ineficiente para a plataforma, que não puderam
ser adaptadas à biblioteca de ponto fixo fornecida para
o dispositivo. Com isso, foram demandadas adaptações
e criação de várias tabelas de conferência ao invés de
operações matemáticas de modo a não sobrecarregar o
sistema.
Sob o ponto de vista das taxas de acerto, a
implementação de um sistema de ASR neste tipo de
dispositivo produz resultados razoáveis, e sua adoção
em aplicações está condicionada ao grau de criticidade
do reconhecimento de comandos no sistema, sendo o
mesmo válido para a questão do tempo de processamento. A melhora na base de dados pode tornar viável
a produção de kits didáticos de baixo custo para estudo de ASR, e o uso em eletrodomésticos, haja vista
a escalabilidade do dispositivo com relação a processadores mais poderosos com impacto econômico notável
em linha de produção. Com relação aos trabalhos encontrados na literatura, o dsPIC possui melhor relação
custo/beneficio. Contudo, aplicações como diálogo em
tempo real ainda não são viáveis.
Ao tempo da conclusão deste artigo, a empresa fabricante do dispositivo lançou no mercado uma nova
famı́lia de dsPIC que opera a 70 MIPS, quase o dobro
de velocidade de processamento do dsPIC utilizado, e
com o mesmo custo. Com isso, espera-se uma redução
proporcional no tempo de reconhecimento de vocábulos
em implementações futuras.
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RESUMO
Este artigo investiga o emprego de técnicas de Matching Pursuit (MP), em conjunção com a diversidade
espacial, para a identiﬁcação do sistema de mistura de sinais de voz em conﬁgurações anecoicas. A
técnica proposta recorre a FFTs (Fast Fourier Transform) no cômputo dos produtos internos de sorte
a reduzir a complexidade computacional da estimativa dos atrasos e exige, a cada iteração MP, que
um mesmo átomo aproxime as diferentes misturas. Diferentes fatores que impactam a qualidade das
estimativas são avaliados, como a frequência e a escala dos componentes extraídos.
0

I NTRODUÇÃO

Para conﬁgurações de misturas instantâneas, lineares, sem ruído e para as quais o número de mis-

turas M supera ou iguala o número de fontes N , o
problema da separação cega de fontes1 pode ser con1 BSS,

do inglês Blind Source Separation.
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siderado resolvido [1]. Porém, devido às propriedades
físicas (como a ﬁnitude da velocidade de propagação
dos sinais) da maioria das conﬁgurações de misturas,
tais condições são frequentemente violadas. Neste artigo, apresentamos uma técnica de BSS que identiﬁca o sistema de mistura em conﬁgurações anecoicas,
sem a restrição de o número de fontes ser inferior ou
igual ao número de misturas. Esta técnica se insere
no paradigma da Análise de Componentes Esparsos2 ,
a qual pode, em geral, atuar em conﬁgurações subdeterminadas com diversidade espacial (M >1), sendo por
isso considerada mais poderosa do que as técnicas de
Análises de Componentes Independentes3 [2].
Este artigo está estruturado no seguinte modo: a
Seção 1 motiva o emprego de representações redundantes. A Seção 2 apresenta o algoritmo Matching Pursuit (MP) original e a seguir detalha a nossa proposta
que emprega dicionários redundantes multicanais. Já
na Seção 3, modelamos o processo de mistura anecoica,
bem como as simpliﬁcações decorrentes das ambiguidades inerentes ao processo de separação cega. A
Seção 4 detalha como podemos, a partir de nossa abordagem de decomposição multicanal, estimar os coeﬁcientes de atenuação do processo de mistura, em conjunto com os atrasos. Por ﬁm, as Seções 5 e 6 elencam,
respectivamente, as simulações e as conclusões ﬁnais
deste artigo.

1

M OTIVAÇÃO PARA O E MPREGO DE R EPRE SENTAÇÕES R EDUNDANTES

Em expansões (ou representações) não redundantes,
o sinal é descrito em termos de uma combinação linear
de elementos que, sendo linearmente independentes,
formam uma base não raro ortonormal.
Por sua vez, nos últimos anos, houve uma grande
atividade no campo de aproximações esparsas, obtidas através de representações redundantes. Isto é
parcialmente motivado pelo potencial das técnicas
relacionadas para tarefas típicas em processamento
de sinais como análise, redução de dimensionalidade,
retirada de ruído ou compressão. A principal vantagem
desta classe de técnicas é a completa liberdade de
projeto do dicionário (o qual contém um conjunto de
formas de onda, conhecidas como átomos), o qual pode
ser eﬁcientemente adaptado para emular as estruturas
do sinal [3].
Em expansões redundantes, o sinal é escrito em
termos de uma combinação linear de um subconjunto
de vetores extraídos de um dicionário redundante.
Estes vetores podem não ser mais linearmente independentes, o que acarreta perda da unicidade da expansão e
aumento da complexidade computacional. No entanto,
entre todas as expansões válidas, pode-se ter interesse
em alguma que otimize algum critério, como por exemplo a minimização da norma l0 (número de coeﬁcientes
2 SCA,
3 ICA,

do inglês Sparse Component Analysis.
do inglês Independent Component Analysis.

MATCHING PURSUIT EM MISTURAS ANECOICAS

não nulos) da expansão, sob a restrição de conservação
de energia. Devido à sua pretensão de extração de
estruturas coerentes e signiﬁcativas do sinal, estas
expansões podem ser empregadas para potencializar a
análise e a ﬁltragem de sinais [4],[5]. Representações
esparsas também apresentam vantagens em termos de
compressão de sinais e/ou em termos de compreensão
de seus processos subjacentes [6], que consistem, no
contexto deste artigo, nas contribuições das fontes (não
observadas) nas misturas (observadas).
Encontrar a representação maior índice de esparsidade de um sinal em um dado dicionário redundante é,
em geral, um problema NP-difícil [7] (do inglês Nondeterministic Polynomial Time). Mesmo algoritmos
subótimos (ou que empregam heurísticas subótimas)
implicam alto custo computacional. O emprego dessas
heurísticas permite encontrar representações que, sendo
suﬁcientemente bem-sucedidas, não se distanciam em
demasia da otimalidade. Essas estratégias reduzem a
complexidade computacional por meio do relaxamento
do problema de otimização original [3], o que permite
esquivar-se da elevada complexidade oriunda de uma
busca combinatorial.
Uma destas técnicas mais populares é o Matching
Pursuit (MP) [8] o qual, partindo de um dicionário
redundante, deﬁne uma decomposição adaptativa de
um sinal. Esta decomposição progressivamente isola
as estruturas do sinal que são coerentes com relação ao
dicionário escolhido por meio de projeções ortogonais
nos elementos (ou átomos) dos dicionários, o que provê
uma representação adaptativa na qual os coeﬁcientes
mais signiﬁcativos são extraídos primeiro [4]. Esta
propriedade adaptativa do MP é adequada para a SCA,
provendo uma poderosa técnica de identiﬁcação do
sistema de mistura que, sem apelar à inversão do
sistema, pode reconstruir as fontes mesmo quando, em
alguns contextos, este sistema é degenerado.

2

D ECOMPOSIÇÃO VIA D ICIONÁRIOS R E DUNDANTES : A LGORITMO MP

Relacionado às técnicas estatísticas de regressão via
Projection Pursuit [9], o algoritmo MP é uma estratégia
sub-ótima para a obtenção de uma representação adaptativa esparsa de um sinal. A despeito da progressiva
decomposição em termos de uma combinação linear de
alguns dos elementos constantes no dicionário, a aproximação empregada pelo MP é não-linear [8], pois a escolha (e a ordem) dos componentes não satisfaz a propriedade da superposição.
�
�
Seja um dicionário D = φ(m) , com m ∈
{1, · · · , #D} composto de átomos φ de comprimento
L e norma unitária. Cumpre ao MP decompor um determinado vetor-coluna xi (de comprimento L), de forma
iterativa. Efetuando-se uma projeção ortogonal no mésimo atomo φ(m) , a decomposição se torna:
xi =< xi , φ(m) > φ(m) + R(1) ,
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onde < x, y > é o produto interno entre dois vetorescoluna x e y (de modo que <x, y>= xT y) e R(1) é o
resíduo resultante da primeira iteração.
Almejando (ainda que de forma sub-ótima) maximizar a taxa de redução da energia dos resíduos, o procedimento iterativo proposto no algoritmo MP [8] para
a determinação de uma soma ponderada de J átomos
de um dicionário redundante monocanal D é:
Algoritmo MP Padrão
Inicialização
R(0) ← xi
Laço Principal
Para j = 1, 2, · · · , J
�� (j−1) ��
�
Escolha φ(mj ) := arg
maxφ∈D � R
�
� (m ), φ
(j)
(j−1)
(j−1)
(mj )
j
− R
,φ
φ
R ←R
Fim
Findo o processo iterativo, o vetor xi está decomposto segundo:
xi =

J
�

< R(j−1) , φ(mj ) > φ(mj ) + R(J) .

(2)

j=1

Não sendo garantido a priori o alinhamento temporal entre as formas de onda dos átomos constantes
no dicionário e as encontradas nos sinais a decompor,
normalmente diversos deslocamentos temporais de uma
mesma forma de onda são inseridos no dicionário D, o
que contribui para aumentar sobremaneira sua cardinalidade #D. Como consequência deste procedimento, a
complexidade da iteração MP, que já é relevante, costuma aumentar signiﬁcativamente [3]. Uma estratégia
que é utilizada neste artigo para atenuar este problema
consiste em agilizar o processo de projeção por meio de
FFTs, e por essa razão empregamos convoluções circulares entre cada átomo e o sinal (ou resíduo) a decompor.
Neste artigo, estamos interessados no emprego
de dicionários parametrizados [8] obtidos via versões
moduladas, transladadas e escalonadas de uma função
φ(·), de modo que:
�
�
k − ϑ1
cos (2πϑ3 (k − ϑ1 ) + ϑ4 ) ,
φ(m) (k) = cm φ
ϑ2
(3)
onde ϑ1 é responsável pelo deslocamento temporal, ϑ2
pelo escalonamento, ϑ3 pela frequência de modulação,
ϑ4 pela fase, cm é uma constante de normalização escolhida de modo a tornar unitária a norma de todos os
átomos e m é o índice do átomo que deﬁne, sem ambiguidade, os valores de ϑi , para i = 1, . . . , 4. Em
geral, não utilizaremos versões transladadas dos átomos
(relacionadas a diferentes valores de ϑ1 ), porque o emprego de FFTs no cômputo dos produtos internos naturalmente fornece estes deslocamentos (ainda que circulares).

3

O P ROCESSO A NECOICO DE M ISTURA

Num proceso de mistura anecoico, as misturas
xj (k) (1 ≤ j ≤ M ) podem ser expressas em função

�N
das fontes como xj (k) = i=1 hji si (k − ∆ji ), onde
hji e ∆ji são, respectivamente, o coeﬁciente de atenuação e o atraso existentes no caminho da i-ésima fonte
para o j-ésimo sensor. O processo de mistura pode ser
condensado por uma matriz H de dimensões M × N ,
cujos elementos são os ﬁltros Hij (z) = hij z −∆ij , de
modo que podemos escrever X = HS, com as fontes e
as misturas, no domínio da transformada Z, dispostas
nas N linhas do vetor S e nas M linhas do vetor X, respectivamente.
Sabe-se que as ambiguidades de ﬁltragem e permutação, oriundas da ausência de informações concernentes às fontes, permitem-nos considerar bemsucedida uma separação mesmo quando as estimativas
são versões ﬁltradas e possivelmente permutadas das
fontes.
Por isso, seja s̃i (k) a referência da i-ésima fonte a
recuperar, a qual expressamos em função da fonte orig1i )
inal si (k), como s̃i (k) = si (k+∆
. Podemos modeh1i
lar então o processo de mistura como X = H̃S̃, onde
a matriz H̃ pode ser obtida da matriz H fazendo-se
hij
H̃ij (z) = h z−∆
. Deste modo, doravante consid1j
1j
eraremos, sem perda de generalidade para o problema
de BSS, que a matriz H̃ de dimensões M × N que condensa o processo de mistura é:


1

1

···
1
..
˜ 2N
. h̃2N z −∆
..
..
.
.





˜ 21
˜

 h̃ z −∆
h̃22 z −∆22

 21
H̃ = 
, (4)
..
..


.


.
˜
˜
˜
−∆ M 1
−∆ M 2
−∆ M N
· · · h̃M N z
h̃M 2 z
h̃M 1 z

˜ ij = ∆ij − ∆1j . A ambiguidade de ﬁltragem
com ∆
nos permite entender s̃i (k) como a k-ésima amostra da
i-ésima fonte. Um procedimento bastante semelhante
de normalização da primeira linha da matriz de misturas costuma ser utilizado nas técnicas de análise de
componentes esparsos [10]. A principal diferença por
nós adotada em relação a esses métodos reside no fato
de contemplarmos o caso anecoico, o que implica a necessidade de incluir os atrasos em nossa análise.

4

E MPREGO DO MP PARA BSS

Estando os átomos do dicionário bem localizados no espaço tempo-frequência, podemos empregar
a diversidade temporal-espectral normalmente existente entre as diferentes fontes e supor que um átomo
que descreva razoavelmente bem as misturas está, na
maior parte das vezes, associado a apenas uma das
fontes. Supondo a descorrelação das fontes, esta é uma
hipótese razoável [11]. Esta hipótese nos permite estimar os parâmetros do sistema de mistura, inserindo a
técnica resultante sob o paradigma da análise de componentes esparsos.
Na etapa de reconstrução, podemos determinar qual
fonte está associada a um determinado átomo empregando a diversidade espacial, já que as fontes alcançam
sensores distintos em instantes diferentes e com atenuações distintas. Embora não tenhamos contemplado a
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etapa de reconstrução, vale notar que [12] propõe, para
conﬁgurações de misturas instantâneas, o emprego de
átomos multicanais para essa etapa.

4.1 Nova Proposta de um Algoritmo MP
Multicanal para BSS

Para a resolução do problema de BSS, o emprego do
algoritmo MP padrão para cada mistura de forma independente é proposto em [11], num contexto instantâneo
e estéreo (M = 2). A razão entre os produtos internos
de um mesmo átomo selecionado em ambas as misturas
(ainda que em iterações distintas) provê uma estimativa
pontual de um coeﬁciente de atenuação do sistema de
mistura. Uma desvantagem dessa abordagem reside na
redução do número de estimativas efetivas, já que não
raro átomos selecionados em um canal não são escolhidos para descrever o outro, impossibilitando o processo
de estimativa do sistema de mistura nos componentes
"órfãos", o que prejudica o processo de reconstrução
das fontes. Estes inconvenientes podem ser contornados por dicionários maiores, os quais potencializam a
coerência entre os átomos e as características dos sinais.
De todo modo, se espera uma menor taxa de reutilização dos átomos em decomposições independentes ao
longo das misturas.
Por esta razão, uma estratégia interessante é procurar os átomos considerando simultaneamente as diversas misturas a que temos acesso. A proposta que detalharemos a seguir emprega átomos multicanais e atua
na etapa de estimativa dos parâmetros do sistema de
mistura; suas relações com a abordagem de [13] serão
posteriormente elucidadas. O algoritmo multicanal resultante para decomposição das misturas é apresentado
a seguir. Cabe ressaltar que o custo computacional do
algoritmo é dominado pelo laço interno que passa por
todos os átomos do dicionário.

aplicadas aos vetores u e v, � é o produto elemento a
elemento entre vetores, φ̈(mj ) é a versão revertida no
tempo do átomo φ(mj ) e CIRCSHIFT(u,n) implementa
um deslocamento circular no vetor u de n unidades.
Almejando selecionar o mesmo átomo4 para descrever as misturas, uma forma possível de generalização
�
do algoritmo MP padrão, o qual maximiza |φ (i) (l)|, seria a maximização de
M �
��p
�
�
� � (i) (1) (2)
�
ΦM (p) =
l , l , . . . , l(M) � ,
�φq

(5)

q=1

onde o parâmetro p insere uma ﬂexibilidade no algoritmo resultante, a qual poderá ser empregada para incrementar seu desempenho. No caso de MP monocanal,
�
maximizar |φ (i) (l)| equivale a maximizar |φ�(i) (l)|2 ,
porém em contextos multicanais essa equivalência não
se sustenta, permitindo a inserção deste parâmetro adicional. Vale enfatizar que a otimização deste parâmetro
será efetuada no tocante à qualidade das estimativas resultantes, e que uma redução elevada da taxa de redução
de energia dos resíduos a cada iteração não é, nesta
etapa, primordial.
A maximização de ΦM (p) depende da escolha da
norma lp , a qual pode, por exemplo, implicar otimizações no tocante ao número de elementos não-nulos (p
= 0), à soma dos valores absolutos (p = 1), à norma
euclidiana (p = 2) e ao maior coeﬁciente (p → ∞).
Ressalte-se o fato de que as projeções nos átomos são
sempre efetuadas mediante a norma l2 (por meio de correlações temporais), porém a seleção do átomo/atraso
a utilizar emprega como critério a norma lp das projeções em cada uma das misturas (ou seja, a norma é
calculada em termos espaciais). A maximização desta
Algoritmo MP Multicanal com FFTs Proposto
norma l1 tende a reforçar projeções mais equilibradas
Inicialização
espacialmente, enquanto que a norma l2 tende a realçar
Para q = 1, 2, . . . , M
(0)
os
casos em que a projeção em um canal apresenta uma
Rq ← xq
magnitude
razoavelmente superior à outra.
Fim
A
estratégia
proposta é estreitamente relacionada
Laço Principal
à preconizada por [13], com algumas distinções imPara j = 1, 2, . . . , J
portantes: o emprego de FFTs, a generalização para
Para i = 1, 2, . . . , #D
�
(j−1)
(i)
M misturas (sem a restrição M = 2), o emprego de
φq := IFFT{FFT{Rq
} � FFT{φ(i) }}
técnicas aplicáveis às situações não-instantâneas (emFim
(1) (2)
(M )
bora o arcabouço teórico de [13] contemple a decom(li , li , . . . , li ) := arg max(l(1) ,l(2) ,...,l(M ) )
�
�
��p �
��
posição de misturas anecoicas, suas simulações aborM � � (i)
(1) (2)
(M ) �
l ,l ,...,l
�
q=1 �φq
dam apenas misturas instantâneas, não indicando como
Para q = 1, 2, . . �
. , M�
estimar os atrasos), a ﬂexibilidade advinda da escolha
�
(q)
(i)
(q)
li
κi := φq
do parâmetro
�p e o�estudo de características
��p � da decom��
(1) (2)
(M )
M � � (i)
(1)
(2)
(M ) a �qualidade da ese
dos
átomos
que
impactam
l
,
l
,
.
.
.
,
l
Fim
(li , li , . . . , li ) := arg max(l(1) ,l(2) ,...,lposição
�φ
�
(M )
q
q=1
)
�M �� (q) ��p
timativa, conforme veremos posteriormente.
Escolha mj := arg maxu
Para q = 1, 2, . . . , M
(j)
(j−1)
Rq ← Rq

Fim
Fim

q=1

�κu �

�
�
(q)
(q)
−κmj CIRCSHIFT φ̈(mj ) , lmj

onde FFT{u} e IFFT{v} consistem na versão rápida
da Discrete Fourier Transform (DFT) e na sua inversa,

4.2

Estimativa Conjunta dos Coeﬁcientes
de Atenuação e dos Atrasos

A técnica MP multicanal proposta pode ser empregada para estimar simultaneamente os coeﬁcientes de
atenuação e de atraso, caso os átomos apresentem um
4 Cabe ressaltar que o átomo selecionado pode se encontrar temporalmente deslocado entre as misturas.
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comprimento não muito reduzido. O objetivo do uso do
MP multicanal justiﬁca-se por esperarmos que, caso o
termo ΦM (p) seja elevado para um determinado átomo,
este átomo esteja majoritariamente associado a uma das
fontes. Se φ(mj ) é o átomo selecionado na j-ésima iteração MP, podemos aproximar a primeira mistura e a
q-ésima mistura por meio de:

MATCHING PURSUIT EM MISTURAS ANECOICAS

5
5.1

S IMULAÇÕES
Primeira Conﬁguração de Misturas

Esta seção pretende analisar as estimativas conjuntas dos coeﬁcientes de atenuação e dos atrasos pelo
método MP multicanal proposto, avaliando o impacto
de alguns parâmetros da decomposição na qualidade
�
�
destas estimativas. Os testes efetuados utilizaram sinais
(mj ) (1)
x1 ≈ κ(1)
, lmj
(6)
mj CIRCSHIFT φ̈
de voz oriundos da base de dados (de fácil obtenção)
�
�
(q)
(mj ) (q)
TSP Speech Database6, amostrados a 8 kHz. Como os
xq ≈ κmj CIRCSHIFT φ̈
, lmj
sinais apresentam duração curta (em torno de 2s), conSe o átomo predominantemente descreve a i-ésima catenamos os sinais de um mesmo locutor, de modo a
(q)
(1)
˜ qi e, portanto:
fonte, temos que lmj − lmj ≈ ∆
tornar a duração dos registros suﬁciente para os experimentos; diversos testes foram efetuados, com os locu(q)
κ mj
(q)
(7) tores (de um total de 20, entre 10 masculinos e 10 femγh = (1) ≈ h̃qi .
ininos) sendo escolhidos aleatoriamente em cada teste.
κ mj
Foram testadas 10 diferentes conﬁgurações de misNeste artigo, pretendemos apresentar uma técnica
tura do tipo 2 × 2 (2 fontes e 2 misturas). Para
de estimativa conjunta dos coeﬁcientes de atenuação e
cada conﬁguração, 4 combinações de comprimento L
dos atrasos de um sistema de mistura, por meio da cridos átomos e norma lp foram testadas: (L, p) ∈
ação de um histograma bidimensional, cuja construção
{(256, 1), (256, 2), (512, 1), (512, 2)}, gerando um todeve também depender dos deslocamentos dos átomos
tal de 40 testes. A duração das misturas é de 19,2s,
ao longo das misturas. Seja a diferença de deslocagerando um total de 300 blocos (sem superposição)
mento (circular) entre a q-ésima e a primeira mistura
para L = 512 e 600 blocos para L = 256. O número
do átomo selecionado, deﬁnida por:
de iterações MP por bloco foi arbitrado em 10. Os atra(q)
(q)
(1)
γ∆ = l mj − l mj .
(8) sos da contribuição de cada fonte para a segunda mistura com relação à contribuição para a primeira misO histograma bidimensional5 apresenta magnitude tura foram inteiros escolhidos aleatoriamente no inter�c e valo [−10, 10], com os coeﬁcientes de atenuação para a
Φb , para um coeﬁciente de atenuação candidato h̃
2i
c
primeira mistura arbitrados em 1 e os da segunda mis�
˜ , dada por:
um atraso candidato ∆
2i
tura reais e aleatórios no intervalo [−5, 5].
� c
� �
�
�
Z
Os átomos foram criados mediante o emprego de
c
c
c
(2)
(2)
� �
� �
˜ 2i =
˜ 2i . φ(k) = e−πk , com ϑ1 = L/2, ϑ2 = 2j , com
Φb h̃2i , ∆
Θb γh (n), γ∆ (n), h̃2i , ∆
n=1
j ∈ {1, 2, . . . , log L}, com ϑ3 assumindo 200 val(9) ores uniformemente2 distribuídos no intervalo [0, 1/2] e
Uma escolha para a construção de histograma que ϑ ∈ {0, π/6, 2π/6, . . . , 11π/6}.
4
se revelou interessante fundamenta-se em kernels gausA construção do histograma bidimensional (via
sianos. Assim:
função
Θb , apresentada na Equação (9)) se mostrou
�
�
c
bastante
robusta, permitindo uma ampla faixa de es(2)
(2)
�c �
˜ 2i =
Θb γh (n), γ∆ (n), h̃2i , ∆
colha dos parâmetros σ∆ e σh . As Figs. 1-2 apresenta
um dos exemplos gerados, no qual o pico do histograma
2
2
(2)
�
˜c )
(n)−∆
(γ (2) (n)−h̃� c2i ) − (γ∆
2i
(sempre bem deﬁnido) coincide com os valores reais
− h
1
2σ2
2σ2
∆
h
,
(10) dos coeﬁcientes de atenuação do sistema de mistura,
e
σ∆ σh
onde σ∆ e σh são os desvios-padrão dos kernels dos num comportamento que se mostrou estável ao longo
atrasos e dos coeﬁcientes de atenuação, respectiva- de todos os testes. Cabe ressaltar que esse comportamente. Os atrasos e os coeﬁcientes de atenuação mento desejável somente se revela, em nossas simulações, quando o tamanho dos átomos é maior ou igual
estimados
são
� c
� os associados aos picos da função a 256. Por isso, os testes apresentados não empregam
c
� �
˜ 2i .
Φb h̃2i , ∆
átomos com comprimentos inferiores a este número.
O elevado custo computacional do MP motiva o
Dada a alta complexidade de cada iteração MP,
estudo
da inﬂuência de alguns parâmetros da decomestudamos neste artigo a inﬂuência que diversos
posição
na qualidade da estimativa pois, se pudermos
parâmetros da decomposição MP apresentam sobre
�
�
˜ qi , menos ita robustez da estimativa resultante. Os impactos dos aferir a qualidade das estimativas h̃qi ou ∆
seguintes fatores serão avaliados: o comprimento do erações podem ser necessárias para que o processo de
átomo, o número da iteração MP, a escala ϑ2 do átomo, estimação seja bem-sucedido.
Como métrica de avaliação, empregamos a variâno valor de p e a frequência ϑ3 do átomo.
5 Doravante,

a descrição é simpliﬁcada para o caso M = 2.

6 http://www-mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/Dat
a/index.html.
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1: Histogramas
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�
c
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Figura�2: Histogramas
construídos a partir do cálculo
�
c
�c �
˜ 2i para L = 512 e p = 2, com σh =
de Φb h̃2i , ∆

σh = 0, 05 e σ∆ = 0, 3. As funções de transferência a identiﬁcar são H̃21 (z) = −3, 5071z 7 e H̃22 (z) =
−2.4249z −5, cujas estimativas são, respectivamente,
−3, 5108z 7 e −2.4212z −5.

0, 05 e σ∆ = 0, 3. As funções de transferência a identiﬁcar são H̃21 (z) = −4, 6226z 9 e H̃22 (z) = 3, 8517z 6,
cujas estimativas são, respectivamente, −4, 6704z 9 e
3, 8995z 6.

cia da variável aleatória Γh (n), deﬁnida por:

cional, este resultado indica que esta escolha é superior
ao procedimento frequente de arbitrar p = 2.
Para a escala dos átomos selecionados, os resultados constantes na Tabela 2 indicam que os átomos de
pequena escala (em especial log2 (ϑ2 ) = 1, na Equação
(3)) apresentam estimativas de pior qualidade. Isso indica que provavelmente a eliminação dos átomos da
escala mais baixa não implicaria uma signiﬁcativa redução da acurácia das estimativas, tendo como vantagem a redução do custo computacional.
Como o número de frequências ϑ3 testadas é muito
grande (200 valores distintos), não é possível angariar
estatísticas robustas para cada frequência. Por isso, efetuamos uma divisão das frequências em cinco intervalos. Os resultados constantes na Tabela 3 revelam que
os átomos mais conﬁáveis são os de frequência mais
elevada, em especial para ϑ3 ≥ 0, 3. Com as frequências se dá o inverso do que ocorre com o fator de escala:

(2)
γh (n)

− h̃2in ,
(11)
Γh (n) =
�
�
� (2)
�
onde in = arg minin �γh (n) − h̃2in �. Sendo σΓ2 a
variância de Γh (n), a redução de sua magnitude reﬂete uma melhor estimativa dos parâmetros do sistema
de mistura. Doravante, esta métrica será utilizada para
avaliar o impacto de algumas propriedades da decomposição.
A Tabela 1 apresenta o valor de σΓ2 para as quatro
combinações testadas de p e L, com 10 iterações por
bloco, ao longo das 10 conﬁgurações simuladas. Os
resultados revelam que átomos maiores implicam melhores estimativas, o que já é de certo modo esperado,
porque átomos maiores aumentam a liberdade da modelagem do MP, permitindo uma aderência maior à estrutura temporal das fontes. Outra constatação, menos
óbvia, é que a escolha p = 1 gera estimativas melhores
do que p = 2. A escolha p = 2, embora possa ser
ótima em termos de redução do erro quadrático médio
da reconstrução, se revelou menos interessante na etapa
(anterior à reconstrução das fontes) de estimativa dos
parâmetros do sistema de mistura. Como o emprego
de p = 1 não implica um aumento de custo computa-

Tabela 1: Valores de σΓ2 para diferentes combinações de
p e L (médias das 10 conﬁgurações testadas).
p=1
p=2

L = 256
3,72
4,01

L = 512
3,17
3,39

Tabela 2: Valor de σΓ2 em função da escala log2 (ϑ2 )
(médias das conﬁgurações testadas).
log2 (ϑ2 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L = 256
7,41
4,49
3,19
3,41
3,89
4,27
4,07
3,74
-

L = 512
5,75
3,35
2,43
2,99
3,26
3,77
3,27
3,33
3,35
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em geral, os componentes selecionados apresentam frequência baixa, e o grupo menos numeroso (frequências
altas) é justamente o que fornece as melhores estimativas. Esta conclusão pode signiﬁcar que a exclusão dos
átomos de frequência mais baixa pode acarretar grande
redução do número global de iterações MP, já que evitaria muitas decomposições que geram estimativas de
pior qualidade. Interessantemente, a escolha p = 1,
ainda que privilegie um pouco a escolha de componentes de frequências mais baixas (menos conﬁáveis)
é superior à escolha p = 2; uma possível razão para
este fato reside na sua preferência por componentes
de escalas mais elevadas, em especial as escalas "médias" (log2 (ϑ2 ) = 3 ou 4), que são, segundo a Tabela
2, mais conﬁáveis.
Por ﬁm, consideremos o efeito do número da iteração para a qualidade da estimativa. A Tabela 4 revela uma tendência de a qualidade da estimativa piorar
com o aumento do número da iteração. Este resultado
conﬁrma o esperado teoricamente, já que os primeiros
componentes são mais representativos que os últimos
[14]. Isso signiﬁca que aumentar o número de iterações
pode não resultar em estimativas ﬁnais mais robustas.

5.2 Comparação com o DUET

Tabela 4: Valor de σΓ2 em função do número da iteração
que extraiu o componente (média das conﬁgurações testadas).
Número da Iteração
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

σΓ2
0,68
0,72
0,74
0,76
0,77
0,86
0,83
0,85
0,82
0,91

ao intervalo [-1,1] e os coeﬁcientes de atenuação (reais)
encontram-se no intervalo [0,5]. As demais características da simulação, como a base de dados, são idênticas
às apresentadas na Seção 5.1. Como o DUET estima
atrasos reais, as estimativas dos mesmos foram aproximadas para os inteiros mais próximos.
Para estimar os parâmetros do sistema de mistura,
testamos a técnica proposta com L ∈ {256, 512} e
p ∈ {1, 2}. A Tabela 5, que exibe a taxa de acerto
dos atrasos, de um total de 160 (40 misturas × 4 fontes
por mistura), revela que a técnica de separação cega que
recorre ao MP proposta apresenta uma excelente recuperação dos atrasos, com 100% de acerto.
Para as estimativas dos coeﬁcientes de atenuação,
elegemos o MSE como métrica de aferição de qualidade. A Tabela 6 apresenta o MSE para as 40 misturas do DUET e da técnica proposta. Esta tabela nos
permite concluir que a técnica proposta apresenta melhor qualidade nas estimativas dos coeﬁcientes de atenuação, cabendo ressaltar o excelente desempenho da escolha p = 1, o que é compatível com nossa análise pregressa acerca da norma l1 . Por outro lado, observamos
uma degradação de desempenho com átomos maiores,
possivelmente relacionada à limitada faixa de atrasos
envolvidos (no máximo de uma amostra).

Para comparar o desempenho da técnica MP proposta, utilizamos o DUET (do inglês Degenerate Unmixing Estimation Technique) [15], provavelmente o
algoritmo mais popular de separação de sinais de voz
em contextos anecoicos e subdeterminados. O DUET
emprega a disjunção, no domínio da STFT, entre diferentes sinais de voz para, por meio de um mascaramento
binário, recuperar cada fonte em separado. O DUET
se vale desta disjunção para construir um histograma
bidimensional, cujos picos estão associados a diferentes
fontes e a diferentes pares atenuação × atraso. Porém,
o DUET apresenta duas restrições fortes: os atrasos
devem ser pequenos (diﬁcilmente ultrapassando duas
amostras) e os coeﬁcientes de atenuação devem ser positivos. Por outro lado, o DUET apresenta a vantagem
de estimar atrasos não inteiros, o que seria obtido por
nossa técnica proposta apenas com um grande aumento
do custo computacional (por meio de interpolação das
misturas).
Por questão de justiça, simulamos 40 novas conﬁgurações aleatórias de misturas, cada qual com 4 fontes e
2 misturas, nas quais os atrasos (inteiros) se restringem

Neste artigo, uma estratégia de estimativa conjunta
dos coeﬁcientes de atenuação e dos atrasos relativos
das contribuições das fontes às misturas, em contextos

Tabela 3: Valor de σΓ2 em função da frequência ϑ3 (média das conﬁgurações testadas).

Tabela 5: Taxa de acerto dos atrasos ao longo das 40
misturas efetuadas.

Intervalo de ϑ3
[0, 1/10)
[1/10, 2/10)
[2/10, 3/10)
[3/10, 4/10)
[4/10, 1/2]

L = 256
4,04
3,58
3,76
3,49
3,15

L = 512
3,55
2,83
2,54
2,27
2,45

6

C ONSIDERAÇÕES F INAIS

Técnica
DUET
MP (L = 256, p = 1)
MP (L = 512, p = 1)
MP (L = 256, p = 2)
MP (L = 512, p = 2)

Taxa de acerto (%)
89,38
100
100
100
100
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Tabela 6: MSE das estimativas dos coeﬁcientes de atenuação, ao longo das 40 misturas.
Técnica
DUET
MP (L = 256, p = 1)
MP (L = 512, p = 1)
MP (L = 256, p = 2)
MP (L = 512, p = 2)

MSE
0,537
0,1164
0,3326
0,1296
0,5203

anecoicos, foi desenvolvida. Esta estratégia, que foi favoravelmente comparada ao método DUET, emprega a
construção de histogramas bidimensionais, cujos picos
são associados aos parâmetros corretos do sistema de
mistura. Diversos parâmetros da decomposição foram
avaliados. As conclusões principais oriundas desta
avaliação foram: átomos maiores implicam estimativas
mais acuradas; a norma l1 se revelou mais interessante
do que a norma l2 ; átomos de escala muito baixa
apresentam estimativas de grande variância (pouco
conﬁáveis) e átomos de frequência elevada apresentam conﬁabilidade maior do que os de baixa frequência.
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artigo sem autorização expressa da AES Brasil.

Sobre a prevalência da forma dodecaédrica em
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RESUMO
Fontes sonoras onidirecionais são amplamente utilizadas em acústica de salas. Estes equipamentos
são formados por alto-falantes montados sobre um gabinete esférico ou poliédrico, prevalecendo a
conﬁguração dodecaédrica. Apesar da disponibilidade comercial destas fontes, seu comportamento vibroacústico ainda não é totalmente compreendido. A ﬁm de preencher esta lacuna, este trabalho investiga
tais fontes utilizando a análise harmônica esférica. A partir de um modelo de calotas esféricas, mostrase que o dodecaedro é mais apto a gerar campos onidirecionais comparativamente aos demais poliedros
regulares, além de gerar potências sonoras mais elevadas. Através de uma análise detalhada, as razões
da superioridade do dodecaedro são claramente identiﬁcadas. Finalmente, considerações eletroacústicas
sugerem algumas virtudes do arranjo tetraédrico, porém de menor relevância e que ainda demandam
veriﬁcações.
0

INTRODUÇ ÃO

As fontes sonoras ditas onidirecionais são amplamente utilizadas em acústica de salas, notadamente na
medição da resposta ao impulso acústico de ambientes fechados. Tais equipamentos consistem num conjunto de alto-falantes eletrodinâmicos montados num
gabinete esférico ou poliédrico, sendo mais comum
a conﬁguração dodecaédrica, apresentando doze altofalantes. Como o próprio nome indica, estas fontes produzem um campo sonoro aproximadamente uniforme

no espaço em condições de campo livre em uma ampla
faixa de frequências.
A realização de uma fonte onidirecional é relativamente simples, basta posicionar alto-falantes nominalmente idênticos da forma mais simétrica possı́vel sobre um gabinete, e alimentá-los com um mesmo sinal
elétrico. Logo, trata-se de sistemas com um único canal. Devido a esta simplicidade, fontes onidirecionais
são amplamente disponı́veis no mercado apesar da lacuna existente na literatura cientı́ﬁca no que se refere ao
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seu comportamento acústico. Em particular, desenvolvimentos teóricos que expliquem a prevalência dos arranjos dodecaédricos não são prontamente disponı́veis.
Leishman et al. [1] apresentam uma comparação
experimental entre cinco conﬁgurações geométricas
distintas de fontes onidirecionais, correspondendo aos
cinco sólidos de Platão: tetraedro, hexaedro, octaedro,
dodecaedro e icosaedro. O referido trabalho conﬁrma
a superioridade do dodecaedro e aponta algumas virtudes do tetraedro. No entanto, devido à sua natureza
essencialmente experimental, com resultados apresentados para fontes especı́ﬁcas, os autores são reticentes
em suas conclusões, enfatizando a necessidade de mais
trabalhos teóricos, numéricos e experimentais a ﬁm de
generalizar os resultados obtidos, desenvolver modelos preditivos e explicar o papel dos vários parâmetros
de projeto na direcionalidade do arranjo, tais como o
espaçamento e a orientação dos alto-falantes.
Ao longo dos últimos anos, tem-se observado um
interesse por arranjos esféricos compactos de altofalantes a ﬁm de utilizá-los como fontes de direcionalidade controlada [2–8]. Contrariamente às fontes onidirecionais, tais sistemas possuem vários canais,
ou seja, cada alto-falante é independentemente comandado, logo, estas fontes são de implementação signiﬁcativamente mais complexa e onerosa. Isto motivou
o desenvolvimento de um aparato teórico soﬁsticado e
eﬁciente de modo a orientar e agilizar o projeto ótimo
destes equipamentos.
O presente trabalho propõe aplicar o ferramental
disponı́vel para a análise vibroacústica de fontes de
direcionalidade controlada a fontes onidirecionais visando justiﬁcar e explicar a prevalência dos arranjos dodecaédricos. Assim, a superioridade desta conﬁguração
nos quesitos onidirecionalidade e potência sonora pode
ser quantiﬁcada e analisada. Na Seção 1, apresentam-se
os arranjos eletroacústicos geometricamente regulares,
denominados alto-falantes de Platão. Então, procedese a análise vibroacústica destes sistemas, que ocupa a
maior parte do artigo. Em seguida, na Seção 3, alguns
comentários qualitativos referentes à transdução eletromecânica são feitos. Finalmente, as conclusões do trabalho são apresentadas.

1

ALTO-FALANTES DE PLAT ÃO

Devido à simetria, a forma esférica é a preferida
para arranjos compactos de alto-falantes que devam
ser capazes de gerar campos sonoros aproximadamente
onidirecionais. Idealmente, caso fosse possı́vel montar
um número inﬁnito de alto-falantes sobre uma estrutura
esférica, e que eles preenchessem toda sua superfı́cie,
teria-se uma esfera pulsante e a direcionalidade correspondente seria perfeitamente uniforme. No entanto, em
arranjos reais, dispõe-se de um número ﬁnito de altofalantes, surgindo a questão de como distribuı́-los sobre
a superfı́cie esférica a ﬁm de obter uma onidirecionalidade satisfatória.
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Novamente, considerações de simetria levam a arranjos baseados nos sólidos de Platão, visto que estes são os únicos poliedros convexos regulares, i.e.,
são constituı́dos por um conjunto de faces equivalentes
compostas por polı́gonos regulares convexos congruentes, o que implica que todas as arestas de um tal poliedro possuem o mesmo comprimento. Há apenas cinco
sólidos de Platão: o tetraedro regular (quatro faces triangulares regulares), o hexaedro regular ou cubo (seis
faces quadradas), o octaedro regular (oito faces triangulares regulares), o dodecaedro regular (doze faces pentagonais regulares) e o icosaedro regular (vinte faces
triangulares regulares) [9]. Estes poliedros são ilustrados na Figura 1, assim como a esfera média a cada um
deles, deﬁnida como a esfera tangente a todas as arestas
do sólido em seus pontos médios. As setas indicam as
posições dos centros das faces.











Figura 1: Os cinco sólidos de Platão e suas esferas
médias.
A imagem da esfera média de um dado poliedro de
Platão sobreposta ao próprio sólido resulta numa série
de calotas esféricas convexas idênticas aparentemente
montadas nas faces do poliedro. Esta representação é
útil pois, como será visto adiante, a membrana de um
alto-falante montado sobre uma esfera rı́gida pode ser
modelada como uma calota esférica convexa. Deste
modo, as imagens apresentadas na Figura 1 podem ser
interpretadas como representativas de alto-falantes de
Platão, onde, para cada sólido, utilizaram-se membranas possuindo a maior dimensão possı́vel. Salienta-se
que muitas fontes eletroacústicas onidirecionais utilizam alto-falantes eletrodinâmicos montados em sólidos
de Platão [1]. Entretanto, dada a facilidade atual de
fabricação de estruturas esféricas — através de estereolitograﬁa, por exemplo — gabinetes verdadeiramente
esféricos podem ser produzidos [8]. Neste caso, o gabinete é a própria esfera média acrescida de furações para
a montagem dos alto-falantes.
Deve-se empregar membranas tão grandes quanto
possı́vel a ﬁm de maximizar a superfı́cie vibrante da
fonte e, consequentemente, a potência sonora resul-
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tante. Pode-se mostrar que, para o tetraedro, hexaedro,
octaedro, dodecaedro e icosaedro, o valor máximo admissı́vel para o ângulo de abertura das calotas é 54, 70 ,
45, 00, 35, 20, 31, 70 e 20, 90, respectivamente. Tal
ângulo é o formado entre o eixo de simetria da calota
e a reta unindo o centro da esfera a algum ponto sobre a borda da calota. Sendo θ0 o ângulo de abertura
das calotas, a o raio da esfera média e L o número de
faces/alto-falantes, a razão entre a área da superfı́cie
vibrante e a área total da esfera média é dada por
2πa2 (1 − cos(θ0 ))L/(4πa2 ). Utilizando os valores
máximos de θ0 , obtém-se os seguintes valores para
o tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, respectivamente: 84,4%, 87,9%, 73,1%, 89,5%
e 65,8%. Estes números mostram que a conﬁguração
dodecaédrica resulta numa maior área disponı́vel para
a montagem dos alto-falantes, indicando uma possı́vel
vantagem no quesito potência sonora, a qual será abordada mais detalhadamente na próxima seção. É interessante notar que o icosaedro apresenta uma área disponı́vel signiﬁcativamente menor que os demais poliedros regulares, apesar de seu maior número de faces.

2

AN ÁLISE VIBROAC ÚSTICA

Para compreender as condições sob as quais os altofalantes de Platão operam como fontes onidirecionais,
faz-se necessário estudar a relação existente entre suas
caracterı́sticas vibratórias e o campo sonoro resultante.
Como a superfı́cie de tais equipamentos é aproximadamente uma esfera vibrante, o sistema de coordenadas
esféricas é o mais apropriado para o desenvolvimento
de modelos matemáticos, sendo portanto adotado neste
trabalho.
O domı́nio esférico pode ser representado pelas
variáveis independentes φ e θ, sendo que 0 ≤ φ < 2π é
o ângulo de azimute e 0 ≤ θ ≤ π é o ângulo de zênite.
Fazendo-se uma analogia com o sistema de localização
no globo terrestre, φ fornece a longitude e π/2 − θ a
latitude (como o ângulo de zênite é deﬁnido de modo
a θ = 0 corresponder ao polo norte, faz-se necessário
utilizar o fator π/2). Neste contexto, o conjunto das
funções ou modos dita(o)s harmônica(o)s esférica(o)s é
de grande interesse, pois fornece uma base ortogonal ao
subespaço das funções deﬁnidas na esfera. A notação
mais comum para os harmônicos esféricos é Ynm (θ, φ),
onde 0 ≤ n < ∞ e −n ≤ m ≤ n são números inteiros. Em acústica, o ı́ndice n é usualmente chamado de
ordem do harmônico, ao passo que o ı́ndice m não recebe uma denominação especial. Na medida em que n
aumenta, Ynm (θ, φ) apresenta uma variação mais rápida
com (θ, φ), assim, modos de ordens elevadas são associados a altas frequências espaciais.
Os harmônicos esféricos serão utilizados ao longo
desta seção para estudar a vibração, a pressão acústica
radiada e a potência sonora de arranjos esféricos de
alto-falantes. Em todos os desenvolvimentos, assume−ιωt
se uma
, onde
√ dependência temporal da forma e
ι ≡ −1, ω é a frequência angular e t é o tempo. Visto
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que os harmônicos esféricos são amplamente abordados na literatura, eles não são apresentados em detalhes
neste trabalho. Para o leitor interessado, Williams [10]
dedica muitas páginas de seu livro a estas funções e seu
emprego em acústica.

2.1

Vibração

A velocidade acústica normal a uma esfera de
raio r, u(r, θ, φ), pode ser expandida numa série de
harmônicos esféricos da seguinte forma:
u(r, θ, φ) =

n
∞ �
�

Umn (r)Ynm (θ, φ),

(1)

n=0 m=−n

onde Umn (r) é o espectro angular de u(r, θ, φ). No
caso particular de uma esfera pulsante, o único coeﬁciente não nulo é o de ordem n = 0, U00 (r), o qual corresponde ao harmônico Y00 (·), sendo este uma função
constante ao longo de (θ, φ). Como resultado, o campo
sonoro é perfeitamente onidirecional. Como será visto
a seguir, arranjos reais de alto-falantes geram termos
de ordem superior não nulos, os quais fazem com que
a radiação sonora destas fontes não seja perfeitamente
isotrópica.
Considere um arranjo esférico contendo altofalantes idênticos, tal que u(a, θ, φ) é a amplitude da
velocidade vibracional normal à sua superfı́cie. Multiplicando ambos os lados da Equação (1) por Ynm (θ, φ)∗
— o asterisco indica o complexo conjugado —, integrando ao longo da esfera r = a, e utilizando a propriedade de ortonormalidade dos harmônicos esféricos,
obtém-se uma equação integral que fornece Umn (a) a
partir de u(a, θ, φ). Assumindo que os alto-falantes
são montados numa esfera rı́gida, e que o padrão de
vibração de cada um deles é simétrico com relação à
sua linha de centro, pode-se mostrar que [11]
�
L
�
4π
Umn (a) = −ι
An h�n (ka)
ul Ynm (θl )∗ ,
2n + 1
l=1
(2)
onde An são coeﬁcientes que dependem do padrão de
vibração das membranas dos alto-falantes, h�n (·) é a
primeira derivada da função de Hankel esférica de ordem n, k = ω/c é o número de onda, c é a velocidade de propagação sonora, ul é uma velocidade de referência tomada na l-ésima membrana, e θl ≡ (θl , φl )
é a posição angular do eixo de simetria do l-ésimo
alto-falante. No que tange ao comportamento vibroacústico, a membrana de um alto-falante montado numa
esfera rı́gida pode ser satisfatoriamente modelada como
uma calota esférica convexa cuja velocidade radial de
vibração é constante ao longo de sua superfı́cie. De
acordo com este modelo, tem-se que [8, 10]
�
ι
π
An = �
(Pn−1 (η0 ) − Pn+1 (η0 )), (3)
hn (ka) 2n + 1
onde η0 ≡ cos(θ0 ), Pn (·) é o polinômio de Legendre
de grau n, e P−1 (·) = 1.
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A substituição da Equação (3) na (2) conduz a

numa série de harmônicos esféricos:

| Pmn / Umn | (dB)

| Pmn / Umn | (dB)

∞ �
n
�
L
�
2π
p(r,
θ,
φ)
=
Pmn (r)Ynm (θ, φ),
(5)
(Pn−1 (η0 )−Pn+1 (η0 ))
ul Ynm (θ l )∗ .
Umn (a) =
n=0 m=−n
2n + 1
l=1
(4)
onde Pmn (r) é o espectro angular de p(r, θ, φ).
Esta equação é válida para qualquer distribuição de
A partir da equação de Euler e das Equações (1) e
calotas sobre a esfera. Note que a condição de não(5),
pode-se mostrar que [10]
superposição das calotas impõe um limite superior ao
�
�
valor de θ0 , o qual foi apresentado na Seção 1 para os
hn (kr)
arranjos de Platão.
Umn (a),
Pmn (r) = ιρc �
(6)
hn (ka)
A Figura 2 apresenta graﬁcamente os valores de
|Umn (a)| para os alto-falantes de Platão até a ordem onde ρ é a densidade do meio ﬂuido.
n = 10, os quais foram obtidos a partir da Equação (4)
O termo entre colchetes na Equação (6) pode ser inutilizando o valor máximo admissı́vel de θ0 para cada
terpretado como um ganho aplicado a cada componente
conﬁguração, bem como u1 = u2 = . . . = uL para
harmônico devido à propagação sonora, o qual depende
aproximar o comportamento de uma esfera pulsante.
das propriedades do meio, da ordem do harmônico, e de
Para o tetraedro, hexaedro e octaedro, observa-se uma
dois parâmetros adimensionais: ka e r/a. A Figura 3
contribuição signiﬁcativa de modos de ordem superior,
mostra a magnitude deste ganho em função de ka para
a partir de n = 3 para o tetraedro, e n = 4 para o
r/a = 2 e r/a = 10, sendo consideradas ordens até
hexaedro e octaedro. Quanto ao dodecaedro e icosan = 6.
edro, a presença de modos superiores é mais discreta,
começando a partir de n = 6, sendo que a contribuição
r/a = 2
r/a = 10
20
20
destes harmônicos é mais pronunciada no icosaedro.
10
10
Estas observações, por si só, permitem aﬁrmar que o
dodecaedro possui uma maior capacidade de produzir
0
0
campos acústicos onidirecionais comparativamente às
−10
−10
n=0
n=0
n=1
n=1
demais fontes sonoras de Platão. A ﬁm de quantiﬁcar
−20
−20
n=2
n=2
tal superioridade do arranjo dodecaédrico, faz-se a sen=3
n
=
3
−30
−30
n=4
n=4
guir uma análise da pressão sonora radiada pelas fontes.
n=5
n=5
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−40
−50 −2
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Figura 2: Espectro de velocidade na superfı́cie de fontes
esféricas onidirecionais nas conﬁgurações de Platão.

2.2 Pressão sonora
Seja p(r, θ, φ), r ≥ a, a pressão acústica produzida
pela fonte esférica em condições de campo livre. Similarmente a u(r, θ, φ), p(r, θ, φ) pode ser expandida

Figura 3: Propagador sonoro em campo livre, relacionando componentes de pressão na esfera de raio r a
componentes de velocidade radial na esfera de raio a.
Nota-se que, para baixos valores de ka, os ganhos
dos componentes de ordem superior são signiﬁcativamente menores que o aplicado ao termo de ordem zero.
Deste modo, mesmo que Umn (a) apresente componentes de alta frequência espacial, estes são atenuados pelo
propagador, resultando num campo de pressão praticamente onidirecional. Além disso, na medida em que
r/a aumenta, esta atenuação relativa dos modos superiores torna-se cada vez mais pronunciada até atingir um
limite de estabilização a partir do qual o decrescimento
de todos os componentes com a distância é proporcional a 1/r, caracterizando a propagação em campo distante. Assim sendo, a obtenção de um campo onidirecional é facilitada quando almeja-se tal caracterı́stica
apenas em regiões afastadas da fonte sonora, como é geralmente o caso. Quando ka aumenta, os modos superiores presentes em Umn (a) passam a contribuir apreciavelmente com o campo de pressão radiado, tornando-o
direcional.
A ﬁm de avaliar quantitativamente a onidirecionalidade de uma fonte sonora, a seguinte função erro pode
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ser empregada:
erro(r) =

�

|P00 (r)|2
1 − �∞ �n
,
2
n=0
m=−n |Pmn (r)|

(7)

a qual expressa a razão entre a energia contida nos modos de ordem superior (n > 0) e a energia total do
campo de pressão medido na esfera de raio r. Observe que, como Pmn é uma função de ka e r/a, o
erro também o é, porém esta dependência foi omitida
na equação com o intuito de simpliﬁcar a notação.
A Figura 4 apresenta as curvas de erro para os arranjos de Platão em função de ka para r/a = 10, de
forma que a esfera sobre a qual a pressão é avaliada
encontra-se em campo distante. Estes resultados foram
obtidos utilizando as Equações (4), (6) e (7), impondose u1 = u2 = . . . = uL . Para cada conﬁguração, o
valor máximo admissı́vel para θ0 foi escolhido. Como
os cálculos foram realizados numericamente, a série inﬁnita presente na Equação (7) foi truncada em n = 15.
Optou-se por este valor devido ao fato dos modos de
ordens n > 15 apresentarem uma contribuição desprezı́vel ao campo de pressão em toda a faixa ka considerada (0 < ka ≤ 10) para r/a = 10, conforme
sugerem as curvas apresentadas à direita na Figura 3.
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Com relação ao icosaedro, é interessante notar que
seu espectro Umn (a) possui componentes signiﬁcativas
de alta ordem apenas para os modos n = 6, conforme
mostra a Figura 2. Na Figura 3, à direita, observa-se
que, para r/a = 10, tais modos começam a apresentar
um ganho signiﬁcativo comparado a n = 0 a partir de
ka = 3, aproximadamente. De fato, a Figura 4 mostra
que é justamente a partir deste valor que a deterioração
da onidirecionalidade do icosaedro se inicia. Assim
como o icosaedro, o dodecaedro excita modos de ordem
n = 6, porém sua contribuição à energia do campo de
velocidade não é tão pronunciada, fazendo com que o
erro também seja menor.
A ﬁm de melhor assimilar e comparar as diferenças
entre as direcionalidades dos arranjos de Platão, as Figuras 5 e 6 mostram os padrões de radiação para ka =
0, 1 e ka = 5, respectivamente. Nestes diagramas, a
forma corresponde à amplitude da pressão sonora, as
cores mostram a variação da fase (em graus) e as setas
indicam os eixos de simetria das calotas esféricas.
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Figura 4: Erro na produção de uma pressão sonora uniforme em campo distante (r = 10a) pelos alto-falantes
de Platão.
Conforme o esperado pela análise da Figura 2, o
dodecaedro produz o menor erro para todos os valores de ka considerados. Além disso, para altos valores de ka, as demais conﬁgurações acarretam erros apreciavelmente superiores aos apresentados pelo
dodecaedro, evidenciando que este arranjo é capaz
de operar como fonte onidirecional numa faixa de
frequências signiﬁcativamente mais ampla. Para valores de ka suﬁcientemente baixos, mesmo os arranjos
tetraédricos, hexaédricos e octaédricos atuam satisfatoriamente como fontes onidirecionais. Na verdade, sabese que mesmo um alto-falante tomado isoladamente é
onidirecional em frequências muito baixas. No entanto,
a utilização de um arranjo tetraédrico, por exemplo, permite ampliar a faixa de frequências de operação onidirecional comparativamente a um único alto-falante.

Figura 5: Direcionalidade dos alto-falantes de Platão
para ka = 0, 1.

2.3

Potência sonora

Nos itens anteriores, avaliou-se a capacidade dos
alto-falantes de Platão em produzir uma distribuição
uniforme de pressão em campo distante. No entanto,
uma importante consideração não foi feita, a saber, a
faixa dinâmica destes equipamentos. Viu-se que a onidirecionalidade de tais fontes se beneﬁcia de baixos valores de ka, porém surge a questão se os nı́veis sonoros
produzidos em tais condições seriam suﬁcientemente
elevados. A ﬁm de responder a este questionamento,
faz-se a seguir uma análise da potência sonora gerada
pelos alto-falantes de Platão.
Seja Π a potência sonora radiada por uma fonte
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Figura 6: Direcionalidade dos alto-falantes de Platão
para ka = 5.
esférica de raio a. Pode-se mostrar que [10]
n
∞ �
�
ρc
Π
|Umn (a)|2
=
,
2
2
4πa
8π(ka) n=0 m=−n |h�n (ka)|2

(8)

onde Π/(4πa2 ) é a potência dividida pela área superﬁcial da fonte.
Substituindo a Equação (4) na (8) e fazendo u1 =
u2 = . . . = uL , pode-se calcular a potência radiada por um arranjo esférico de alto-falantes operando
como fonte onidirecional. A Figura 7 mostra os resultados correspondentes às conﬁgurações de Platão para
u1 = u2 = . . . = uL = 1 m/s, ρ = 1, 21 kg/m3 e
c = 343 m/s. Como anteriormente, o valor máximo admissı́vel para θ0 foi usado para cada conﬁguração. A
série inﬁnita presente na Equação (8) foi truncada em
n = 15.
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res de ka. Na medida que este parâmetro aumenta, o
tetraedro, hexaedro e dodecaedro apresentam praticamente o mesmo comportamento, ao passo que o octaedro e o icosaedro geram potências signiﬁcativamente
mais baixas. Na Equação (8), o único parâmetro dependente do tipo da conﬁguração empregada é Umn (a),
o qual, por sua vez, depende de θ0 , L e de Ynm (θ l ),
conforme mostrado na Equação (4). Os parâmetros θ0
e L deﬁnem completamente a fração da área da fonte
correspondente à superfı́cie vibrante, a qual é maior
para o tetraedro, hexaedro e dodecaedro, comparativamente ao octaedro e icosaedro, conforme discutido na
Seção 1. Entretanto, o parâmetro Ynm (θ l ) não está relacionado à área da superfı́cie vibrante, mas sim à posição
dos alto-falantes na esfera. Logo, conclui-se que a inferioridade do octaedro e icosaedro no que se refere
à potência sonora deve-se não somente ao fato destas conﬁgurações apresentarem uma superfı́cie vibrante
menor, mas também à própria disposição espacial dos
alto-falantes sobre a esfera, que reduz a eﬁciência de
radiação da fonte.
Face ao exposto, a escolha do raio para uma fonte
onidirecional é um compromisso entre onidirecionalidade e potência acústica, pois não é possı́vel, com uma
única fonte esférica de um determinado tamanho, gerar um padrão onidirecional de radiação a nı́veis sonoros signiﬁcativos em toda a faixa de áudio (20 Hz a
20 kHz). A produção de um campo de pressão aproximadamente uniforme no espaço é favorecida por baixos
valores de ka (ver Figura 4), i.e., baixas frequências ou
fontes de tamanho reduzido. Por outro lado, o desenvolvimento de altas potências se beneﬁcia de altos valores
de ka (ver Figura 7), o que implica altas frequências ou
fontes de dimensões maiores. Desta forma, o tamanho
da fonte esférica deve ser tal que não produza valores
de ka muito baixos (que gerariam campos onidirecionais, porém inaudı́veis) ou muito altos (que gerariam
potências elevadas, porém campos apreciavelmente direcionais). Como ka depende também da frequência, o
raio do arranjo de alto-falantes deve ser deﬁnido tendose em vista a faixa de frequências em que o equipamento deverá operar, ou seja, baixas frequências requerem raios maiores para balancear o parâmetro ka,
enquanto altas frequências são compensadas por raios
menores, conforme intuitivamente esperado. Em todo
caso, baseado na análise vibroacústica desenvolvida
nesta seção, a utilização do dodecaedro mostra-se mais
vantajosa.
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Figura 7: Potência sonora radiada pelos alto-falantes de
Platão por unidade de área superﬁcial.
Observa-se que todas as conﬁgurações são radiadores ineﬁcientes de energia sonora para baixos valo-

ASPECTOS ELETROAC ÚSTICOS

A análise vibroacústica utilizando o modelo de calotas esféricas mostrou a superioridade do dodecaedro sobre os demais arranjos de Platão. Entretanto,
se considerações referentes ao comportamento eletromecânico de cada alto-falante do arranjo forem feitas, assim como sobre a cavidade interna da estrutura
esférica, as vantagens do dodecaedro podem ser reduzidas. A ﬁm de fornecer subsı́dios para uma dis-
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ÃODANACIONAL
BRASIL,
SMAIO
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cussão mais ampla, tecem-se a seguir alguns breves comentários sobre este assunto.
Consideremos cinco alto-falantes de Platão, cada
qual correspondendo a uma das cinco conﬁgurações
disponı́veis, e todos eles possuindo gabinetes esféricos
de mesmo raio. Nesta situação, o tetraedro possuirá
alto-falantes maiores que os demais arranjos, assim a
frequência de ressonância de seus alto-falantes tomados individualmente será inferior às apresentadas pelos alto-falantes utilizados nas outras conﬁgurações.
Caso o processo de manufatura não introduzisse variabilidade entre os alto-falantes a serem utilizados num
dado arranjo, o dodecaedro continuaria sendo a melhor opção. Entretanto, dada a variabilidade inerente,
um mesmo sinal de tensão aplicado a todas as bobinas
do arranjo acarreta variações na velocidade vibratória
das membranas. Normalmente, tal variabilidade tornase muito pronunciada nas proximidades da frequência
de ressonância do alto-falante, fazendo com que a
condição u1 = u2 = . . . = uL não seja satisfeita e,
consequentemente, prejudicando a onidirecionalidade
da fonte e/ou reduzindo sua potência sonora. Como o
tetraedro apresenta uma frequência de ressonância inferior, isto torna-se uma vantagem para a geração de
campos onidirecionais em baixas frequências, principalmente tendo em vista que seu comportamento vibrocústico é similar ao do dodecaedro para baixos valores de ka (ver Figuras 4 e 7). Adicionalmente, a resposta em frequência do tetraedro seria mais plana, embora isto possa ser contornado através de um ﬁltro de
equalização [11].
Além disso, a frequência de ressonância depende
do volume de ar no interior da cavidade esférica. Basicamente, duas abordagens têm sido descritas na literatura para fontes esféricas de direcionalidade controlada:
a primeira utiliza um gabinete esférico (ou poliédrico)
oco, ou seja, os alto-falantes compartilham um mesmo
volume [8]; na segunda, o gabinete é provido de divisões internas, cada qual contendo um volume de aproximadamente 1/L do volume total da cavidade, o que
elimina o acoplamento acústico interno entre os altofalantes [12]. Para sistemas onidirecionais operando em
baixas frequências, não há diferenças signiﬁcativas entre as duas abordagens. Em ambos os casos, tudo se
passa como se cada alto-falante do arranjo fosse montado numa caixa acústica contendo aproximadamente
1/L do volume lı́quido do gabinete esférico, conforme
mostrado por Pasqual et al. [8]. Assim sendo, o tetraedro apresenta o maior volume interno por alto-falante,
reduzindo ainda mais a frequência de ressonância.
Apesar destes comentários, posto que um subwoofer apresenta uma radiação sonora praticamente onidirecional, a vantagem em utilizar uma fonte tetraédrica
é questionável. Certamente, o tetraedro produzirá um
campo uniforme numa faixa mais ampla de frequências
comparativamente ao subwoofer, porém ainda assim
bastante restrita. Uma alternativa interessante para produzir um campo onidirecional em toda faixa de áudio

FONTES SONORAS ONIDIRECIONAIS

é utilizar um subwoofer para os graves em conjunto
com duas fontes dodecaédricas de dimensões distintas
para os médios e agudos [13], dispensando assim outras conﬁgurações. Finalmente, embora protótipos de
fontes tetraédricas sejam descritos na literatura [1, 14],
ainda não há uma razão bem estabelecida que indique
em quais circunstâncias estas se tornam preferı́veis às
fontes dodecaédricas.

4

CONCLUS ÕES

Neste trabalho, o formalismo dos harmônicos
esféricos foi utilizado na análise vibroacústica das fontes onidirecionais nas conﬁgurações de Platão. A partir de um modelo de calotas esféricas, mostrou-se que
o dodecaedro possui uma maior aptidão a gerar campos onidirecionais comparativamente aos demais arranjos, além de desenvolver maiores potências sonoras.
Através de uma análise detalhada, os motivos desta superioridade foram claramente identiﬁcados. Por outro
lado, considerações eletroacústicas sugerem algumas
virtudes do tetraedro em baixas frequências, porém estas são menores comparadas às do dodecaedro e ainda
demandam maiores estudos para veriﬁcá-las.
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REFER ÊNCIAS BIBLIOGR ÁFICAS
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ÃO PAULO,
11º CONGRESSO
| 17ª CONVENÇÃO
NACIONAL
AES BRASIL • DA
SÃOAES
PAULO,
07 A 09 DE
DE 2013 7 A 9 DE MAIO DE 2013

70

ARTIGOS CURTOS / SHORT PAPERS

11º CONGRESSO | 17ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 07 A 09 DE MAIO DE 2013

71

_________________________________
Sociedade de Engenharia de Áudio

Artigo de Congresso
Apresentado no 11o Congresso de Engenharia de Áudio
a
17 Convenção Nacional da AES Brasil
7 a 9 de Maio de 2013, São Paulo, SP

Este artigo foi reproduzido do original final entregue pelo autor, sem edições, correções ou considerações feitas pelo comitê
técnico. A AES Brasil não se responsabiliza pelo conteúdo. Outros artigos podem ser adquiridos através da Audio
Engineering Society, 60 East 42nd Street, New York, New York 10165-2520, USA, www.aes.org. Informações sobre a seção
Brasileira podem ser obtidas em www.aesbrasil.org. Todos os direitos são reservados. Não é permitida a reprodução total
ou parcial deste artigo sem autorização expressa da AES Brasil.

_________________________________
Criação de um Banco de Sons da Viola Caipira
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RESUMO
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O presente artigo relata a criação de um banco digital de sons de uma viola caipira para sua utilização em
aplicações com o protocolo MIDI. Por meio dos processos de captação, amostragem, edição e organização de
nota por nota, tocadas com três diferentes dinâmicas, foi gerada uma biblioteca de samples desse instrumento
tipicamente brasileiro. A viola caipira não tem ainda destaque no contexto dos instrumentos virtuais, mas há um
crescente interesse na utilização em produção musical de seu timbre único e marcante que caracteriza alguns
estilos musicais em destaque no cenário musical, como por exemplo o sertanejo e suas vertentes mais modernas.
0

INTRODUÇÂO

O sampler é uma ferramenta indispensável no âmbito da
criação musical mediada pelos microcomputadores. Seus
usuários são músicos profissionais, amadores, DJs ou
apenas amantes da música que se aventuram por entre
programas para produção musical.
Apesar do público variado, alguns desejos são comuns em
grande parte dele, tais como a vontade que as experiências
virtuais sejam as mais próximas possíveis das reais ou de
suas idealizações. Para tal faz-se necessário cada vez mais a
virtualização dos mais diferentes instrumentos.
A escolha da viola caipira (Figura 1) como instrumento a
ser amostrado neste trabalho se deu pelo seu crescente uso
nas produções musicais nacionais e ao mesmo tempo pelo
fato do pouco material sampleado existente, por ser tratar
ainda de um instrumento com pouca projeção internacional.
Segundo LUIZ (2012) a explosão da música sertaneja nas
cidades é reflexo do avanço socioeconômico que ocorre no
interior do País, através da expansão agroindustrial. O
chamado sertanejo universitário, que é sucesso entre os
jovens urbanos, surgiu nas faculdades e repúblicas de
estudantes no interior através da interação cada vez maior
dos jovens provindos de áreas rurais com os jovens naturais
dos grandes centros.

O timbre da viola caipira é o seu principal diferencial, por
ter cinco pares de cordas duplas, sendo três delas oitavadas
e duas em uníssono, além de uma afinação que possibilita a
formação de acordes com cordas soltas possibilitando
estruturas melódicas bem idiomáticas do instrumento e dos
gêneros musicais onde ela se enquadra.
Sua afinação é configurada da seguinte forma: dos pares
graves para os agudos, Lá1 – quinto par, Ré2 – quarto par,
Fá#2 – terceiro par, Lá2 – segundo par e Ré3 – primeiro par,
sendo que os primeiros pares de cordas são as que tem a
afinação em uníssono e as três últimas tem a suas afinações
em oitava.
O artigo vem relatar a criação de um banco de sons de
uma viola caipira através da captação de cada nota do
instrumento, e relatar um teste de uso preliminar com um
software sintetizador que utiliza amostras pré gravadas
como base para sua síntese e disparo das mesmas através do
protocolo de comunicação MIDI.
1

MATERIAIS E MÉTODOS

Devido à dificuldade de encontrar literatura específica e
métodos que demonstrassem alguma experiência na forma
de criação de um banco de sons, a metodologia foi em
grande parte formulada pelo primeiro autor utilizando-se
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dos conceitos e metodologias previamente adquiridos de
cada parte em separado do processo: captação, edição,
forma de comunicação, organização e armazenamento.

Figura 1 – Viola Caipira – Modelo Standart (LIMA 2008)

Os materiais usados para todo o processo foram: uma
viola caipira modelo standart construída com laterais e
fundo em jacarandá, tampo de pinho do Alasca, braço em
cedro com duplo reforço em jacarandá, escala em ébano
com verniz em goma laca feita pelo Luthier Virgílio Lima;
um microfone Neumann U87 ai do tipo condensador; um
pré-amplificador valvulado modelo 737 SP da marca
Avalon; uma placa conversora de sinal analógico/digital
modelo Fast Track Pro da marca M-Audio conectada a um
microcomputador Macbook Pro da Apple com o software de
edição de áudio Logic Pro 9.
Fez-se a captação de cada nota independente em todas as
suas oitavas abrangendo toda a extensão do instrumento que
corresponde de Lá 1 ao Lá 4. No caso do terceiro e segundo
par de cordas, por estarem na mesma oitava mas tendo
sonoridade diferentes por ser um par oitavado e outro em
uníssono, foram gravadas ambas as notas, em uníssono e
oitavada tendo a possibilidade da utilização dos dois
timbres.
Cada nota foi gravada com três dinâmicas distintas, sendo
nessa fase medidas subjetivamente, baseadas na intensidade
que o intérprete tocava a nota, primeiro com intensidade
fraca, depois, mediana e forte seguidamente. Foi necessária
a gravação dessas três intensidades por causa da mudança
do timbre que ocorre quando a corda é atacada de formas
diferentes, o que causa mudança nas fases do envelope
ADSR (attack, decay, sustain e release) principalmente
devido ao transiente diferenciado. Também foram gravados
acordes maiores, menores e dominantes de todas as notas,
assim como três ritmos idiomáticos característicos do
instrumento para sua utilização em aplicações práticas com
técnicas de looping.
Detalhes nos processos de captação e gravação, edição do
material sonoro, conversão e armazenamento são descritos
nas seções a seguir.
2

CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO

Essa etapa foi realizada em uma sala do Departamento de
Música da USP em Ribeirão Preto sem tratamento acústico,
o que impôs desafios adicionais ao trabalho de edição.
Para lidar com esse empecilho o microfone foi colocado o
mais perto possível do instrumento, do modo como será
descrito posteriormente, para que as ondas sonoras diretas
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do instrumento fossem gravadas com um sinal mais alto do
que as ondas refletidas. Para isso também buscou-se o
posicionamento mais adequado do instrumento dentro da
sala, o mais equidistante de todas as paredes, buscando
assim a menor influência das ondas refletidas. Uma outra
medida adotada foi a escolha de um horário extra escolar no
período noturno para a captação, já que nos períodos
matutino e vespertino poderia haver a captação de sons
exteriores a sala (vazamento), como instrumentos soando
em salas vizinhas.
As notas foram gravadas sempre de maneira contínua,
com e sem interrupções, isto, deixando a nota soar até o
limite possível da propagação que o instrumento permite,
devido as suas características acústicas. A mesma nota era
tocada três vezes, sendo que o intérprete ia aumentando a
intensidade no ataque, aumentando a pressão na maneira de
tocar, fazendo com que houvesse uma maior intensidade
sonora.
Para a captação foi utilizado um microfone condensador
em diagrama cardióide posicionado a dez centímetros do
braço do instrumento, alinhado defronte a sua décima
segunda casa, evitando-se a direção da “boca” onde há um
excesso de frequências graves que, segundo Valle (2002),
acaba prejudicando a captação do real timbre do
instrumento.
O microfone foi ligado ao pré-amplificador sem que fosse
alterada a equalização no equipamento, apenas passando o
sinal pelo equipamento para se beneficiar das qualidades do
pré-amplificador, principalmente do seu conjunto de quatro
válvulas que segundo MARTINS (2004) propicia na sua
forma de condução iônica por meio de gás uma compressão
natural e uma maior faixa dinâmica, assim como uma
acentuação no brilho dos harmônicos pares.
Após o pré-amplificador o sinal segue para uma interface
de conversão AD de áudio para que fosse feita a conversão
do sinal analógico para as amostras digitais. Nessa fase foi
utilizada uma taxa de amostragem de 44100 Hz com 24 bits
por amostra como padrão nas gravações.
3

EDIÇÃO

Nesta etapa ocorreu a separação de cada nota em 4
projetos distintos no programa Logic Pro 9, um para cada
intensidade e um único para os acordes e ritmos. Essa
divisão foi feita para que fosse realizada a equalização do
volume das notas, já que na gravação a distinção de
dinâmica foi feita de maneira empírica pelo músico.
Foi utilizado um compressor nota por nota para que os
níveis de todas as notas de uma determinada dinâmica
ficassem semelhantes. Foi nessa fase também que ocorreu a
normalização métrica de todas as notas, para deixar todas as
notas soando com a mesma duração, tal que ao utilizar o
banco de sons as notas não tenham durações diferentes.
No caso das notas destinadas a atender o toque de menor
dinâmica equivalente ao nível dinâmico piano, a
configuração do compressor nativo do próprio programa foi:
Ratio 1.5:1 com threshold de -12,5 dB e limiter no máximo
(0 dB). Já as notas com intensidade média tiveram a
configuração da compressão em Ratio 1.5:1, threshold -23,5
dB e limiter no máximo. E por fim, as notas destinadas à
dinâmica mais forte tiveram sua compressão da seguinte
forma: Ratio 1.5:1, threshold -33dB, também com o limiter
no máximo.

11º CONGRESSO | 17ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 07 A 09 DE MAIO DE 2013

11º CONGRESSO / 17ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL, SÃO PAULO, 7 A 9 DE MAIO DE 2013

73

MONNAZZI E FARIA

BANCOS DE SONS PARA VIOLA CAIPIRA

Também foi usado um noise gate (Figura 2) com
regulagem individual para cada nota objetivando retirar o
maior nível de ruído externo possível, de forma a minimizar
possíveis vazamentos. Esse processador foi usado de muitas
formas particulares em função da natureza dos ruídos, os
quais não exibiam um padrão nem uma periocidade
constante nas diversas captações.

Figura 3 - Sintetizador EXS 24 nativo do Logic Pro

Figura 2 – Exemplo do uso de noise gate em uma nota com dinâmica
piano

Os processadores de dinâmica e ruído foram usados com
parcimônia para que interferissem o mínimo possível no
áudio captado. Nos acordes e loops (ritmos) apenas foi
usado o noise gate para a diminuição de ruídos, e não foi
utilizado compressor.
4

CONVERSÃO E ARMAZENAMENTO

Após a fase de edição foi feita a conversão de cada pista
do projeto que continha uma nota musical gravada em um
arquivo de áudio separado, devidamente especificado pela
sua nota, altura e intensidade (ex: sol 2 piano). Todos os
arquivos de áudio foram codificados no formato WAVE, em
um canal (mono), com 24 bits/amostra e 44100 Hz de taxa
de amostragem .
As amostra foram separada em pastas que se
diferenciavam pela dinâmica dos samples arquivados em
cada. Foram criados as pastas piano, mezzo forte e forte
além de uma específica para os acordes e loops, sendo que
estes foram gravados com apenas uma dinâmica.
No total foram criadas quatro pastas com
aproximadamente 41MB cada, contendo em cada uma delas
todas as notas em todas as oitavas separadas pelas suas
dinâmicas, mais outra contendo os acordes e ritmos.
5

UTILIZAÇÃO DO BANCO DE SONS

Para testar o uso das amostras colhidas, editadas e
organizadas empregou-se um software sintetizador
orientado a samples, também nativo do Logic Pro, o EXS 24
(Figura 3).

Figura 4 – Exemplo de mapeamento das notas de dinâmica piano no
EXS 24

Após abrir o programa foi necessário realizar o
mapeamento à escala MIDI de nota a nota, ou seja, o
carregamento do arquivo sonoro nas notas correspondentes
dentro do programa (Ex: carregar o arquivo sonoro Lá1
dentro do programa na nota Lá1, para que quando fosse
pressionado no controlador essa tecla, o timbre da viola
captado dessa nota pudesse ser acionado).
Após mapearem-se as notas, foi configurado o velocity
para que dependendo da intensidade que fosse requerida
pelo músico ele fosse buscar o sample apropriado. O
parâmetro velocity de cada nota foi dividido em três
possibilidades: 0-43 p/ o acionamento das notas com a
dinâmica piano (menor intensidade; 44-89 p/ o acionamento
das notas com a dinâmica mezzo forte (média intensidade); e
90-127 p/ o acionamento das notas com dinâmica forte
(maior intensidade).
Os ritmos e acordes foram mapeados no controlador em
oitavas que o instrumento original não contempla, no caso
as notas acima de Dó5, que não existem na viola caipira,
uma vez que seriam notas sem função já que não há samples
destinados a elas.
Por fim foi conectado ao microcomputador um
controlador, nesse caso um teclado, para que pudesse tocar
as amostras, sendo feito o teste de comunicação entre o
hardware que manda o sinal (teclado controlador) e o
software servidor das informações, nesse caso, a biblioteca
de sons da viola caipira.
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CONCLUSÕES

Este trabalho foi motivado e desenvolvido como proposta
de um trabalho de fim de curso, e obteve um êxito particular
por ter produzido um resultado em acordo com os objetivos
definidos, tendo sido aprovado após uma apresentação
prática do sintetizador carregado com os timbres da viola
caipira modelados.
A principal dificuldade encontrada foi a falta de literatura
específica de casos da mesma espécie, sendo necessário
adquirir o conhecimento dos métodos de cada etapa
separadamente, por meio de múltiplas referências.
O material sonoro final ainda está em fase experimental,
por isso ainda não foi disponibilizado. Após o teste exitoso
desse primeiro banco de sons prevê-se uma nova captação
futura em um ambiente com acústica controlada e com mais
dinâmicas exploradas (pianíssimo, piano, mezzo forte, forte
e fortíssimo) para que haja uma melhor qualidade e
fidelidade do banco do sonoro de timbres da viola caipira.
Além disso, prevemos também a transformação dos
arquivos sonoros em um banco no formato SF2 (sound font)
para que haja uma maior compatibilidade de formato com
os programas sintetizadores já presentes no mercado.
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RESUMO

Apresentamos a aplicação de descritores de áudio para planejamento orquestral. Utilizamos o descritor
denominado de Chroma para produzir medidas iniciais e, posteriormente, analisar os resultados sonoros da
gravação, executada pela Orquestra Sinfônica da Unicamp, da obra "Lana Tai - no dia em que nasceu uma
aquarela", para orquestra de cordas. O Chroma calcula a distribuição acumulada da magnitude do espectro de
Fourier por bandas fixas de frequência. Essas referem-se às classes de alturas musicais e foram subdivididas em
semitons. Implementamos um ambiente computacional em Pure Data (PD), o qual possibilitou estudar
configurações orquestrais, denominadas neste trabalho como Marcos Sonoros (MS). Tais configurações,
elaboradas inicialmente de forma heurística, foram o ponto de partida do processo de planejamento da
orquestração de “Lana Tai”. Os MS foram construídos com amostras de um banco sonoro digital e comparados
com as respectivas amostras gravadas.
0

INTRODUÇÃO

As técnicas de escritura da música atual, aquelas às quais
tangem o controle de fatores relacionados ao timbre
musical, colocam o compositor frente a um sem número de
recursos sonoros tanto para composição de obras para um
instrumento solo quanto para uma orquestra sinfônica. Uma
dessas possibilidades são as técnicas estendidas de execução
instrumental as quais possibilitam que os recursos
provenientes dos diversos e particulares modos de execução
de cada instrumento musical alterem sensivelmente as
características espectrais de cada nota ouvida. Pode-se fazer
uma analogia entre a pintura de uma aquarela e a construção
de novas sonoridades instrumentais as quais foram
arquitetadas na obra analisada neste artigo. Seria como se a

paleta de cores fosse misturada por técnicas instrumentais
estendidas e produzisse novos matizes com os quais alteram
a percepção esperada do timbre da orquestra. Foi essa ideia
que deu origem e nome à obra e motivou o processo
composicional que é aqui estudado.
A utilização de modelagem matemática para o estudo de
processos de orquestração reporta-nos à pesquisa realizada
em [1]. Atualmente, no contexto da composição assistida
por computador, há trabalhos que destacam o uso de
técnicas de processamento de sinais [2] e ambientes como
OpenMusic [3] e PWGL [4] que oferecem possibilidades de
manipular a informação musical simbólica de forma
amigável e intuitiva. Outros estudos utilizam os ambientes
computacionais Max/MSP [5] e PureData (PD) [6], os quais
possibilitam o tratamento e síntese de áudio em tempo real.
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Especificamente, o sistema Orchidée foi desenvolvido para
assistir à orquestração musical [7] e há outro aplicativo
alternativo, ATO-MS, criado com o mesmo objetivo [8].
Em paralelo, há uma importante área que estuda a
recuperação das informações musicais, denominada de
Music Information Retrieval (MIR) [9]. Nela, são utilizados
recursos de processamento de áudio digital com os quais
extraem-se características sonoras a partir de medidas
estatísticas sobre o espectro do sinal digitalizado. MIR é
uma nova área de pesquisa a qual visa ao desenvolvimento
de descritores de áudio tais como: o Centróide Espectral, o
Desvio Padrão Espectral, o Fluxo Espectral dentre outros
[10, 11].
Tendo como ponto de partida dois universos: a) as
técnicas de execução estendidas e b) as ferramentas
computacionais para avaliar o conteúdo espectral dos sons
gerados por essas técnicas, desenvolvemos um método para
auxiliar o compositor a relacionar: a) descrições de alto
nível ou simbólicas como noções de "sonoridade" com b) os
modos específicos de execução instrumental estendida. Ou
seja, construiu-se um ambiente computacional para auxiliar
a interação entre nível conceitual do material sonoro com a
escritura musical efetiva. Assim, utilizamos várias
possibilidades de análise com os descritores e sintetizamos
neste artigo uma delas: a distribuição estatística da energia
do espectro a partir de bandas de frequência que estão
relacionadas com as classes de altura da escala cromática.
Tais medidas auxiliaram a escolha das técnicas de
execução instrumental e das mudanças de instrumento que
as executaria. O descritor utilizado é denominado na
literatura como “Pitch Class Profile” (PCP) [12] ou
genericamente, Chroma. Utilizamos uma extensão desse
algoritmo, denominado “Harmonic Pitch Class Profile”
(HPCP) [13] que foi implementado em Pure Data no
NICS/UNICAMP [14] e está disponível na biblioteca
PDescriptors1.
1

O MODELO COMPUTACIONAL DO CHROMA

Originalmente, o cálculo do Chroma baseia-se no trabalho
de Fujishima [12] que o denominou como perfil de classes
altura (Pitch Class Profile, PCP). Esse descritor é muito
utilizado na extração de informações relacionadas a
estruturas harmônicas e tonalidade. O seu modelo
perceptivo baseia-se em Shepard [15], no qual definiu duas
características importantes para o reconhecimento de
hierarquias de alturas: a) a configuração rotacional
denominada de “Chroma” ou “Pitch Class”, definida como
a equivalência da percepção das alturas musicais
independente do seu registro ou oitava (Figura 1a); b) a
posição vertical do índice do Chroma, o qual Shepard
chama de altura ou “height” e o apresenta numa espiral
como na Figura 1b.

a

b

Figura 1: Representação do comportamento rotacional (a) e espiral
das alturas em oitavas diferentes (b).

https://sites.google.com/site/pdescriptors, acesso:
15/12/2012.
1

De uma maneira generalizada, os algoritmos para a
realização de análises de conteúdo espectral, a partir de
sinais de áudio digitalizados, são realizados via Short-Time
Fourier Tranform (STFT), que é definida a seguir[16]:
N!1

X STFT = [k, n] = " x[n ! m]* w[m]*e! j 2 ! km/N
m=0

(1)

onde, k indexa o eixo de frequência (bin) dentro do intervalo
0 < k < N – 1 do nésimo quadro; w[m] é uma janela de N
amostras.
Gomez [13] desenvolveu o Harmonic Pitch Class Profile
(HPCP) com as seguintes melhorias: a) aplicou a
ponderação log2 para caracterizar a propriedade logarítmica
da percepção de alturas musicais; b) destacou a contribuição
dos componentes harmônicos de cada altura musical. Ou
seja, para a escala cromática de 12 notas, os componentes
harmônicos são calculados pelo módulo 12 a partir da
frequência fundamental; c) melhorou a resolução da
distribuição da energia em classes de alturas.
Utilizando-se o HPCP, é possível configurar várias
resoluções de bandas de frequência tais como semitons,
quartos de tom e sextos de tom. Com isso, os bins k de uma
STFT são relacionadas com os bins p do Chroma, de acordo
com:
'
! k f $*
sr &,
P[k] = )12 log 2 ##
& mod12
)(
" N fref %,+

(2)

com fsr = frequência de amostragem, fref = frequência de
referência que, pela convenção deste algoritmo, estabelece o
valor de 440 Hz para a classe da nota “A” [13]. O valor 12
na Eq. 2 está associado às notas da escala cromática. Para
cada amostra analisada, são calculados os valores de cada
elemento do vetor Chroma que são dados pela soma das
magnitudes de todos os bins de frequência que
correspondem a cada uma das 12 classes de alturas:
Chroma[ j] =

12

!

k:P(k )= j

X [k ]

2

(3)

j é o índice relacionado à resolução das classes de alturas.
Para semitom j = 0, 1, ..., 11, quartos de tom j = 0, ..., 23 e
para sexto de tom j = 0, ..., 35;
2

ESCRITURA E GRAVAÇÃO DE “LANA TAI”

Utilizou-se uma metodologia de pesquisa em duas etapas: a)
planejamento da orquestração e análise de protótipos
sonoros chamados de Marcos Sonoros (MS) e b) análise do
resultado a partir das execuções com a orquestra2. Na
primeira fase determinou-se a estrutura formal de "Lana
Tai" com 15 MS. Esses foram gerados pela sobreposição de
amostras sonoras digitalizadas de gravações individuais de
técnicas estendidas de instrumentos de cordas. Os MS são
os pontos de partida do planejamento da orquestração, o
qual se concentrou em configurar, intuitivamente,
referências timbrísticas, a partir das preferências e
experiências do próprio compositor com as sonoridades
específicas das técnicas estendidas. Na segunda fase, as 15
medidas originais foram comparadas com os resultados
2

O concerto do qual “Lana Tai” participou foi realizado
pela Orquestra Sinfônica da Unicamp, em outubro de 2012,
sob a regência do maestro Akira Miyashiro.
http://tinyurl.com/lana-concerto, acesso: 17/01/2013.
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obtidos pela execução orquestral. Para realizar essas
análises, todos os arquivos de áudio tiveram os seguintes
parâmetros: 16 Bits, 44.100 Hz, 1024 amostras para cada
janela da Transformada de Fourier. Foram utilizados os
microfones condensadores internos, em alinhamento X/Y,
de um gravador portátil de áudio digital3. Apresentamos, a
seguir, as análises comparativas entre o planejado e o
executado.
3

b)

Histograma dos desvios: A partir dos valores da
Matriz 3, pudemos analisar a média dos desvios para
cada classe de altura. A partir da Eq. 5.

Pi =

1 15 j
! Di
15 j=1

(5)

com i=1...12, ou seja, média calculada para cada classe de
altura do Chroma. Tal formulação propiciou o cálculo do
histograma apresentado a seguir:

RESULTADOS

Os valores planejados e executados do Chroma para cada
uma das 12 classes de altura relacionadas aos 15 MS são
apresentados a seguir em duas matrizes 12x15. As linhas
estão as classes de altura, nas colunas os MS e os valores
foram normalizados no intervalo [0..1].

Figura 5: Histograma 1 - desvios médios de cada classe de altura.

Fizemos também o cálculo das médias em relação aos 15
MS. A partir dos valores da Matriz 3 e da Eq. 6.
Mj =

1 12 j
! Di
12 i=1

(6)

com j=1...15, ou seja, uma média para cada marco
sonoro. Tal procedimento levou-nos a calcular o
histograma apresentado a seguir:

Figura 2: Matriz 1 com os valores do Chroma Planejado.

Figura 3: Matriz 2 com valores extraídos da gravação da Orquestra.

Cada MS foi comparado com a sua respectiva amostra
gravada no concerto e, para uma análise consistente, as
amostras foram configuradas com a mesma duração. A
análise dos dados coletados baseou-se em três etapas:
a) análise local do Chroma: cálculo dos desvios de
medida entre os MS planejados e executados. Para
tanto, utilizamos uma medida de desvio definida na
Eq. 4.

Dij = ( pij ! eij )2

(4)

com i = 1...12 e j = 1...15; pi e ei são respectivamente os
valores planejados e executados. A seguir, apresentamos os
desvios medidos a partir da Eq. 4:

Figura 4: Matriz 3 com valores de Desvios entre o planejado e o
executado.

Gravador de audio digital ZOOM™ H4N.
http://tinyurl.com/bkb4w6. Acesso: 28/01/2013.
3

Figura 6: Histograma 2 - desvios médios entre os MS.

4

ANÁLISE

A obra “Lana Tai” inicia, arbitrariamente, com a nota D#4
em uníssono com apenas um instrumento de cada naipe da
orquestra de cordas. O objetivo foi iniciar o processo de
orquestração com o mínimo de multiplicidade de timbre e a
partir daí transformar a sonoridade da orquestra, de modo a
torná-la mais complexa, agregando diferentes modos de
ataque das cordas. Para tanto, foram utilizadas diversas
técnicas estendidas de execução instrumental e aumentou-se
gradativamente o número de alturas diferentes e a tessitura
de cada naipe propiciando assim a interação com uma maior
distribuição da escala cromática pelos naipes da orquestra.
Ou seja, esse procedimento, que foi tratado pelo compositor
como uma trajetória associada à sonoridade global de “Lana
Tai”, pode ser dividido em 3 etapas: a) inicia-se numa
frequência comum a todos os instrumentos, ou seja, o D#4 ~
311 Hz, b) desloca-se para uma região grave, até o MS 7
executado por contrabaixos e violoncelos, F#1 ~ 46 Hz e,
por fim, c) move-se para a região mais aguda, até o MS 15,
com os violinos executando D#7 ~ 2489 Hz. Tomando por
base essa trajetória, a análise apresentada nos próximos dois
parágrafos baseia-se em dois pontos: 1) Discutir como o
aumento de interação entre classes de altura e complexidade
planejados podem ser detectado nos trechos gravados e; 2)
Analisar quais foram os maiores e menores desvios entre o
planejado e o gravado e quais seriam os fatores favoráveis e
divergentes. A extração dos dados, a partir do Chroma,
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evidenciou um aumento na complexidade espectral global
de “Lana Tai”, como planejado. A partir do MS 4, o valor
do Chroma da classe de altura de “F” acumula,
gradativamente, mais energia que da classe de “G”, à qual
possui relação harmônica próxima de “D#”. Com a
presença, cada vez mais proeminente de reiterações
harmônicas de “F”, outras classes evidenciaram-se, como a
de “C”, no MS 9, no qual os instrumentos tocam “F” em
alto sul tasto e pizzicato laisser vibrer. Pelas análises dos
histogramas, foi possível detectar que a classe de “E”, uma
classe dissonante a “D#”, só obteve acúmulo de energia, de
fato, a partir do MS 14. Ou seja, a medida que a trajetória
dirigiu-se para o agudo houve também um aumento da
complexidade harmônica.
O Histograma 1 demonstra que a classe “D#” possui o
desvio médio “zero” entre todas as amostras. Com exceção
dos MS 6, 7, 8, 9 e 10, todos os outros possuem a nota
“D#”. Há, nesse conjunto de MS, algumas notas que
possuem relações espectrais próximas à “D#”, tais como
“G” e “B”. Diversos fatores podem justificar a quantidade
de desvios apresentados no Histograma 1, dentre eles: a) Os
desvios foram causados por diferentes tipos de afinação dos
instrumentos, alterando o seu comportamento espectral e; b)
ambiente acústico no momento da gravação. Pelo
Histograma 2, a média dos desvios foi de “0.1”, indicando
poucos desvios entre o planejado e gravado. Os dois
primeiros MS apresentaram consideráveis desvios de
Chroma. Já as amostras com os menores desvios foram
aquelas que apresentaram alturas musicais com relação
espectral muito próxima à “D#”, como “G#” ou “B”, como
os excertos III e XIII, da gravação. O excerto VIII, em
contrapartida, apresentou o maior desvio calculado.
5

CONCLUSÃO E PROJEÇÕES

Apresentamos um estudo sobre o uso de descritores de
áudio no planejamento da orquestração para orquestra de
cordas vinculada a escritura expandida. A pesquisa ampliou,
via técnicas instrumentais estendidas, as possibilidades
timbrísticas dentro de um âmbito espectral previamente
estabelecido, a nota “D#”. Mesmo com sonoridades
contrastantes, como as regiões graves e agudas do espectro
sonoro e com diversas possibilidades de inserção de sons
não idiomáticos produzidos pelo naipe de cordas, o
resultado sonoro manteve-se dentro das vizinhanças da
sonoridade inicial. Ao utilizarmos o descritor Chroma para
avaliar a natureza sonora da manipulação orquestral,
relacionamos diretamente as informações do espectro
sonoro com a representação simbólica contida na partitura.
Realizamos ainda outras medidas com novos descritores
para extrair ainda diferentes aspectos relacionados com o
uso de técnicas estendidas na orquestração de “Lana Tai”.
Esses dados serão abordados em publicações futuras,
principalmente porque a quantidade de medidas geradas e a
sua análise requer tempo, domínio de outras técnicas e, por
extensão e novos desenvolvimentos de programação. A
partir do método aqui apresentado, pretendemos minorar as
distâncias entre a orquestração planejada, o resultado sonoro
gravado, sua análise e a volta para o processo criativo que se
situa na escritura de obras para instrumentos executados
com técnicas estendidas.
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destedeartigo.
plo,
devido
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em diferenças audı́veis, sendo que apenas diferenças
audı́veis são crı́ticas usando uma função de transferência ou sua aproximação devido a um erro de
medição.
Assim sendo, a avaliação das diferenças audı́veis
é mais indicada no âmbito do presente trabalho. Para
isso, foi preparado um ensaio subjetivo para determinar
a diferença no limiar do observável (DLO) [1] de sinais
oriundos da convolução das funções de transferência,
que representam diferentes combinações e precisões no
posicionamento fonte-receptor, com diferentes sinais
“secos” [2]. No âmbito deste projeto, as funções de
transferência foram obtidas com simulação numérica e
medição, variando-se a posição da fonte e do receptor
em incrementos de 1 cm ao redor da posição inicial. As
convoluções foram realizadas usando o ITA-Toolbox
[3], um software de código aberto baseado em MATLAB que fora desenvolvido no ITA (Institute of Technical Acoustics, RWTH Aachen University, Alemanha)
para atividades corriqueiras de medição acústica, possuindo, em sua lista de comandos, funções que facilitam
o manejo de dados de simulação, desde importação até
reamostragem e interpolação. Além das facilidades oferecidas, optou-se por utilizar o ITA-Toolbox para permitir futura integração com o mesmo, bem como manter a caracterı́stica de código aberto do software utilizado.
De posse dos sinais após a convolução, foi preciso
desenvolver um protocolo que possibilitasse aos sujeitos a comparação de sinais extremamente similares para
obter a DLO em função do erro de posicionamento.
As diferenças fı́sicas entre os sinais não se dão apenas em termos da energia total contida no sinal, mas
também em termos do seu espectro, podendo resultar
em diferenças em mais do que uma das sensações auditivas básicas [4]. Ainda há de considerar que o sinal
a ser comparado, após convolução, pode ser de diferentes tipos, por exemplo estacionário, quase estacionário,
estocástico ou não-determinı́stico.
No caso de se comparar sinais estocásticos, como
ruı́do rosa ou ruı́do branco [5], pequenas diferenças
espectrais resultantes da convolução com diferentes funções de transferência podem ser de dı́ficil
interpretação, ou ainda não representativas para sinais
mais interessantes no processo de auralização como sinais da fala ou música. Estes, sinais não estacionários,
por sua vez, são mais difı́ceis de serem comparados
[6, 7] quando há, na comparação deles em um ensaio
subjetivo, uma incongruência de trechos, ou seja, o sujeito ouve trechos diferentes dos sinais a serem avaliados, o que pode levar a uma conclusão incoerente se o
sinal varia bastante no tempo como em uma música ou
em sinais da fala, por exemplo.
Estes fatores fazem com que diferentes métodos de
comparação e seus métodos inerentes de apresentação
de sinais levam a resultados diferentes em termos da
diferença do limiar do observável (e.g. [8]).
Assim, tornou-se necessário o desenvolvimento de

um procedimento experimental de apresentação dos sinais que permitisse que o participante compare trechos iguais ou semelhantes dos sons apresentados.
Uma possibilidade de permitir a comparação dos mesmos trechos temporais em dois sinais estéreo seria a
reprodução dos dois sinais de forma simultânea através
de um software de reprodução multicanal e permitindo
que sempre apenas um sinal fosse convertido pelo transdutor acústico (fone ou alto-falante). Para tal, seria necessária uma placa de som que permitisse isso,
junto com um software que pudesse reproduzir 4 canais ao mesmo tempo e permitisse a implementação de
uma interface de avaliação. Considerando as dificuldades técnicas de implementação de uma interface de
avaliação subjetiva em software de reprodução multicanal e as limitações em termos de plataforma e hardware de reprodução, optou-se por desenvolver uma interface de computador que possa reproduzir os trechos
dos dois sinais estéreo de forma recursiva, permitindo
que a tarefa possa ser realizada com software e hardware com capacidade de reprodução de dois canais. Assim, permite-se ao sujeito comparar os mesmos trechos
de dois sinais não estacionários diretamente, sem que a
reprodução voltasse ao inı́cio do sinal após a troca do
sinal a ser reproduzido.
Ainda, considerando as dificuldades de sujeitos em
descrever sensações auditivas em português [9] optouse por utilizar o procedimento da comparação pareada
como realizado por [10] e [5] para sinais estacionários.
Este procedimento dispensa a necessidade de descrever
as sensações auditivas.
O presente artigo descreve a interface gráfica desenvolvida para realizar este tipo de ensaio auditivo
com sinais não-estacuionários utilizando a técnica de
comparação pareada de maneira recursiva através do
software multi-plataforma utilizado.

1

INTERFACE GR ÁFICA

Considerando as colocações feitas na Introdução
deste trabalho, foi desenvolvida uma interface gráfica
guiada (GUI) utilizando a função GUIDE do MATLAB®, garantindo assim compatibilidade com os sistemas operacionais mais utilizados como MacOS, Windows e Linux, para a apresentação dos sinais e obtenção
da opinão dos sujeitos. A GUI foca em 2 usuários: o
avaliador, pessoa que aplica o ensaio e o participante,
sujeito a comparar os sinais e avaliar se os sinais são
iguais ou diferentes em um das dimensões auditivas
que evoca, considerando as dificuldades de sujeitos em
nomear de forma clara as sensações auditivas em português [9].
O coração da interface é o mecanismo que garante
que mesmo em sinais não estacionários como fala ou
música, nos quais a cada instante de tempo o sinal
e suas caracterı́sticas são diferentes, os mesmos trechos possam ser comparados diretamente pelo sujeito,
mesmo não podendo escutar os dois sinais ao mesmo
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tempo. Cabe ao avaliador determinar a duração do trecho de comparação ∆t em segundos.
Para que isso seja possı́vel para sinais sonoros, é
necessário que o software possa realizar uma troca entre os dois sinais apresentados, reproduzindo, apesar da
troca, o mesmo trecho do sinal 2 que corresponde ao
sinal 1. Por exemplo, supondo que o participante ouviu a sequência de palavras do sinal 1 ”estava um lindo
dia quando cheguei em Budapeste” e em seguida apertou o botão trocar, este ouvirá, em função do ∆t escolhido, a seguinte sequência no sinal 2 ”quando cheguei
em Budapeste . . . ”, ou com ajuste diferente do tempo
∆t a sequência ”um lindo dia quando cheguei em Budapeste”. Desta forma, mesmo fazendo a troca do sinal
em qualquer momento, sempre será possı́vel comparar
trechos correspondentes. Tecnicamente, ao trocar de sinal a ser reproduzido, o novo sinal começa a ser executado ∆t segundos antes da posição verdadeira no vetor
do sinal.
Tal funcionalidade foi implementada através de
uma técnica recursiva, já que quando a função troca é
chamada, o método de reprodução invoca a si mesmo
para identificar o ponto de parada do primeiro sinal e
reproduzir o segundo a partir deste ponto ti+n − ∆t,
com n = 1, 2, . . ., conforme mostra a Figura 1.

Figura 1: O trecho de comparação ∆t pré configurado
determina o ponto de inı́cio da reprodução do sinal a ser
reproduzido quando o usuário solicita a troca do sinal.
O contador utilizado para controlar a execução dos
sinais baseou-se no crônometro de segundos do software. Porém, para otimizar a precisão dos intervalos de
tempo, este contador, bem como o ∆t, foi convertido
em quantidade de amostras.
Na implementação da interface, alguns cuidados tiveram que ser tomados, como a latência e o tempo de
execução de cada comando, que interferem na contagem precisa das amostras, visto que com uma taxa de
amostragem padronizada (44100 amostras/s), décimos
de segundo correspondem a quantidades significativas
de amostras. A solução encontrada foi travar o contador
no inı́cio do procedimento de troca, quando funções de
atualização gráfica, devidas operações algébricas que
definem o inı́cio da reprodução e o próprio câmbio de
canal são executadas, e só reiniciá-los quando a troca
fosse completamente realizada. Com isso, a latência

das operações deixou de influenciar no sinal audı́vel.

1.1

Interface do Avaliador

O avaliador configura a duração do trecho de
comparação, em segundos, que será utilizado no ensaio e insere um nome - sem caracteres especiais, acentos e espaços - para o ensaio em questão, que pode ser
parte de uma bateria de ensaios. O programa avalia se o
nome já fora utilizado, portanto para continuar um ensaio previamente executado basta inserir seu nome, que
a matriz já existente será carregada no software. Caso
seja um nome inédito, é criada uma matriz resposta vazia com este conjunto de letras e salva em disco com o
respectivo nome em formato próprio do software base,
portanto editável.
Após o fim da participação de um indivı́duo, o examinador deve selecionar se deseja reiniciar o ensaio,
com o mesmo ∆t, para que outra pessoa participe, alterar o trecho de comparação antes de recomeçar ou se
deseja encerrar o mesmo para realizar uma pausa ou
para analisar a matriz resposta como output.

1.2

Interface do Participante

O participante deve inserir um código numérico de
até 8 caracteres, pré-estabelecido pelo avaliador em um
cadastro eg. contendo informações a respeito da data
ou bateria de ensaio. Posteriormente, o primeiro par de
sinais a ser comparado lhe é apresentado, assim como
exposto na Figura 2. Ícones indicadores deixam claro
qual dos sinais está sendo reproduzido. O participante
pode ouvir e alternar entre os sinais quantas vezes forem necessárias para conseguir fazer uma comparação
adequada.
Após ouvi-los pelo tempo que julgar necessário,
este deve responder se foi possı́vel identificar diferenças
audı́veis entre os sinais apresentados. Posteriormente à
resposta, um novo conjunto de dois sinais é apresentado
e o processo se repete algumas vezes até que uma aba
confirmando o fim do ensaio é exibida.

1.3

Manejo de Dados

Depois de cada comparação, as respostas são armazenadas pelo programa de forma binomial, 1 para sim,
quando o participante diz que os sons apresentados são
iguais, 2 para não, quando o participante julga que os
sons são diferentes. Para fazer a diferenciação entre os
participantes, sem que seja necessária sua identificação,
o avaliador dá o nome do ensaio e as respostas de sujeitos distintos vão sendo concatenadas em linhas diferentes e consecutivas.
Quando um participante responde ao primeiro par
de sinais apresentado, o programa carrega a matriz resposta, identifica a primeira linha vazia desta, insere o
código do participante em sua primeira coluna e armazena o respectivo valor em sua segunda coluna. Cada
vez que o participante responde aos próximos pares de
sinais, suas respostas são armazenadas nas colunas subsequentes da mesma linha da matriz resposta. O tempo
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Figura 2: Aba controlada pelo participante. O  indica
o sinal em reprodução.
de operação necessário para carregar e salvar a matriz
resposta em disco é pequeno, com isto este procedimento é realizado após o armazenamento de cada valor.
Se o ensaio for interrompido durante a participação
de um indivı́duo, a linha com as respectivas respostas
ficará incompleta, apresentando zeros nas colunas não
respondidas. O ensaio pode ser reiniciado bastando ao
avaliador inserir o nome correto do ensaio anterior. O
participante deve responder a todos os pares de sinais,
inclusive os que foram previamente analisados por ele
antes da interrupção involuntária do questionário e suas
respostas serão armazenadas na linha abaixo da criada
pelo ensaio interrompido.
Após a aplicação dos ensaios o avaliador pode
editar a matriz resposta com as funções básicas
do MATLAB®, com auxı́lio do código do participante, pode remover linhas incompletas ou incoerentes,
transpô-la ou subdividı́-la da maneira mais conveniente
para a análise dos resultados da pesquisa.
No layout das interfaces, elementos como tamanho
e esquema de cores da interface foram adaptados levando em consideração que cores fortes podem influenciar na avaliação do som escutado [11].

2

CONCLUS ÕES

Apesar dos cuidados complexos exigidos para o
manejo de dados para o correto funcionamento da GUI,
esta se apresenta como uma interface simples e autoexplicativa ao participante da pesquisa.
Além de permitir a obtenção dos dados para a
computação da DLO para sinais não estacionários
através da comparação pareada direta, o software
também pode ser utilizado para estimar o tempo de
integração subjetiva da sensação de volume sonoro1 .
Para tal, pode-se modificar o tempo ∆t na reprodução
1 Este é o tempo pela qual um sujeito integra de forma subjetiva a
função de loudness para determinar a sua sensação de volume sonoro
de um sinal não-estacionário.

de sinais não estacionários até achar, através da
comparação com sinais estacionários com volume definido, o ∆t que faz com que a pessoa afirme que sinal estacionário e não-estacionário tenham o mesmo volume.
Através de ensaios pilotos, as funções da interface
serão avaliadas e ajustes serão feitos.
Após sofrer as modificações necessárias e ser devidamente testada, uma versão em inglês da interface
será disponibilizada pelos autores no fórum do software
ITA-Toolbox2 . Da mesma forma como acontece com o
software, a interface estará passı́vel de receber crı́ticas
e sugestões de alteração.
Os dados a serem obtidos através deste procedimento usando o paradigma de comparação pareada podem ser analisados estatisticamente através de
função psicométrica, a fim de identificar e quantificar
a diferença do limiar observável e verificar a influência
das distâncias fonte-receptor e da precisão do posiconamento destes na resposta auditiva. Tal parâmetro é
classificado como fonte de incerteza em métodos de
auralização e precisa ser investigado para garantir resultados mais fiéis nestes processos.
O processamento estatı́stico dos resultados da
aplicação dos ensaios subjetivos também pode ser implementado e, portanto, facilitado pelas ferramentas dos
softwares utilizados, automatizando a análise para manipular um número grande de informações sem que haja
um número grande de operações. Enquanto esta etapa
ainda não é implementada no software base, pode-se
executar a análise utilizando softwares estatı́sticos já
existentes, visto que o método possibilita a exportação
dos resultados para diferentes formatos, como .xls ou
.txt.
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ÃO
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em LATEX deve ser compatı́velresultados
com do processo de auralização é este posicio0 Este
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Caixa de Auralização (CAixa) e constitui uma estrutura
experimental em forma de clausura de tamanho reduzido, representando um cômodo ou sala.
Na primeira parte deste trabalho, são apresentadas
as especificações de projeto e reais do modelo de transmissão vibroacústica proposto. Na segunda e terceira
partes, são descritas as etapas para caracterização experimental e numérica do modelo, respectivamente, incluindo equipamentos e configurações utilizadas. Finalmente, os resultados experimentais e numéricos são
apresentados, comparados e discutidos.

1

CAIXA DE AURALIZAÇ ÃO

Com seu projeto desenvolvido no ITA (Institute of
Technical Acoustics, RWTH Aachen University, Alemanha) e a partir de então desenvolvida por diversas
instituições de pesquisa [1], a CAixa consiste numa
caixa de madeira e tampos de diferentes materiais, que
podem ser facilmente trocados, como mostra a Figura
1.
As dimensões internas da CAixa proposta pelo ITA
(800×500×300 mm3 ) foram adotadas para que a razão
dos eixos fosse áurea, garantindo melhor distribuição
dos modos na clausura. O ambiente de dimensões reduzidas possibilita a simulação ou medição das funções
de transferência entre fonte e receptor com variações
regulares e pequenas nas posições de fonte e receptor,
operação que seria impossı́vel de ser realizada experimentalmente com a devida exatidão em ambientes normais.

pré-amplificador ITA Robo (controlado por interface
MIDI) e uma placa conversora PreSonus FireBox. Para
controlar o sistema de medição, foi utilizado o software ITA-Toolbox [2], um software livre baseado em
MATLAB destinado à aquisição e processamento de
medições vibroacústicas. Tanto a fonte quanto o software e o amplificador utilizados foram desenvolvidos
no ITA.
As medições foram realizadas utilizando uma
tampa de alumı́nio sobre a CAixa e mantendo a fonte
fixa num dos cantos, alternando-se a posição do microfone nos sete demais cantos da CAixa. O posicionamento da fonte foi escolhido para garantir a reprodutibilidade das medições, tanto por instituições e operadores
distintos quanto pelo mesmo operador, visto que a fonte
cúbica se encaixa perfeitamente no canto da CAixa. A
fonte sonora, mostrada na Figura 2, era sempre posicionada a 5 cm das paredes laterais, enquanto o microfone
era posicionado a 5 mm das mesmas.

Figura 2: Fonte utilizada durante as medições

Figura 1: Diagrama de projeto da CAixa
A CAixa construı́da no Curso de Engenharia
Acústica da UFSM é constituı́da de paredes de madeira de média densidade (MDF - medium-density fiberboard) com dimensões internas de 800 × 499, 5 ×
299, 5 mm3 , tampa de alumı́nio de 841×541 mm2 com
espessura de 2 mm, uma janela de vidro com espessura
de 10 mm e vedação com espuma EVA com perfil E.

2

CARACTERIZAÇ ÃO EXPERIMENTAL

Para realizar as medições da função de transferência da CAixa da EAC/UFSM, foram utilizados
uma fonte omnidirecional, um microfone de eletreto
omnidirecional Sennheiser KE4, um amplificador e

A fonte utilizada pode ser utilizada como monopolo, dipolo ou quadrupolo e radia efetivamente apenas
em frequências acima de 200 Hz. Durante a medição, a
mesma foi configurada para ser usada como monopólo.
A aquisição das funções de transferência da CAixa
foi feita usando como sinal de excitação uma varredura
logarı́tmica de senos de 200 Hz a 20000 Hz, com stop
margin1 0.1 s, taxa de amostragem 48000 Hz e fft degree 192 . Os parâmetros utilizados na aquisição dos dados também podem ser uma fonte de incerteza no processo de auralização, visto que pode haver diferenças
entre os sinais de excitação reais e virtuais.

3

CARACTERIZAÇ ÃO NUM ÉRICA

Para realização da etapa de caracterização
numérica, foi construı́da uma malha cúbica uniforme em um paralelepı́pedo com as dimensões
internas da CAixa da EAC/UFSM, com 6 elementos
por comprimento de onda e 40 elementos na dimensão
máxima, de modo a obter uma frequência máxima de
análise de 2404 Hz.
1 Tempo pelo qual o sistema continua gravando após o término da
excitação.
2 Este parâmetro define o número de amostras, que será igual a
2f f tdegree .
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A simulação numérica foi feita através do método
dos elementos finitos, considerando a CAixa como uma
cavidade de paredes rı́gidas que delimita uma região de
fluido homogêneo, no caso o ar presente do interior da
mesma assumindo como velocidade do som no fluido a
20 °C (343 m/s) e sua massa especı́fica à mesma tem3
peratura (1, 225 kg/m ).
O caminho de transmissão aéreo foi simulado considerando que havia uma fonte discreta esférica (omnidirecional) localizada em um dos cantos da CAixa
- o mesmo utilizado durantes as medições - e que as
posições de microfone seriam os próprios nós da malha.
Visto que a simulação numérica é um processo que
demanda muito tempo operacional do computador, esta
foi realizada de 200 a 2000 Hz em incrementos de 5 Hz
e posteriormente interpolada através de uma função do
ITA-Toolbox, que faz uma reamostragem do sinal no
domı́nio da frequência, sendo necessário apenas informar a nova taxa de amostragem desejada.

4

RESULTADOS

Para fins de comparação, os cantos da CAixa foram numerados conforme mostra a Figura 3, tanto nas
medições, quanto nas simulações. Nos dois processos,
a fonte foi mantida fixa na posição 2, alternando-se a
posição do receptor (microfone ou nó) nas 7 demais
posições.

Figura 4: FRF microfone em 3/FRF microfone em 1

Figura 5: FRF microfone em 4/FRF microfone em 1

Figura 6: FRF microfone em 5/FRF microfone em 1

Figura 3: Numeração dos cantos da CAixa
As Figuras 4 a 9 comparam dados simulados e medidos, tomando como referência a FRF com microfone
na posição 1, ou seja, as FRF nas posições 3 a 8 foram
divididas pela FRF no ponto 1 obtendo-se assim FRFs
normalizadas pela FRF do microfone 1:
F RFmici , nor =

F RFmici
F RFmic1

(1)

Esta operação visa desconsiderar as diferenças de
amplitude dos sinais de excitação utilizados na medição
e na simulação. A linha contı́nua representa sempre o
sinal medido e a linha pontilhada o sinal simulado.
Tendo em vista que as medições foram realizadas
colocando um tampo de alumı́nio sobre a CAixa e que,
no momento da simulação, foram consideradas todas

Figura 7: FRF microfone em 6/FRF microfone em 1
as paredes como rı́gidas, os resultados apresentados
são bem coerentes. Observa-se que as simulações nos
pontos situados na parte inferior da CAixa (pontos 3 e
4) se aproximam bastante do resultado das medições,
enquanto nos pontos situados na parte superior (mais
próximos da tampa), há uma grande discrepância entre os resultados. Esta diferença sugere que a rigidez limitada do tampo de alumı́nio é nestes casos responsável pela diferença entre simulação numérica e
medição, pois a placa superior vai vibrar com o som
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postas impulsivas a fim de possibilitar auralizações fidedignas de fontes sonoras acopladas e caminhos de
transmissão estrutural ou aéreo/estrutural.

5

Figura 8: FRF microfone em 7/FRF microfone em 1

Figura 9: FRF microfone em 8/FRF microfone em 1
dentro da sala e interferir na pressão sonora captada
pelo microfone. Especialmente essa influência vai ser
alta próximo à placa. Como a placa é relativamente
flexı́vel, a influência nestes pontos tende a se distribuir
por toda a faixa de frequências.
Outro fator que pode ter acarretado as diferenças
entre dados medidos e simulados é a configuração do sinal de excitação. No momento da simulação, os únicos
dados de entrada de excitação são o tipo da fonte (ominidirecional), a amplitude do sinal emitido e a faixa de
frequência analisada, enquanto na medição dados como
taxa de amostragem e stop margin são exigidos.
Os resultados obtidos com este sistema podem ser
usados para melhorar os métodos de medição das impedâncias estruturais, funções de transferência e res-

CONCLUS ÕES

Confrontando os resultados experimentais e
numéricos apresentados neste trabalho, pode-se afirmar
de antemão que, além do posicionamento relativo entre
a fonte e o receptor, o sinal de excitação e a correta
configuração do ambiente sob análise exercem grande
influência no resultado do processo de auralização.
Entretanto, como o processo de auralização transforma dados fı́sicos em sinais audı́veis, há que se considerar que diferenças visı́veis nos espectros não necessariamente implicam em diferenças audı́veis. Desta
forma, as FRF extraı́das dos nós da malha utilizada
na simulação são usadas para convolução com sinal não-estacionário e estes sinais auralizados serão
então usados para comparação através de teste subjetivo, a fim de investigar a influência dos diferentes parâmetros de simulação/medição no processo de
auralização. Espera-se reportar os resultados de testes
subjetivos em um outro artigo.
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RESUMO

Neste trabalho, é apresentada uma sugestão de circuito para medidas em foto-acopladores artesanais e sua
aplicação em um pedal de efeito Tremolo. São apresentadas equações de projeto, dando condições aos
projetistas de modificar os circuitos de forma a adaptá-los ao seu gosto pessoal. Esses circuitos são construídos
com componentes facilmente disponíveis no mercado nacional. São discutidos diversos aspectos práticos.
0

INTRODUÇÃO

Circuitos de efeitos analógicos, muitas vezes disponíveis
na forma de pedais [1][2][3], são amplamente usados para
alterar o som, principalmente de guitarras, e exercem
atração por causa:
i) da sonoridade proporcionada;
ii) da maior facilidade de implementação em relação aos
circuitos digitais;
iii) do uso de componentes eletrônicos de custo
relativamente baixo; e
iv) do uso de componentes facilmente disponíveis no
mercado nacional.
Os circuitos modificam o sinal da guitarra alterando
características, tais como sua amplitude, fase ou espectro
de frequência. A variação de um determinado parâmetro do
circuito de efeito depende da variação da característica de
um componente eletrônico como, por exemplo, LDRs
(light dependent resistors), JFETs e OTAs.
Dentre os exemplos supracitados, o LDR é o mais
simples de usar por conta da relativa dificuldade de
polarizar JFETs e OTAs para operar como resistores
variáveis [2]. O LDR em conjunto com um LED dentro de
um tubo opaco forma o que é comumente chamado de
foto-acoplador. Um oscilador de baixa frequência (LFO)
excita o LED que, por sua vez, comanda a variação da
resistência do LDR.

No entanto, foto-acopladores são difíceis de serem
encontrados no mercado nacional. Por isso, neste trabalho,
são feitas considerações sobre como avaliar um
foto-acoplador artesanal. O intuito é otimizar o seu uso sob
o ponto de vista de obtenção de uma maior profundidade
do efeito e da linearidade.
Este trabalho está organizado da seguinte forma: na
Seção 1, como o LED utilizado para injetar opticamente o
sinal no LDR é excitado por um LFO, o projeto deste será
primeiramente discutido. Na Seção 2, são estudados
foto-acopladores com ênfase na medida das características
do LDR para aplicação em um pedal de efeito Tremolo. Na
Seção 3, são apresentadas as conclusões deste trabalho.
1

CONSIDERAÇÕES SOBRE O LFO

1.1 Introdução
Uma das formas mais simples de obter uma oscilação
robusta (no sentido de garantia de oscilação) em baixa
frequência consiste em colocar um biestável e um
integrador em laço [2], conforme mostra a Figura 1. Assim,
uma onda quadrada vQ (t ) e outra triangular vT (t ) são
geradas simultaneamente. Com um circuito conformador
excitado pelo sinal triangular, um sinal pseudo-senoidal
vS (t ) é obtido. A chave CH de um polo e três posições dá
condições ao músico de escolher uma das três formas de
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onda de controle do pedal. Neste trabalho, vamos
considerar que a chave está ligada na posição 3, ou seja, a
tensão de saída do oscilador é vOSC (t ) = vS (t ) . O controle
da frequência (rate) é realizado pelo resistor RSC . O
controle da intensidade (depth) do efeito é realizado pelo
potenciômetro RPOT = 100 kΩ (logarítmico). Conforme
mostrado em [2], a frequência de oscilação é dada por:

f0 =

VQ σ0

VQ

RQ

1
1
1
=
=
×
=
×
.
T
VT 4 RSC C RT 4 RSC C
4VT

+

VI ( s )

RSC ( s )

+

+

VO ( s )
−

(a)

R1

R2

R3

O uso de dois diodos zener e de RP na Figura 1 permite

Terra
Virtual

I SC

que VQ seja uma escolha do projetista. Considerando o
VZ = 5,6 V ± 5% e tensão de condução direta VD ≅ 0,7 V,

C

−

I SC ( s )

−

(1)

ampop alimentado com tensão simétrica ± 9 V , para

I F ( s)

INTEGRADOR
NEGATIVO

(b)
Figura 2. (a) Integrador com bloco de três terminais na entrada.
(b) Circuito interno do bloco de três terminais.

obteve-se na prática +VQ = 6,5 V e −VQ = −6, 4 V . Com

1.2 Oscilador para o Efeito Tremolo

uma corrente de polarização do zener de aproximadamente
15 mA e tensão de saturação de aproximadamente 8 V do

No circuito da Figura 3, observa-se que os dois pontos
extremos (1 e 3) de posicionamento do cursor do
potenciômetro R V definem os valores de RSC mínimo
( RSC min ) e RSC máximo ( RSC max ). Assim:

ampop, desprezando a corrente em RQ e RSC , obtém-se
RP ≅ 100 Ω .
Além da robustez, este LFO apresenta outra grande
vantagem. Devido ao fato do resistor de controle da
frequência RSC estar ligado a um terra virtual, ele pode ser
obtido pela associação de três resistores (Figura 2(b)).
Do circuito da Figura 2(b), pode-se mostrar que:

R R + R1R3 + R2 R3
VI
= RSC = 1 2
I SC
R3

(2)

(4)

RV R2 + R2 R3 + RV R3
.
R3

(5)

e
RSC max =

De (3) e (4), as frequências de oscilação máxima e
mínima do LFO são, respectivamente,

1
4 RSC C

e
f 0min =

(3)

R2 =

RQ

RP vQ (t )

+

RT

−

+

−9V

−D
+

vT (t )

−

V

VZ

vQ (t )

−

+

2

VS

−VS

vT (t )

−9V

1

kvS (t )

vS (t )

vT (t )

(7)

+
−

(8)

αRV R2
.
1 − α( RV + R2 )

3

+9V

RV

−9V

Figura 1. Gerador de onda quadrada, triangular e senoidal.

1
.
4 f 0max C

(9)

Considerando valores pré-definidos de f 0min e f 0max ,
atribuem-se valores para C e R V e calculam-se R2 e R3 .
Os valores utilizados neste trabalho são f 0 max = 11 Hz e
f 0min = 1Hz , frequências que podem ser alteradas a gosto
do projetista. Considerando C = 100 nF e RV = 100 kΩ , os
valores comerciais encontrados são R2 = 226 kവ e
R3 = 10,5 kവ .

k ≤1
RPOT

VT

+9V

3

CONFORMADOR
vS (t )
−VT

INTEGRADOR
NEGATIVO
C
RSC

1
.
4 RSC max C

Definindo α = 4 f 0min C , substituindo-se (5) em (7) e
explicitando-se R3, obtém-se:
R3 =

+9V

(6)

Explicitando R2 em (6), obtêm-se:

Consequentemente, com a utilização de resistores da
ordem de quiloohms (gerando RSC da ordem de
megaohms) e de um capacitor da ordem de nanofarads, é
possível obter frequências de oscilação da ordem de Hertz.
Exemplos de cálculo desses valores são mostrados na
seção seguinte.

BIESTÁVEL

1
4 R2C

f 0max =

Utilizando (1), com RQ = RT = 90,9 kΩ , obtém-se:
f0 =

RSC min = R2

R3

1

2

R2

Terra
Virtual

I SC

Figura 3. Obtenção de RSC max e RSC min.
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1.3 Análise do Conformador

10 kΩ

−

RBV

VI
−

ID

+

R = 1 kΩ VO

RV = 4,7 kΩ

I =0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

VI (V )

Figura 5. Tensão na saída do circuito da Figura 4 (b) para vários
valores de RV .

(a)

RV

RV = 3, 7 kΩ

0,3

0

2,87 kΩ

+

0,4

0,1

+

RA

1 kΩ

RV = 2,7 kΩ

0,2

CONFORMADOR

RV

0,5

VO (V )

Um conformador relativamente simples pode ser obtido
com o circuito da Figura 4 (a) [4], onde os resistores
RA=2,87 kΩ e RBV permitem que os níveis da tensão de
pico de vS (t ) sejam os mesmos de vQ (t ) e vT (t ) .

+
−

−

(b)
Figura 4. (a) Circuito simplificado de um conformador. (b) Circuito
para determinação da tensão no diodo em função da tensão de
entrada.

A Figura 6 mostra resistência estática de um LDR em
função da corrente no LED. Os limites das resistências
máxima e mínima observados nesta figura não são os
mesmos quando o foto-acoplador estiver sujeito a um
comportamento dinâmico, como será visto na Seção 2.2.

Analisemos o circuito mais simples da Figura 4 (b), que
considera apenas a conformação da parte positiva da tensão
triangular. A corrente no diodo é dada por (10), onde I S é
a corrente de saturação do diodo, φT
Termodinâmica e η o fator de idealidade [5].
I D = I S (eVO / ηφT − 1) ≈ I S (eVO / ηφT ) .

a Tensão
(10)

Para um diodo 1N4148, tem-se ηφT ≈ 48,5 mV (a 25º
C) e I S ≈ 0,0000045 mA . A tensão de saída pode ser
escrita como:
VO = VI − RV ( I D + VO / R ) .
(11)
Então,
VO / ηφT

VO = VI − RV I S e

R
− V VO .
R

2.2 O Foto-Acoplador sob Condições Dinâmicas
2.2.1 Circuito de Polarização do LED

(12)

A Figura 5 mostra a tensão na saída no circuito da
Figura 4 (b) para vários valores de RV . O projetista deve
ajustar seu valor de modo a obter a menor distorção visual
possível ou medir a distorção se achar conveniente.
2

Figura 6. Resistência estática do LDR em função da corrente no
LED.

O FOTO-ACOPLADOR

2.1 O Foto-Acoplador em Condições Estáticas

São disponíveis no mercado nacional LDRs com os mais
variados diâmetros. Conforme [2], as resistências na
ausência de luz apresentam valores na ordem de megaohm.
Com a presença de luz, variam aproximadamente de 100 Ω
a 100 kΩ. As resistências dependem também do tipo de
geometria, da espessura e do comprimento das trilhas, etc.
Os LDRs são mais sensíveis a excitações com LEDs de
luz verde e amarela [2].
Os LEDs também apresentam diferentes características
que dependem do processo de fabricação e da geometria do
componente. Portanto, para um determinado par LEDLDR, o projetista deve efetuar medidas no foto-acoplador
construído para verificar se ele serve às finalidades
desejadas. Neste trabalho, experimentos foram realizados
com 4 LEDs amarelos difusos de 5 mm, acoplados a 4
LDRs de 10 mm (LDRs e LEDs de um mesmo lote e de
um mesmo fabricante).

Como a tensão de saída do oscilador mostrado na Seção
1 assume valores negativos em cada semiciclo, com
VOSC min = −6, 4 V, o LED utilizado no foto-acoplador
deve ser polarizado com tensão negativa.
Para o circuito do efeito Tremolo, foi arbitrada uma
corrente máxima I LEDmax = 10 mA devido à limitação na
capacidade de fornecimento de corrente dos ampops
utilizados e arbitrou-se I LEDmin = 0, 2 mA (corrente na
qual o LED está visualmente apagado).
Para um determinado foto-acoplador, o projetista pode
modificar os limites de I LED com o intuito de aumentar a
diferença entre os valores máximos e mínimos da
resistência do LDR. Observou-se, no entanto, que um
aumento dos limites traz como consequência um aumento
da não-linearidade do foto-acoplador.
Experimentos mostraram que para um foto-acoplador em
particular, para I LEDmax = 10 mA , VLEDmax = 2 V e para
I LEDmin = 0, 2 mA , VLEDmin = 1,6 V .
Para a tensão de VEE = −9 V disponível da alimentação
dos ampops, obtém-se a polarização desejada com um
divisor de tensão formado por R6 e R7 (ver Figura 7). O
resistor equivalente da associação em paralelo de R6 e R7
é calculado de forma a operar como resistor de proteção
para o LED ( I LEDmax = 10 mA ) quando a tensão de saída
do oscilador é máxima ( VOSCmax = +6,5 V ).
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Vosc (t )

Vosc (t )

I

DIVISOR DE TENSÃO

VLED

LED

OUT

IN
buffer

R7

RT

R6

−

−

VEE

9V

+

LFO

VT
+

Figura 7. Circuito de polarização do LED.

Sejam

RT

o

resistor

equivalente

(a)

..

dB

Thévenin

( RT = R6 R7 ) e VT a tensão equivalente Thévenin. Assim:
VPmax − VLEDmax − VT = RT I LEDmax ∴ 4,5 − VT = 10 RT (13)
VPmin − VLEDmin − VT = RT I LEDmin ∴ −8 − VT = 0, 2 RT (14)

A solução deste conjunto de equações é VT = −8, 255 V
e RT = 1, 276 kΩ . Sabendo que:

VT = VEE
então,

R6 VT = VEE
Isolando R6 ,
R7 = 15, 43 kΩ .

R7
,
R6 + R7

(15)

R6 R7
= VEE RT .
R6 + R7

obtêm-se

(16)

R6 = 1,391 kΩ

e,

Freqüência
(b)
Figura 8. (a) Possível diagrama de blocos para obtenção do efeito
Tremolo. (b) Variação do ganho ao comando do LFO.

vIN (t )

R

CIRCUITO DO
FOTOACOPLADOR
LED

RLDR (t )

após,

2.2.2 O Efeito Tremolo
Para avaliar o comportamento dinâmico dos fotoacopladores, foram realizados experimentos com o circuito
do pedal Tremolo, cujo possível diagrama é mostrado na
Figura 8(a). O efeito é obtido pela variação do resistor, ao
comando do LFO, proporcionando a modulação da
amplitude do sinal (Figura 8(b)). A Figura 9 mostra o
circuito do pedal Tremolo.
as

Resistências

Se o LDR fosse um componente linear, o valor de RS
(ver Figura 9) que proporcionaria a maior excursão

Para RS = 0 Ω, a transferência é constante e igual à
unidade.
Para RS → ∞, a transferência tende a zero. Nos dois
casos, não há modulação. Então, existe um valor de RS no
qual a função ∆ = V0pMax − V0pMIN é máxima.
Usando (d ∆ / dRS ) = 0, mostra-se que:
1/2

RS ∆ max = ( RLDRmax RLDRmin )

.

(18)

Porém, isto não se verifica na prática. Como o LDR é
um componente não-linear, o aumento de RS ocasiona um
aumento de ∆, causada pelo aumento da impedância vista
pela fonte de corrente iP do modelo da Figura 10.

15, 43 kΩ

−9 V
Figura 9. Bloco básico do pedal Tremolo.

2.2.4 Modelo de um LDR

Na Figura 10, é apresentado o modelo aproximado do
LDR [6], onde RES é a resistência no escuro e iP , dada
por (19), resulta da geração de portadores através da
excitação por fótons. É importante notar que iP é
dependente da frequência do sinal ótico de excitação.
iP ≈

1/2

possível seria ( RLDRmax RLDRmin ) , como mostra o
desenvolvimento a seguir. O máximo e o mínimo valor de
pico V0pMAX e V0pMIN (ver Figura 11), respectivamente,
são obtidos quando:
RLDRmax
V0pMAX =
(17.a)
RLDRmax + RS
e
RLDRmin
V0pMIN =
.
(17.b)
RLDRmin + RS

vO (t )

−

vosc (t )

1,391 kΩ

2.2.3 Considerações sobre
Máxima e mínima dos LDRs

+

a

1 + ω2τ2

.

(19)

Em (19), " a " depende da potência média de luz
incidente, da corrente e da tensão entre os terminais A e B
e de outras constantes físicas [6], ω é a frequência do LFO
que excita o LED e σC = 1 / τ é a frequência de -3 dB.
Devido a estas dependências, os valores medidos das
resistências do LDR dependem do circuito externo de
medida.
2.3 Medidas das Resistências Máxima e mínima
dos LDRs

Foram realizados experimentos com o circuito da
Figura 9 para diferentes valores de RS com vIN (t ) ≅
VINp sen(2π×1000 × t ) e vOSC (t ) ≅ 6, 4sen(2π× 5 × t ) . As
resistências dos LDRs podem ser determinadas com o
auxílio de (20). Quando a tensão de pico V0p da tensão
v0 (t ) é máxima e mínima, obtém-se RLDR máxima e
mínima, respectivamente. Essas grandezas são mostradas
na Figura 11 (a) junto com o sinal v0 (t ) .
RLDR =

V0p R S
VINp − V0p

.
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A

A

ip
B

A

RES

B

RLDR ( I AB ,VAB , ω, t )
B

Figura 10. Símbolo e modelo aproximado de um LDR.

Para quatro foto-acopladores construídos, a Tabela 1
mostra, para RS variável, RLDRmax , RLDRmin e RG, que é
a razão entre o ganho máximo e o ganho mínimo do divisor
de tensão da Figura 9.
Quando RS é aumentada, ocorrem dois efeitos
principais. O primeiro é o aumento de RG, que implica em
uma maior profundidade do efeito. O segundo é o aumento
da não-linearidade da transferência, como pode ser
observado na Figura 11 (b). Assim, fica a cargo de o
projetista escolher o valor de RS mais conveniente,
baseado na sonoridade obtida. As medidas foram
realizadas mantendo sempre o mesmo valor de pico
V0pMAX = 0,5 V, simulando um sinal constante de uma
guitarra (amplificado e aplicado na entrada do circuito) e
para a frequência f 0 = 5 Hz de vOSC (t ) (intermediária
entre f 0 max = 11 Hz e f 0 min = 1 Hz ).
A Tabela 1 mostra também as frequências de corte de
cada foto-acoplador medidas com o circuito da Figura 9 na
qual foram usados RS = 26 kΩ e vIN (t ) = 9 V .
Os resultados da Tabela 1 mostram que, apesar dos
foto-acopladores terem sido construídos com componentes
de mesmas dimensões e de um mesmo fabricante, os
resultados das medidas diferem enormemente. Daí, então, a
necessidade de realizar medidas para poder escolher os
níveis de tensões e correntes de trabalho.
Tabela 1. Valores Medidos nos Foto-Acopladores (FA)

FA1 (σC = 1 / τ = 2 × π × 9,95)

RS[kΩ]
30
70
90
110
150
250

RS[kΩ]
30
70
90
110
150
250

RS[kΩ]
30
70
90
110
150
250

RS[kΩ]
30
70
90
110
150
250

RLDRmax [kΩ]
240,00
392,00
458,18
513,33
525,00
823,53

RLDRmin [kΩ]
10,21
11,05
10,50
10,65
11,19
10,71

FA2 (σC = 1 / τ = 2 × π × 10,67)

RLDRmax [kΩ]
98,82
105,94
117,21
119,61
121,30
122,81

RLDRmin [kΩ]
11,32
10,37
10,11
10,05
10,24
9,14

FA3 (σC = 1 / τ = 2 × π × 11,06)

RLDRmax [kΩ]
62,22
89,09
97,86
109,02
89,36
95,56

RLDRmin [kΩ]
4,58
3,68
4,39
4,06
3,06
3,76

FA4 (σC = 1 / τ = 2 × π × 20, 45)

RLDRmax [kΩ]
140,00
217,78
229,09
205,33
247,06
285,71

RLDRmin [kΩ]
9,23
8,48
10,29
8,25
8,82
9,90

RG
3,50
6,22
8,00
9,33
11,20
18,66

RG
2,80
4,66
5,60
6,22
7,00
9,33

RG
5,09
11,20
11,20
14,00
18,66
18,66

RG
3,50
7,00
7,00
9,33
11,20
14,00

Figura 11. Forma de onda v 0 (t). (a) para RS = 30 kȍ. (b) para
RS = 250 kȍ (sinal com maior distorção).

3

CONCLUSÕES

Foto-acopladores construídos com LDRs e LEDs são
difíceis de serem encontrados no mercado nacional. Por
isso, neste trabalho, foi feito um estudo de
foto-acopladores artesanais para aplicação em um circuito
de pedal de efeitos analógicos Tremolo.
Os foto-acopladores apresentam não-linearidades em
função da curva exponencial que caracteriza o LED e da
dependência do comportamento do LDR com a corrente
entre seus terminais, da tensão aplicada e da frequência do
LFO que excita o LED. Essas não-linearidades podem ser
minimizadas com uma escolha criteriosa dos níveis de
corrente no LED e de corrente e tensão no LDR. O
projetista deve optar por determinado conjunto de
grandezas elétricas baseando-se na sonoridade obtida.
Os quatro foto-acopladores construídos apresentaram
características substancialmente diferentes. Por isso,
recomenda-se que o projetista realize medidas para
otimizar o uso do seu foto-acoplador construído.
Para valores selecionados destas grandezas e para um
dos foto-acopladores construídos, a comparação do efeito
obtido, com um dos melhores pedais de efeito disponível
no mercado, mostrou um resultado sonoro equivalente.
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This paper presents a real-time audio augmented reality system that enables users to experience binaural
audio according to their position and head orientation relative to virtual audio sources placed at points
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O conteúdo técnico deve ser preciso e coeren
Citação a trabalhos anteriores e/ou de terceiros d
vem ter seus respectivos créditos.

11º CONGRESSO | 17ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 07 A 09 DE MAIO DE 2013

94

!"%

!"#

C

!"&

LOPES ET AL.

REAL-TIME AUDIO AUGMENTED REALITY SYSTEM FOR PERVASIVE
APPLICATIONS
B
D

'"$

A

C

!"&

B
'"$

A

'"&

!"$

!"%

!"#

'"%

D

Legend:

'"%

A4,?98./4-2E0*82301+.98./42>-4?20/2*8429.-0*0./0/:2-;-*43

'"&

!"$

F/18.+2+474+4/14-2.72*8429.-0*0./0/:2-;-*4325,1*0/:2,-2*+,/-30**4+-<
=0+*>,)2-.>/?2-.>+14-29),14?20/2*842+..3
A4,?2.+04/*,*0./2-;-*4325,@03>*8B4)4C,*0./2>-4?26;2*842,>+,)0@,*0./23.?>)4<
=0+*>,)2-.>/?2-.>+142,1.>-*012?0+41*0./D

A4,?98./4-2E0*82301+.98./4253.60)42-*,*0./-2.72*8429.-0*0./0/:2-;-*43<
()*+,-./012!+,/-30**4+2564,1./2+474+4/14-2.72*8429.-0*0./0/:2-;-*43<
Figure
1: Example of the audio augmented reality concept used on a guiding system for museums.
=0+*>,)2-.>/?2-.>+14-25:4/4+,*4?20/2+..329.-0*0./-26;2*842,>+,)0@,*0./23.?>)4<

A4,?2.+04/*,*0./2-;-*4325,@03>*8B4)4C,*0./2>-4?26;2*842,>+,)0@,*0./23.?>)4<

Head Orientation
system

(x,y,z)
coordinates
Mono audio
source

Azimuth
Elevation
Auralization system

Right
Channel

HRTF
Selection

HRTF's
Database

Left
Channel

Figure 2: Block diagram of the proposed system.
sound based on the position of the user and his/her head
orientation. The head orientation is measured every
50 ms and the auralization system is updated accordingly. Notice that this update rate is much higher than
the update rate of the position of the listener. As the
dynamic of the head movements is higher than the listener change of position inside the room, the illusion
of a virtual sound scenario is quite realistic. Its operation is based on convolution of the anechoic monophonic signals emitted by each virtual sound source with
pairs of Head-Related Transfer Function (HRTF) filters
selected accordingly from a set of HRTF [2]. This ensures that the sound output signals to the left and right
ears carry the required spatialisation cues. The loudness of the virtual audio sources depends both on the
orientation of the user head (as this determines the selected HRTFs) and on the distance to the virtual sound
source. For this purpose, the inverse-square attenuation

2

ACOUSTIC L OCALISATION S YSTEM

The proposed indoor acoustic localisation system
uses broadband ultrasonic signals and ToA measurements. Using low-cost transducers we were able to
use acoustic chirps, with a frequency sweep from 20
to 45 kHz, as pulse signals. This overcomes most of
the problems caused by the narrow band signals normally used with common piezo-ultrasonic transducers:
poor resolution, low environment noise immunity, short
range and low robustness to the Doppler effect. Using
a synchronized network of ultrasonic beacons with a
centralized architecture and time division multiplexing
to share the medium, a GPS-like system was built [3].
A piezo-tweeter was used as transmitter and an
electret microphone as the receiver. We measured
the frequency response of several unbranded and commercially available piezo-tweeters before choosing this
one. Figure 3a) presents its frequency response versus
sound pressure level per Volt (SPL/V). Figure 3b) pre90
80
70

Sensitivity (dB)

Positioning
system

law was applied to each sound component. User head
orientation is obtained using a commercial three degree
of freedom inertial orientation sensor.

SPL/V @ 1m (Re 20 Pa)

=0+*>,)2-.>/?2-.>+142,1.>-*012?0+41*0./D

and the number of mobile nodes has no limit (similarly to GPS). The user position is obtained by acoustic ranging. Distance measurements from all intervening beacons to the mobile station are continuously obtained based on Time-of-Arrival (ToA) estimates [1].
Using these distance measurements, a position estimate
is then obtained by multilateration using the minimum
mean square error estimation method. The acoustic
nodes were built through combination of conventional
low-cost transducers. Test results have shown sufficient accuracy for the application requirements, with a
new position estimate every 500 ms, an absolute mean
3D position error of 20.2 cm with a standard deviation
of 2.3 cm. The auralization system generates binaural

60
50
40
30

0

10

20

30
40
Frequency (KHz)

50

60

0

10

20
30
40
Frequency (KHz)

!"

50

60

#"

Figure 3: a) SPL vs. Frequency in the piezo-tweeter
@1m(re 20µPa) and b) Sensitivity vs. Frequency in the
Panasonic WM61-A electret microphone.
sents the sensitivity of the microphone versus its frequency response. Both graphs were obtained when the
transmitter and the receiver were at 1 m of distance, respectively, considering the zero-degree case of its radiation pattern. We used a Brüel & Kjær 4954A reference
microphone for measurement and calibration [3].
The localisation system uses a standard soundcard
with the sampling rate set to 96 kHz to continuously
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measure the distance of each beacon to the mobile device using time-division multiple access. The position
of the mobile device is then estimated using the multilateration technique. We used four beacons in order to
obtain 3D position estimates using the minimum mean
square error (MMSE) estimation method (see [3] for
more details).

2.1
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Std (cm)

y
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z
17.8
2.2

Mean
10.0
1.1

2D Abs
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0.8

3D Abs
20.2
2.3

gure 4, a qualitative evaluation of the localisation system (2D case) can be observed when the mobile device
moves along a predefined trajectory. The accuracy of
the localisation system was evaluated with a person moving around the room wearing the receiver attached to
the headphone strap.
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Figure 5: Auralization system block diagram.
The room modelling block of the auralization system (represented by dashed lines in Figure 5) continuously calculates the distance, velocity, azimuth and
elevation of the listener relative to each sound source.
These parameters are passed on to the audio processing
block (solid lines). The distance is used by the delay
and attenuation block to simulate the propagation delay and attenuation of the sound signal in dry air. Resampling is applied to take into account the Doppler
effect, which occurs when the distance between listener
and source varies. The overlap-add method [4] is used
for HRTF filtering. A crossfading block is included to
eliminate any discontinuities when switching from one
HRTF pair to another.
The block diagram in Figure 5 depicts the process
for one source. The auralization system handles multiple sources in parallel and then sums together their binaural outputs. By using the image-source method [5],
the system is able to consider not only the direct sound
from the sources but also their wall reflections, which
greatly enhance the auralization experience.
The auralization system was implemented in C code
as a library. The FFTW [6], used for HRTF filtering, is
the only external library used, but this dependency shall
be removed in the future to make the library completely
portable and trivial to integrate into different applications.

8

Figure 4: Qualitative results of the localisation system
(2D case). Real trajectory - solid black line; Estimated
positions - red points; Anchor nodes - circles A0, A1,
A2 and A3.

AURALIZATION S YSTEM

The implemented auralization system aims to produce a convincing binaural sound for a listener wandering in a virtual room with virtual sound sources. Given
the geometric model of the room, the position of each
a

source position listener position head orientation

geometric sound source mirror image algorithm
distance

Table 1: Mean and absolute errors.

o

room model

Localisation System Validation

To verify the correct function of the system, we placed the mobile device in 9 points inside a large room
at a constant height of 1.75 m. One hundred position
estimates were computed for each test position. We did
not get any outlier measurements which can be justified
by the fact that the measurements were taken in a controlled acoustic environment, i.e. with acoustic noise
bellow 40 dBSPL.
Table 1 presents a summary of the mean error for
all independent coordinates and the corresponding absolute localisation error and standard deviation. In Fi-

3

sound source, the position of the listener and his/her
head orientation, the auralization system processes the
monaural sound signal of each source to produce the
corresponding auralized binaural sound (Figure 5).

4

E XPERIMENTAL VALIDATION

In figure 6 is presented the experimental setup used
in the validation process. The positioning and auralization systems operate independently and communicate
through a TCP/IP connection.
To evaluate the proposed system we used omnidirectional virtual sources in four positions in the room.
The trajectory presented in Figure 7 was followed by
two users. In the navigation process, the user was
asked to rotate his head in the direction of the position of the virtual sound source. This enabled qualitative evaluation. Both users could effectively detect

11 CONGRESSO
CONGRESSO
/ 17 CONVENÇ
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ÃO PAULO,
11º
| 17ª CONVENÇÃO
NACIONAL
AES BRASIL • DA
SÃOAES
PAULO,
07 A 09 DE
DE 2013 7 A 9 DE MAIO DE 2013

96

LOPES ET AL.

REAL-TIME AUDIO AUGMENTED REALITY SYSTEM FOR PERVASIVE APPLICATIONS

%&"'('&)')*+,-"(#.

are now working on the development of a new version of the system with several improvements. In order to minimize the need for special hardware, we are
porting the software to a smartphone. As several high
end smartphones are able to acquire audio signals up to
22 kHz, we are developing non audible pulse signals in
the band of 18–22kHz. To avoid the synchronization of
the smartphone with the beacons we change the localization algorithm from the ToA to the TDoA. These two
changes will reduce the localization system accuracy
but we intend to compensate this by taking advantage
of the IMU present in the handheld devices. The beacons infrastructure will also be improved to a wireless
version with synchronization and mutual localization in
order to simplify the beacons setup.
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Figure 6: Experimental setup used in validation.
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b)

Figure 7: a) User equipped with the prototype. b)
Example of trajectory used in experimental validation.
the azimuth of the virtual sound sources whilst moving along the defined trajectory, but with considerable ambiguity in the distinction of front/rear situations. Both users also had problems in discriminating the
elevation of the virtual sound sources. A demonstration video can be downloaded from the following URL:
http://www.ieeta.pt/∼vieira/aesDemo.mp4.
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This paper presents a prototype for real-time audio
augmented reality. The system was designed to recreate an artificial acoustic environment with virtual sound
sources. The performed tests indicated that the localisation system offers good accuracy and the refresh rate
is sufficient to track a listener walking around at the
pace normally used in a museum visit. The auralization system provided good azimuth illusion for the listener while tracking head position. The inclusion of
the first reflections on the virtual room walls seems to
enhance the auralization illusion. This is an ongoing
work, and further tests are already being carried out in
order to improve both the localisation and auralization
sub-systems. The current prototype is a wired version,
where a laptop computer performs all the processing
tasks and connects to all transducers using wires. We
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técnico
deste
evento.
Outros artigos
serOutros
adquiridos
através
Audioatravés
Engineering
60 East 42nd Stre
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tente visual. Porém, a sensação de imersão exige simbiose entre o que vemos (visualização) e o que ouvimos
(auralização). Impõe-se por isso desenvolver a vertente
áudio, fundamental para uma experiência de RV convincente.
O processo de auralização de um ambiente de
RV consiste em recriar artificialmente os sons que
chegariam aos dois ouvidos (som binaural) de uma pessoa que estivesse efetivamente nesse ambiente. Para
isso, usam-se bases de dados de Head-Related Impulse Responses (HRIR) binaurais, ou as suas transformadas de Fourier, designadas por Head-Related Transfer Functions (HRTF) [1]. Uma HRIR contém as respostas, para cada ouvido, aos impulsos gerados a partir de vários pontos distribuı́dos numa esfera centrada
na cabeça no ouvinte, que captam as principais pistas utilizadas pelo cérebro para localizar a origem de
um som, nomeadamente as diferenças temporal e de
intensidade entre ouvidos, respetivamente interaural
time difference (ITD) e interaural intensity difference
(IID), e também pistas espectrais dependentes da anatomia do ouvinte, especialmente cabeça e orelhas. Os
estı́mulos binaurais produzidos por uma fonte numa determinada direção podem ser obtidos por convolução de
uma gravação anecóica dessa fonte com a HRIR correspondente a essa direção.
Para uma auralização convincente com modelos
geométricos, é necessário ter em conta não apenas os
sons diretos das fontes reais mas também as reflexões
nas várias superfı́cies presentes (fontes-imagem). O
principal desafio é consegui-lo em tempo real, uma vez
que os tempos computacionais crescem exponencialmente com o número de fontes e reflexões.

1

IMPLEMENTAÇ ÃO

Na Figura 1 é representada a implementação do
bloco principal do software, o que faz a auralização de
um som anecóico.
modelo
da sala

posição
da fonte

posição
do ouvinte

orientação
da cabeça

processamento geométrico
distância
som
anecóico

atraso e
atenuação

velocidade

reamostragem

Auralização

azimute
elevação

HRTF
HRTF
anterior

cross
fade

som
binaural

Figura 1: Diagrama do bloco de auralização.
Dados o modelo geométrico da sala, a posição da
fonte sonora, a posição do ouvinte e a sua orientação
da cabeça em cada instante, o bloco de auralização vai
processar o som anecóico da fonte e gerar o som auralizado binaural correspondente. Este processamento
foi separado em duas partes: a parte do processamento
o

a

geométrico (representada a linha tracejada) e a parte do
processamento áudio (representada a linha contı́nua).

1.1

Processamento Geométrico

O bloco do processamento geométrico é responsável por calcular, para cada instante de tempo, a
distância, a velocidade, o azimute e a elevação de cada
fonte sonora em relação ao ouvinte, bem como de todas
as primeiras reflexões.
As primeiras reflexões são determinadas usando o
método das imagens virtuais [2]. Para cada plano existente no modelo da sala e para cada fonte sonora, é
definida uma fonte-imagem virtual no ponto simétrico
da fonte em relação ao plano. O som correspondente
a esta primeira reflexão pode então ser gerado como
se tivesse origem na posição da fonte-imagem, como
é ilustrado na Figura 2.
fonte

ouvinte

som direto
som 1a reﬂexão

fonte imagem

Figura 2: Método das imagens virtuais.

1.2

Processamento Áudio

Os blocos do processamento áudio são responsáveis
por gerar a contribuição binaural de todas as fontes, e
respectivas fontes-imagem. O processamento de cada
fonte é independente e executado como tal, pois apenas
depende do sinal anecóico da fonte e dos parâmetros
geométricos a ela associados, calculados para cada instante discreto n pelo modelo geométrico: distância,
velocidade, azimute e elevação em relação ao ouvinte
(Figura 1).
A distância, d[n] (m), entre a fonte e o ouvinte
é usada pelo bloco atraso e atenuação para simular
o atraso, em número de amostras, do sinal sonoro ao
propagar no ar, onde vsom é a velocidade do som no ar
(≈ 343.2 m/s) e fs a frequência de amostragem (Hz) do
sinal anecóico da fonte
atraso[n] =

d[n]
fs
vsom

e para simular a atenuação (dB) do sinal sonoro ao
propagar no ar (6dB por cada duplicação da distância),
onde dhrtf é a distância a que foram gravadas as
HRTF, que é 1.4m no caso do conjunto MIT KEMAR
HRTF [3] que é usado nesta implementação.
atenuacao[n] = 20 log10

d[n]
dhrtf

A velocidade, v[n] (m/s), da fonte em relação ao
ouvinte é usada para simular o efeito de Doppler que
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ocorre sempre que a fonte, ouvinte, ou ambos, estão em
movimento. O bloco reamostragem é então responsável
por reamostrar o sinal original com frequência de
amostragem fs para a frequência aparente fs [n] correspondente à velocidade relativa v[n]. Considera-se que
fonte e ouvinte se deslocam a velocidades muito inferiores à velocidade do som vsom [4].


v[n]
fs
fs [n] ≈ 1 +
vsom
O algoritmo de reamostragem implementado é da
classe interpolação linear (first-order hold), que apresenta um bom compromisso entre baixa distorção
harmónica e tempo computacional.
Os parâmetros azimute e elevação são usados pelos blocos HRTF para determinar o par apropriado de
HRIR da base de dados MIT KEMAR HRTF. É usado o método overlap-add [5] para convoluir o som
anecóico com a HRIR. Esta convolução é efetuada no
domı́nio da frequência, que tem um custo computacional O(N + N log2 N ), muito inferior ao O(N 2 ) da
convolução no domı́nio do tempo. É usada a bilbioteca
FFTW [6] para calcular as transformadas de Fourier diretas e inversas (FFT e IFFT) do método overlap-add.
O bloco crossfade é necessário para eliminar as descontinuidades no sinal binaural de saı́da que inevitavelmente ocorreriam sempre que se muda de um par de
HRTF para o próximo, porque as bases de dados de
HRTF contêm medidas em intervalos discretos, neste
caso 10 graus em elevação e 5 graus (no melhor caso)
em azimute.
O processamento áudio aqui descrito é replicado
para cada fonte sonora, e respectivas fontes-imagem. O
som auralizado binaural total do ambiente de realidade
virtual completo é obtido somando os sinais binaurais
de todas as fontes (Figura 3).
som anecóico fonte1

Auralização
(fonte1 )

Auralização
(fonte-imagem1,1 )

...
Auralização

(fonte-imagem1,j )

som anecóico fonte2

Auralização
(fonte2 )

Auralização
(fonte-imagem2,1 )

2

APLICAÇ ÕES

O software de auralização foi implementado em linguagem C, em forma de biblioteca, podendo assim ser
facilmente utilizado nas mais diferentes aplicações.
Para demonstrar a sua utilização e capacidades
numa aplicação real, foi desenvolvida uma interface
gráfica que permite visualizar e movimentar o ouvinte
dentro de uma sala virtual com fontes virtuais e interagir com elas, e que usa a biblioteca aqui descrita para
fazer a auralização em tempo real do que está a acontecer na sala virtual.
A Figura 4 mostra uma captura de ecrã da aplicação
em execução. Nela pode ver-se uma sala virtual, neste
exemplo definida com dimensões 16m × 8m, onde se
encontra o ouvinte, que pode ser movido interativamente clicando e arrastando, três fontes sonoras, que
podem também ser movidas da mesma forma, e as
respectivas fontes-imagem calculadas pelo método das
imagens virtuais pela biblioteca de auralização.

Figura 4: Aplicação de demonstração.
Um vı́deo desta aplicação de demonstração pode ser
encontrado no endereço:
http://www.ieeta.pt/˜pdias/
AcousticAVE/demo2d.zip
Na aplicação de demonstração foi também implementada a interface a um sensor inercial de orientação
de 3 graus de liberdade, que é colocado nos auscultadores do utilizador para assim medir os seus movimentos da cabeça (Figura 5). Esta informação é passada à
biblioteca de auralização, que responde em tempo real
gerando a auralização correta para a orientação actual
da cabeça do ouvinte.

...
Auralização

(fonte-imagem2,k )

som anecóico fonten

...
Auralização
(fonten )

Auralização
(fonte-imagemn,1 )

...
Auralização

(fonte-imagemn,m )

som binaural

Figura 3: Reutilização do bloco Auralização para fazer
a auralização do ambiente de realidade virtual total.

Figura 5: Sensor de orientação e auscultadores.
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RESULTADOS

Processador (%)

O resultado principal deste trabalho é uma aplicação
que faz a auralização em tempo real de ambientes
de realidade virtual interativos, com ouvinte móvel,
múltiplas fontes sonoras também móveis, sons diretos e
primeiras reflexões, com base num modelo geométrico
da sala virtual. A sua implementação em linguagem C,
em forma de biblioteca, torna simples a sua utilização
nas mais diversas aplicações.
A Figura 6 mostra os resultados dos testes realizados ao desempenho da biblioteca de auralização, onde
se pode ver a percentagem de utilização do processador
em função do número total de fontes sonoras ativas, incluindo fontes-imagem. Os testes foram realizados num
computador de secretária comum, com um processador
de 2 cores a 2.5GHz, onde a biblioteca de auralização
consegue fazer, em tempo real, a auralização de um ambiente de realidade virtual interativo com até 133 fontes
sonoras, usando blocos áudio de 1024 amostras de
16 bits a uma frequência de amostragem de 44.1kHz,
a que corresponde uma latência de 23.22ms.
100
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4

simular as reflexões tardias, uma vez que o tempo de
computação do método geométrico cresce exponencialmente com o número de reflexões.
Grande parte do processamento que é efectuado
para cada fonte sonora é independente das outras fontes,
o que significa que poderia ser implementado de forma
a tirar melhor partido das capacidades de processamento paralelo disponı́vel nos processadores atuais.
Um outro trabalho futuro poderia passar por paralelizar
a implementação do processamento das fontes.

TRABALHO FUTURO

O software de auralização em tempo real para ambientes de realidade virtual aqui apresentado está pronto a
ser utilizado. Com ele, abrem-se agora portas para vasto
trabalho futuro na área da investigação psicofı́sica, envolvendo testes de percepção, por exemplo ao grau de
realismo da auralização implementada.
Ao nı́vel da implementação, o software, no estado
aqui descrito, suporta modelos de salas convexas simples. Uma das tarefas futuras a desenvolver será suportar modelos de ambientes mais complexos, tanto em
geometria como em materiais.
As primeiras reflexões sonoras dão já boas pistas auditivas acerca da geometria do ambiente, mas
esta percepção será sem dúvida melhor se se incluirem
também algumas reflexões de ordem superior, até às reflexões tardias. Esta será outra tarefa futura, que passará por implementar um reverberador artificial para
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é permitida
reprodução
total
ou parcial
podem ser obtidas em www.aesbrasil.org.
Todos os
direitos
são reservados.
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acima. A fonte é Helvetica, tamanho 8, est
Podem
distinguir-se
essencialmente
duas modalidaA capacidade
de detetar
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de som
*.tex,
e irespacializado:
digitando o novo texto sobre este. a localizaçãocipal.
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convincente, mesmo com o ouvinte na posição ótima
(sweet spot). Isto deve-se aos ”termos cruzados” na
captação do som emitido: o ouvido esquerdo consegue
ouvir sinal proveniente da coluna direita e vice-versa. A
utilização de auscultadores resolve este problema mas
não permite a liberdade que os altifalantes proporcionam.
Propõe-se, neste artigo, um sistema de Auscultadores Virtuais, que combina caracterı́sticas das duas modalidades de reprodução. O objetivo é replicar a experiência obtida com auscultadores convencionais sem
que o ouvinte tenha necessidade de transportar qualquer
dispositivo. É necessário para isso projetar à distância
dois feixes sonoros (beams), cada um focado exclusivamente num dos ouvidos (esquerdo ou direito), como
sugere a figura 1. Isto é possı́vel recorrendo aos de-

Figura 1: Ilustração do funcionamento do sistema de
Auscultadores Virtuais
signados altifalantes paramétricos, baseados num agregado de transdutores de ultrassons. Tirando partido de
um efeito não linear, que ocorre na propagação no ar,
este tipo de dispositivo permite projetar som audı́vel
com uma grande direcionalidade a distâncias relativamente elevadas. Além disso, também é possı́vel direcionar o feixe destes altifalantes paramétricos sem ser
necessário movê-los mecanicamente, mas antes provocando um desfasamento entre os vários transdutores de
ultrassons (tendo em conta a geometria do agregado).
Esta alternativa permite que o direcionamento se efetue de forma extremamente rápida. O direcionamento
do beam pode ser realizado de forma automática, com
base na informação transmitida por um sistema de visão
programado para detetar a face de um ouvinte. Para este
efeito, é usada a OpenCV, uma biblioteca open source
para visão por computador.
O sistema de Altifalantes Virtuais está a ser desenvolvido no âmbito de uma tese de mestrado. Este artigo apresenta um demonstrador construı́do para facilitar, desde o inı́cio, o desenho, integração e teste das
sucessivas etapas de desenvolvimento do sistema. Embora ainda limitadas, as suas funcionalidades permitem
já evidenciar um grande potencial de aplicação prática.

1

ALTIFALANTES PARAM ÉTRICOS

O princı́pio de funcionamento deste tipo de transdutor acústico foi proposto por Westervelt, dando as

AUSCULTADORES VIRTUAIS

bases teóricas para um agregado de transdutores de ultrassons capaz de produzir um som audı́vel direcional,
descrevendo-o em [1].
Berktay, em 1965, estendeu a análise para diferentes formas de ondas. O seu trabalho conduziu a um
modelo simplificado de previsão do comportamento do
feixe audı́vel no ”campo distante” (far field) [2]. Os
primeiros testes experimentais foram conduzidos por
Bennet [3]. Recentemente, muitos sistemas de altifalantes paramétricos têm surgido no mercado. Algumas
das aplicações possı́veis são referidas em [4]. O funcionamento dos altifalantes paramétricos baseia-se num
fenómeno de propagação não linear que ocorre a partir de um certo limiar de pressão acústica. Realizando
por exemplo a modulação PM de um sinal áudio com
uma portadora na gama de frequência dos ultrassons –
no caso do sistema descrito neste artigo 40kHz – devido ao efeito não linear aparecem termos de distorção
de intermodulação na banda base audı́veis e que apesar de apresentarem alguma distorção são idênticos ao
sinal modulante. Além disso este efeito traduz-se na
criação espacial de novas fontes sonoras pontuais ao
longo da trajetória de uma onda ultrassónica. A interferência das várias ondas criadas nestes pontos é construtiva numa região angular muito apertada, onde gera
o beam. Fora da região deste feixe, ocorre interferência
destrutiva. Assim, projeta-se uma onda audı́vel, muito
direcional, cuja equação é dada, no campo distante (far
field), por Berktay [2]:
p2 (t) =

β p20 a2
d2
E(τ )
4
16 ρ0 c0 z α0 dτ 2

Nesta equação, β é o coeficiente de não linearidade do
ar; p0 é a amplitude da pressão acústica da fonte de ultrassons; a é o raio do altifalante; ρ0 a densidade do ar;
c0 a velocidade do som para pequenos sinais; z a coordenada no eixo de propagação da onda; α0 o coeficiente
de absorção no ar; τ o atraso temporal t − z/c0 ; E(τ )
é a função moduladora da onda ultrassónica.
A premissa deste trabalho é que com altifalantes paramétricos será possı́vel criar Auscultadores Virtuais,
desde que se consiga focar cada canal (esquerdo e direito) exclusivamente no correspondente ouvido, como
ilustra a figura 1. A área delimitada a verde representa
o sistema de tracking implementado por visão artificial.
Um sistema semelhante a este é proposto em [4].

2

SISTEMA DE AUSCULTADORES VIRTUAIS

Os Auscultadores Virtuais apoiam-se na capacidade de produzir som direcional com altifalantes paramétricos. A ideia é que, com estes, se crie uma imagem sonora nı́tida (sweet-spot) e, sendo que os feixes
produzidos não vão interferir com o campo sonoro da
sala onde se propagam, independente desta. No entanto, se o ouvinte mudar de posição e sair do sweet spot
criado, perde-se o efeito binaural. Dado que os feixes
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ÃODANACIONAL
BRASIL,
SMAIO
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Figura 2: Diagrama de blocos do sistema de Auscultadores Virtuais.
de som produzidos são muito estreitos, a única forma
de garantir que o efeito binaural se mantém quando o
ouvinte move a cabeça é fazer com que os feixes acompanhem esse movimento. Para tal, usam-se altifalantes
paramétricos com feixe ajustável (beamforming) e uma
câmara de vı́deo a filmar o ouvinte, associada a um sistema de deteção de faces. A direção do feixe pode assim
ser ajustada em função da localização dos ouvidos.
Nas próximas subsecções são descritos os principais blocos deste sistema, ilustrados no diagrama da figura 2.

2.1

Geração do sinal

diversos emissores para que se consiga alterar a direção
de propagação da frente de onda. Este sistema de beamforming, implementado em FPGA por [5], recorre
a uma rede de atrasos baseada num conversor sigmadelta, proporcionando uma solução de hardware muito
compacta com capacidade de beam steering em tempo
real. As suas entradas são o sinal áudio que se pretende transmitir e a direção de propagação desejada. Os
atrasos nos sinais são introduzidos no domı́nio digital;
as saı́das da rede de atrasos são reconvertidas para o
domı́nio analógico e emitidas pelos respetivos emissores. Este processo é ilustrado na figura 3. A utilização

Este sistema começa por gerar um sinal áudio binaural. Para isso, pode-se recorrer a gravações usando
uma dummy head, ou em alternativa software capaz de
emular um sinal binaural a partir de um canal mono.
Para este último caso pode-se usar por exemplo a
aplicação Spatium, lançada muito recentemente, disponı́vel em http://spatium.ruipenha.pt. De seguida, o
sinal binaural é utilizado para modular, em fase (PM),
portadoras a 40kHz. Os dois sinais modulados resultantes são utilizados como entrada para os altifalantes
paramétricos que geram dois feixes de som, um para o
ouvido esquerdo e outro para o ouvido direito.

2.2

Condução do feixe áudio

É necessário controlar os feixes sonoros de forma a
direcioná-los para os respetivos ouvidos. Este controlo
de direção pode ser feito manipulando o sinal injetado
em cada transdutor do agregado que constitui o altifalante paramétrico, recorrendo a técnicas de beamforming. Beamforming refere-se justamente ao conjunto
de técnicas que se aplicam a uma determinada onda
(eletromagnética ou acústica), para que ela se propague
no espaço da forma e na direção desejadas. Neste caso
particular, é utilizado o atraso relativo variável entre os
o

a

Control
Input

Acoustic
Signal

Beam
Former

Ultrasonic
Array

Figura 3: Funções implementadas na FPGA, correspondentes ao bloco Parametric Loudspeakers da figura 2.
de hardware dedicado para beamforming tem a vantagem de permitir a integração, como periférico de um
processador ou micro-controlador, num sistema mais
complexo.

2.3

Sistema de visão

A integração do sistema de visão com o sistema
de beamforming fecha o sistema de Auscultadores Virtuais. Existem atualmente muitas formas de imple-
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mentar sistemas de tracking. Neste caso, processo de
deteção de feições humanas em vı́deo é conseguido
usando a biblioteca open source para visão computacional OpenCV. Um script de deteção de objetos é disponibilizado online podendo-se encontrar a documentação
da OpenCV em http://docs.opencv.org. A deteção é
baseada no algoritmo de processamento de vı́deo proposto em [6], que assegura uma deteção robusta, extremamente rápida e com poucos falsos positivos. O
algoritmo de deteção implementado nesta biblioteca
utiliza filtros baseados nas Wavelets Haar sobre uma
representação de imagem chamada integral image. Um
ciclo compara várias regiões de cada frame com um
banco de imagens, previamente criado numa fase de
aprendizagem, e que contém as caracterı́sticas que se
pretende identificar (imagens de olhos ou de faces frontais ou laterais, por exemplo), ditas Haar-like features. São efetuadas operações em cascata, capazes de
obter classificações mais complexas, ou seja, o processamento por frame passa por vários estágios. Pode-se
acelerar o processo recorrendo a um sistema de boost
capaz de classificar de forma eficiente zonas com caracterı́sticas visuais crı́ticas.

3

DEMONSTRADOR

O sistema descrito na secção anterior é o objetivo
de uma tese de mestrado em curso. Alguns dos seus
elementos encontram-se em estágios avançados de desenvolvimento. Em particular, o bloco eletrónico de
orientação do feixe áudio (beam-steering) e o sistema
de deteção de faces foram já testados parcialmente com
sucesso [5]. Para facilitar o prosseguimento do projeto, foi construı́da uma plataforma simples de teste,
validação e integração das soluções técnicas que vão
sendo propostas e desenvolvidas. Como mostra a figura 4, esta plataforma é constituı́da por dois altifalantes paramétricos colocados nas extremidades de um
suporte com perto de 1.20 metros de envergadura (o
afastamento dos altifalantes favorece o efeito de ‘sombra’ acústica da cabeça do ouvinte, contribuindo para
diminuir o crosstalk entre os canais esquerdo e direito). Esse suporte é ajustável em altura, até cerca de
1.80 metros. A webcam foi colocada a meio do suporte horizontal. Naturalmente, esta plataforma serve
também como demonstrador do sistema. Foi preparada uma demonstração adaptada ao estágio atual de
desenvolvimento/integração. Quando um ouvinte se
posiciona em frente à câmara e o software de deteção
identifica a presença de um rosto, o sistema liga os altifalantes paramétricos. Para assegurar que o ouvinte
está no sweet spot, o sistema de som apenas é ativado
quando ele coloca o rosto dentro de uma zona assinalada no ecrã com um retângulo verde. Contornase, desta forma, a circunstância de não estar ainda integrado o bloco de orientação dos feixes sonoros em
tempo real.
Testes preliminares de audição binaural, usando
gravações captadas com manequins do tipo Kemar para

AUSCULTADORES VIRTUAIS

Figura 4: Demonstrador do sistema binaural com altifalantes paramétricos.
investigação acústica, confirmam que o efeito binaural
é muito convincente, apesar de alguns artefactos introduzidos pelo sistema de altifalantes paramétricos. Por
isso, o principal objetivo é agora maximizar a fidelidade de reprodução sonora, o que coloca o foco no
sistema de geração dos sinais injetados nos altifalantes paramétricos. Em particular, estão a ser estudados e
testados diferentes métodos de modulação da portadora
ultrassónica.
Realizámos também testes de caracterização do
campo sonoro gerado por altifalantes paramétricos cujos resultados serão publicados em breve.
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[1] Peter J. Westervelt, “Parametric Acoustic Array,”
The Journal of the Acoustical Society of America,
vol. 35, no. 4, pp. 535–537, 1963.
[2] H.O. Berktay, “Possible exploitation of non-linear
acoustics in underwater transmitting applications,”
Journal of Sound and Vibration, vol. 2, no. 4, pp.
435–461, Oct. 1965.
[3] Mary Beth Bennett, “Parametric array in air,” The
Journal of the Acoustical Society of America, vol.
57, no. 3, pp. 562–568, Mar. 1975.
[4] Woon-Seng Gan, Ee-Leng Tan, and Sen Kuo, “Audio Projection,” IEEE Signal Processing Magazine,
vol. 28, no. 1, pp. 43–57, Jan. 2011.
[5] Rui Fiel Cordeiro, “Digital Beam-steering in a
Parametric Array,” M.S. thesis, Universidade de
Aveiro, Portugal, 2012.

o
11
CONGRESSO
/ 17a CONVENÇ
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RESUMO

Este artigo apresenta resultados experimentais que validam o setup da análise experimental do sistema de
transmissão e recepção de áudio via luz, podendo ser por laser ou led. Atualmente muitos dos sistemas de áudio
que funcionam de forma não guiada apenas trabalham por ondas de rádio frequência, logo, um novo paradigma foi
analisado neste trabalho para reforçar a capacidade e qualidade que a luz possui de enviar um sinal analógico por
centenas de metros sem perder sua qualidade. Podendo ser de fácil adaptação para qualquer lugar ou região, com
grandes possibilidades para uso em situações de calamidades onde não haja possibilidades de trabalhar com sinas
de rádio frequência ou celular. Outra vantagem é a diretividade deste sistema e a eliminação de ruídos que podem
ser causadas por outras fontes luminosas, pois é utilizado o fotodiodo SFH203-P, modulando a amplitude e
frequência, mantendo a qualidade do sinal mesmo com o aumento da distância em centenas de metros.

1

INTRODUÇÃO

Atualmente, os enlaces ópticos em meios
não guiados têm se mostrado uma alternativa interessante
para os novos canais de transmissão. Esta tecnologia, em
especial na área de telecomunicações, apresenta numerosas
vantagens, dentre elas: ausência de interferência
eletromagnética, fácil instalação, alta taxa em banda de
transmissão, segurança no enlace e baixo custo.
Em relação à infraestrutura de rede de
dados, este tipo de enlace está suscetível à interferências
climáticas que comprometem o desempenho em áreas
abertas. Dessa forma, aplicações indoor vêm ganhando
espaço no mercado e, em especial, as transmissões de
áudio via luz, que está se mostrando uma opção mais
barata que o sistema de radio frequência usual.
Em relação à transmissão do sinal óptico,
pode ser usada radiação coerente, tendo como fonte um
laser, ou não coerente utilizando led. A radiação coerente,
devido à sua colimação e largura de banda estreita, tem

uma maior resistência à difração e dispersão,
respectivamente, o que ameniza a dissipação do sinal
óptico. A luz proveniente do led está muito mais suscetível
à difração e dispersão, devendo utilizar-se de sistemas
ópticos para colimar o sinal luminoso, obtendo assim
melhorias na qualidade do sinal.
Para estabelecer um link óptico no espaço
livre podemos utilizar o conceito de raio diretivo, ou seja,
um único feixe para o enlace e a configuração da radiação
por infravermelho difuso, onde um feixe modulado
alcança, através da óptica geométrica, grandes distâncias
para ambientes indoor e outdoor1[1,2,3].

1
Indoor é o termo inglês atribuído para ambientes internos, ou seja,
dentro de uma edificação, já outdoor seriam os ambientes
externos, ou seja, tudo que estiver do lado de fora da edificação.

11º CONGRESSO | 17ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 07 A 09 DE MAIO DE 2013

107

ALEIXO JR ; HUGO E. F.

2

FUNDAMENTAÇÃO

Nessa
configuração
obtiveram-se
resultados que validam o sistema de transmissão e
recepção de áudio via luz (fig.1). Atualmente os sistemas
de áudio sem fio funcionam por ondas de rádio frequência,
dessa forma, um novo paradigma foi analisado para
reforçar a capacidade e qualidade que a luz possui de
enviar um sinal analógico por centenas de metros. Nesse
caso, a transmissão de um sinal de áudio através de um
feixe diretivo lançado no espaço livre.

TRANS.AUDIO LUZ

Esse enlace foi efetuado utilizando um
diodo laser de 650 nm, 5mW (fig.3).

Fig.3 – Ponteiro de diodo laser emissor

A recepção foi trabalhada em duas etapas,
sendo uma usando o TIL 78 e na outra o SFH 203P (fig.4).

Fig. 1 – Esquemático do setup experimental para o link de áudio.

Nesse enlace óptico, o alcance é
determinado a partir do foco de laser, o que nos
permitiu atingir uma distância na ordem de centenas
de metros.
2.1 - Por que usar um laser?
O Enlace óptico têm se tornado cada vez
mais acessível devido as alternativas que vêm surgindo a
partir do desenvolvimento de lasers de estado sólido. Dessa
forma, a utilização desse tipo de fonte, em detrimento de
fontes coerentes2, tem sido largamente utilizada, dado que
seus feixes transmitidos possuem carcaterísticas vantajosas
quando comparados às outras fontes – coerência,
colimação, estreita largura de banda, dentre outras. Links
lasers são opções viáveis para locais onde o cabeamento
não é possível.
Amplitude e frequência (fig. 2) são
parâmetros que incidem diretamente na modulação de uma
portadora. Esse processo de modulação é a relação entre
esses parâmetros onde, quando um varia o outro permanece
constante [7].

Fig. 4 – Imagens dos fotorreceptores utilizados

Uma
breve
descrição
sobre
as
características destes são:
I.Sobre o TIL 78: Este é um fototransistor com área
espectral de sensitividade com único valor para
comprimento de onda de 940 nm [4];
II.Sobre o SFH203P: Este é um fotodiodo, onde sua
área espectral de sensitividade trabalha com uma
faixa de valores de comprimento de onda entre 400
a 1100 nm [6].
3

O SISTEMA

A base desse sistema de transmissão surgiu
a partir do trabalho desenvolvido pela radio shack [5], onde
se utilizou o laser para transmitir e LDR5 para se receber o
sinal analógico. Em substituição a esse fotorresistor, foi
desenvolvido um novo paradigma para sistemas de
recepção do sinal óptico, gerando significativas melhorias.
3.1 – O transmissor
Como transmissor utilizou-se um laser no
comprimento de onda de 650 nm, com potência de saída na
ordem de 5 mW, com consumo de tensão contínua de 4,5V
e um transformador de linha, com potência de 25 W, com
entradas de 0; 4; 8  e para saída de 0; 500; 1 k e 2 k,
este muito aplicado em linhas de potência para áudio e som
ambiente.

Fig.2 – A transmissão de informação através do laser permite o
alcance a longas distâncias (por trabalhar com operações de
3
4
modulação e demodulação ).

2
Fontes coerentes são quando as ondas possuem mesma direção,
frequência, fase e polarização.
3
Modulação é a forma de sobreposição de um sinal que contém uma
informação a uma onda portadora.

4
Demodulação opera de forma inversa, retirando a informação da onda
portadora.
5
LDR - Tipo de resistor cuja resistência varia conforme a intensidade de
radiação eletromagnética do espectro visível que incide sobre ele. Sua
resistência diminui quando a luz é muito alta, e aumenta quando a luz é
baixa [8].
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Fig. 5 – Neste esquema do transmissor utiliza-se um plug P10 que
será ligado ao aparelho de som para TX, como exemplo um celular
utilizado no setup desse artigo.

Para todo esse conjunto (fig. 5) utilizou-se
uma fonte contínua para manter o laser constantemente
ligado.
Para um sistema pulsado, o laser alternaria
conforme o rítmo do som, com potência de entrada de 200
mV, com tensão de saída de 2V ao passar pelo
transformador de linha, contudo nesse processo ocorrerão
ruídos devido a baixa tensão de alimentação.
3.2 – O Receptor
Em contrapartida ao projeto de inspiração
[5], para esse projeto se trabalhou com o fotodiodo
SFH203P[6] por ele apresentar melhor resposta na
recepção do sinal.
Os fotodiodos, em geral, possuem
capacidade de resposta muito rápida às variações de luz,
podendo trabalhar acima dos 100Mhz em circuitos de
comunicação de dados, aplicações, como em
fotoacopladores, circuitos digitais, controles remotos,
conversores de mídia e etc.
Assim, para essa recepção foi usado esse
fotodiodo por contribuir em aplicações no comprimento de
400nm a 1100nm, com tempo de resposta curto
(normalmente de 5ns) [9], com sensibilidade espectral e
direcional na faixa de 400nm a 700nm coincidindo com
banda de 50% do pico de responsabilidade do detector PIN
(Fig. 6).

Fig. 7 – Circuito conversor óptico-elétrico

Já no amplificador foi inserido um
transformador de tensão 12V + 12V de 500mA, podendo
variar a tensão de alimentação ao fotoreceptor melhorando
seus ajustes de acordo com a intensidade do sinal recebido.
O sistema de amplificação do sinal foi montado dentro de
uma caixa separada do fotoreceptor (fig.8).
Como este fotoreceptor já possui em suas
características para conversão do sinal óptico em energia,
utilzou-se o mosfet para regularizar a frequência do sinal
estabilizando o som nas caixas de som.

Fig.8 – Sistema de recepção do sinal com amplificador óptico

4
Fig.6. Sensibilidade espectral e as características direcionais do
fotodetetor OSRAM PIN SFH203p.

No amplificador óptico trabalhou-se com
um mosfet de 4.5 MHz, resistencias de 4M e um
potenciômetro. Isso nos permitiu variar a distância do
enlace, aumentando a sensibilidade de fotorecepção entre o
receptor e o transmissor, alcançando uma longa distância,
com ajustes do ganho de sinal de áudio e,
consequentemente, melhorando sua qualidade.
Além do amplificador foi feito o circuito
regulador de tensão para o fotodiodo (fig. 7), que possui a
função de reconhecer o sinal de luz e transformá-lo para
pulsos elétricos enviando-os ao amplificador de sinal.
Na recepção, internamente se conta com
um transformador de tensão e mais um mosfet para
regulagem de sinal.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O funcionamento obteve êxito quando
apresentou um som sem ruídos e com distância aproximada
de 50 metros indoor. O teste foi feito no corredor da –
FEEC/UNICAMP podendo ser visto em:
http://www.youtube.com/watch?v=jsq4EUoQx1c
Outro teste realizado foi na transmissão
outdoor, entre dois prédios com distância de 429 metros
(fig.9) no centro de São Paulo. A transmissão ocorreu em
um dia com boas condições atmosféricas, efetuado dessa
maneira um enlace satisfatório onde o som foi recebido de
forma nítida, chegando ao ponto B.
.
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Fig. 8 – Exemplo de instalação residencial

CONCLUSÃO
Analisou-se que o sistema por transmissão
do áudio pela luz pode ser muito bem aproveitado
comercialmente se tornando uma ótima alternativa para
sistemas de home theather, transmissões rápidas de
comunicação entre automóveis, aplicações para trios
elétricos, viabilidade e segurança para polícia e forças
armadas, uma vez que seus sistemas de rádio frequência
são rastreados constantemente e com isso, muitas
informações são copiadas pelos bandidos e etc.
Acredita-se que venha a surgir maior interesse
acadêmico e comercial desse sistema, por ser de baixo
custo e fácil de montar, pode ser usado em vários
ambientes.
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RESUMO
Sistemas de gravação e reprodução de áudio podem apresentar imperfeições que afetam a qualidade
de experiência do ouvinte. Algoritmos de restauração se destinam a atuar no sinal degradado visando
a torná-lo o mais parecido possı́vel com o sinal originalmente gravado. Utilizamdo-se de técnicas de
processamento estatı́stico de sinais, as quais permitem incorporar o conhecimento sobre o sinal de áudio
e sobre os defeitos inseridos pelo sistema, tais algoritmos podem melhorar substancialmente a qualidade dos sinais, podendo em alguns casos tornar os defeitos imperceptı́veis. Este artigo faz uma revisão de técnicas existentes para alguns dos defeitos mais comuns em aplicações práticas, salientando
as contribuições de alguns trabalhos dos autores.
0

I NTRODUÇ ÃO

Sistemas de restauração de áudio têm como objetivo reduzir ou eliminar defeitos audı́veis presentes
em sinais de áudio, introduzidos pelos mecanismos de
gravação e reprodução, ou resultantes de deterioração
ou desgaste dos meios de gravação [1], [2]. A Figura 1
mostra o diagrama de blocos de uma cadeia genérica
de degradação e restauração de áudio. O sistema de
restauração recebe como entrada o sinal distorcido e,
usando conhecimento prévio sobre caracterı́sticas do sinal original de áudio e sobre as distorções incidentes no
sinal, deve gerar na saı́da um sinal auditivamente simi-

lar ao sinal original.
Defeitos locais são aqueles em que uma pequena
fração das amostras estão corrompidas, enquanto defeitos globais corrompem virtualmente todas as amostras do sinal. Exemplos do primeiro tipo são ruı́do impulsivo (clicks), gerado por partı́culas de poeira ou arranhões na superfı́cie de um disco de vinil, e pulsos
longos, caracterizados por oscilações de longa duração
com conteúdo significativo de baixa frequência, usualmente gerados por quebra ou grandes arranhões na superfı́cie do disco. Exemplos de degradação global incluem ruı́dos de fundo de origem variada e defeitos de
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ÁVILA ET AL.
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Figura 1: Cadeia genérica de degradação e restauração de áudio.

variação de pitch, causados por alteração na velocidade
dos sistemas analógicos de gravação ou reprodução.
Também podemos classificar as distorções como lineares, que simplesmente modificam em módulo e fase
o conteúdo frequencial do sinal, ou não-lineares, capazes de introduzir-lhe conteúdo antes inexistente.
Métodos eficazes para remoção de diversos dos defeitos mencionados acima têm recebido grande atenção
na literatura de processamento de áudio, variando desde
técnicas heurı́sticas simples e computacionalmente eficientes até métodos estatı́sticos sofisticados e computacionalmente complexos, capazes de obter estimativas
para o sinal original com alta qualidade sob o ponto de
vista perceptivo.
As técnicas heurı́sticas tratam a distorção como um
componente presente no sinal degradado que não pode
ser bem descrito pelo modelo atribuı́do ao sinal original. Os métodos estatı́sticos baseados em modelos [2]
vão um passo além ao atribuı́rem explicitamente um
modelo probabilı́stico para a degradação. Em particular, os métodos bayesianos permitem incorporar todo
o conhecimento disponı́vel sobre os parâmetros do modelo na forma de suas distribuições a priori, produzindo
assim modelos bastante acurados e complexos.
Tipicamente, técnicas computacionalmente intensivas são usadas em conjunto com métodos bayesianos,
permitindo a solução prática do problema. Dentre essas
técnicas, as baseadas em MCMC (Markov Chain Monte
Carlo) são as mais populares e foram empregadas extensivamente em nossos trabalhos.

1

I NFER ÊNCIA BAYESIANA

Usamos inferência estatı́stica quando desejamos
obter informações sobre grandezas inobserváveis a partir de dados que podem ser descritos por modelos probabilı́sticos. Em restauração de áudio, os dados disponı́veis são amostras digitalizadas do sinal degradado,
e o objetivo é estimar as amostras do sinal original, desconhecidas.
Para formalizar o conceito de inferência, seja x
um conjunto de dados descritos por uma distribuição
p(x; θ), em que θ contém parâmetros que definem certas caracterı́sticas da distribuição, como por exemplo
sua média e variância. O problema de inferência é extrair informações sobre os parâmetros θ dispondo de
um conjunto de dados x.
A escola frequentista de inferência entende os
parâmetros θ como valores fixos porém desconhecidos, e toda inferência é feita com base na distribuição
o

a

p(x; θ). Já a escola bayesiana enxerga os parâmetros
como variáveis aleatórias com distribuições probabilı́sticas associadas. Antes de os dados serem observados, o conjunto de parâmetros é descrito por sua
distribuição a priori (ou priori), que quantifica o grau
de confiança do projetista sobre os seus possı́veis valores. Após os dados serem adquiridas, a distribuição
dos parâmetros é atualizada, recebendo o nome de
distribuição a posteriori (ou posteriori).
A regra de Bayes transforma a priori, denotada por
p(θ), na posteriori, denotada p(θ|x):
p(x|θ)p(θ)
,
p(x)

(1)

p(x|θ)p(θ)dθ.

(2)

p(θ|x) =
com
p(x) =



θ

Como os dados são supostos conhecidos, p(x) é
uma constante e não afeta a forma da função p(θ|x).
Por essa razão é usual escrever o teorema de Bayes
como a relação de proporcionalidade
(3)

p(θ|x) ∝ p(x|θ)p(θ).

Na escola bayesiana, toda inferência é feita com
base na posteriori. A partir dela, calculamos média,
moda, variância, intervalo de confiança, ou qualquer
outra caracterı́stica de interesse.

2

M ONTE C ARLO
(MCMC)

VIA

C ADEIA

DE

M ARKOV

A modelagem realista de sistemas fı́sicos muitas vezes exige a utilização de modelos hierárquicos sofisticados, com distribuições complexas e intratáveis analiticamente. Para realizar inferência com base nessas
distribuições, tipicamente usamos técnicas de Monte
Carlo via Cadeia de Markov (Markov-Chain Monte
Carlo, MCMC) [3], as quais consistem no projeto de
uma cadeia de Markov para obtenção de amostras de
uma certa distribuição, e posteriormente na utilização
de técnicas de Monte Carlo para obter informações de
interesse.
Técnicas de Monte Carlo usam amostras de uma
certa distribuição para aproximar alguma de suas caracterı́sticas (moda, momentos etc). De posse de um conjunto de amostras X = {x(1) , . . . , x(N ) } de uma certa
distribuição p(x), podemos aproximar uma integral do
tipo

I(f ) =

f (x)p(x)dx

(4)

x
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2.1

através do somatório
IN (f ) =

N


1
N

(5)

f (x(i) ).

i=1

Obter amostras de uma distribuição diretamente
nem sempre é trivial. As técnicas descritas a seguir
são formas de realizar essa tarefa indiretamente através
de cadeias de Markov, que caracterizam sequências de
variáveis aleatórias em que a distribuição no instante
atual depende apenas da distribuição no instante imediatamente anterior [3].
Amostrador de Gibbs: O amostrador de Gibbs [4]
é uma técnica de MCMC indicada para os casos em
que a distribuição conjunta é mais difı́cil de amostrar do
que as condicionais. A técnica consiste em particionar
a variável conjunta em diversos componentes e obter
amostras das distribuições condicionais de cada componente, considerando os demais fixos. O processo é
repetido usando os últimos valores amostrados de cada
componente como condicionantes da distribuição dos
demais componentes.
Seja π(θ) a distribuição conjunta da qual se deseja
obter amostras. A variável θ é então particionada em k
componentes, de tal forma que θ = {θ1 , . . . , θk }. A
i-ésima iteração do amostrador de Gibbs pode ser expressa como:
(i)

(i−1)

θ1 ∼ π(θ1 |θ2
(i)

(i)

(i−1)

, θ3

(i−1)

(i−1)

(i−1)

, . . . , θk−1 , θk
(i−1)

(i−1)

) (6)

)

(7)

θk ∼ π(θk |θ1 , θ2 , . . . , θk−2 , θk−1 ),

(8)

θ2 ∼ π(θ2 |θ1 , θ3

, . . . , θk−1 , θk

..
.
(i)

(i)

(i)

(i)

(i)

em que o sı́mbolo ∼ indica que a variável da esquerda
é uma amostra da distribuição à direita.
Algoritmo de Metropolis-Hastings: Nem sempre
as distribuições condicionais necessárias para o amostrador de Gibbs são fáceis de se obter. Nesses casos, o
algoritmo de Metropolis-Hastings (MH) [3] é mais indicado. A ideia do algoritmo é amostrar uma distribuição
auxiliar, supostamente mais simples que a distribuição
de interesse, e usar um critério probabilı́stico para decidir sobre a aceitação da amostra.
Pelo algoritmo MH, uma amostra θ ∗ é obtida a
partir de uma distribuição proposta, designada por
q(θ ∗ |θ (i) ), em que θ (i) é o estado atual da cadeia de
Markov. Essa amostra é aceita com uma probabilidade
α dada por:


π(θ ∗ )q(θ (i) |θ ∗ )
α(θ (i) ; θ ∗ ) = min 1,
,
(9)
π(θ (i) )q(θ ∗ |θ (i) )
Se a amostra gerada for aceita, o novo estado da
cadeia é θ i+1 = θ ∗ ; em caso contrário, a cadeia permanece no seu estado atual, isto é, θ (i+1) = θ (i) .
o

a

Discussão

Tanto o amostrador de Gibbs quando o algoritmo
de Metropolis-Hastings geram amostras da distribuição
de interesse após um número suficientemente grande
de iterações, independentemente do estado inicial da
cadeia. Com base nessas amostras, obtêm-se caracterı́sticas da distribuição através de técnicas de Monte
Carlo, como descrito no inı́cio da seção.
O amostrador de Gibbs é recomendado quando a
distribuição de interesse resulta de distribuições bem
conhecidas. O algoritmo de Metropolis-Hastings é
mais geral, mas tende a convergir lentamente quando a
distribuição proposta é muito diferente da distribuição
de interesse.

3
3.1

E XEMPLOS

DE

A PLICAÇ ÃO

Ruı́do Impulsivo

Ruı́dos de natureza impulsiva, ou clicks, são um
dos defeitos mais comuns em gravações de áudio antigas. Causados principalmente por partı́culas de poeira ou por pequenos arranhões presentes na superfı́cie
de discos, caracterizam-se pela localização e duração
aleatórias, amplitude em geral menor ou comparável à
do sinal e curta duração (menor que 1 ms). Embora possam ocorrer clicks com grande frequência ao longo do
sinal proveniente de uma gravação antiga, um percentual tão pequeno quanto 0,1% já pode causar bastante
incômodo. Sua percepção tende a ser aproximadamente
contı́nua, assemelhando-se ao som de uma fritura.
As técnicas mais populares para restauração digital de clicks descrevem o sinal de áudio por um modelo autorregressivo (AR) [5] e tratam o ruı́do como
uma perturbação que não pode ser descrita por esse modelo. As amostras corrompidas são localizadas primeiramente pela filtragem do sinal degradado pela inversa
do modelo estimado para o sinal original. O resultado
dessa filtragem tende a apresentar maiores amplitudes
nas regiões degradadas, permitindo que estas sejam localizadas por ultrapassarem um limiar. Após as regiões
corrompidas terem sido determindas, são interpoladas
tendo como base as amostras das regiões corretas e o
modelo estimado para o sinal original. Embora computacionalmente eficiente, a técnica não explora todas as
propriedades estatı́sticas desse tipo particular de ruı́do,
as quais poderiam ser usadas para gerar um resultado
de melhor qualidade.
Em [6] é descrito um método de restauração em que
tanto o sinal original (não-corrompido) quanto o ruı́do
são modelados estatisticamente, e o problema é tratado
de acordo com o paradigma bayesiano. As amostras
corrompidas são descritas pela soma do sinal original
com o ruı́do, cuja amplitude é modelada como gaussiana de média zero e variância constante. Essa técnica
exige que se determine para cada amostra se o ruı́do
está presente ou ausente, o que nos casos práticos gera
um custo computacional elevado.
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ÃO
DA AES
BRASIL,
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Ainda na linha de modelagem estatı́stica, uma
solução baseada no amostrador de Gibbs é apresentada
em [7]. Essa solução permite estimar conjuntamente
tanto a localização das amostras corrompidas quanto
as amostras do sinal original; os demais parâmetros do
modelo são numericamente marginalizados. O autor reporta ótimos resultados perceptivos com o método, ao
custo de elevada complexidade computacional.

3.2 Pulsos Longos
Um dos tipos mais desagradáveis de distúrbio encontrados em gravações analógicas de áudio são os pulsos de longa duração e com conteúdo significativo de
baixa frequência. São caracterizados por uma descontinuidade de alta amplitude seguida de um longo transitório de freqûencia decrescente, a cauda. Em geral, pulsos longos são causados por defeitos graves na
mı́dia, como por exemplo arranhões ou mesmo quebra,
casos em que se observam pulsos aproximadamente
periódicos. Os transitórios de baixa frequência resultam
da resposta do equipamento de reprodução à descontinuidade inicial, o que lhes confere um formato mais ou
menos bem definido que pode ser explorado para sua
detecção/correção.
Uma técnica simples [8] para correção digital de
pulsos longos baseia-se na similaridade entre os pulsos, assumindo que os pulsos de um mesmo sinal diferem de um pulso-padrão apenas em amplitude. A
localização dos pulsos é feita deslocando-se o pulsopadrão ao longo do sinal, calculando-se a correlação entre o pulso-padrão e o sinal, e selecionando-se a amostra que fornecer a maior correlação. Para a obtenção de
uma estimativa do sinal original, obtém-se a diferença
entre o sinal degradado e o pulso-padrão multiplicado por um fator, o qual pode ser trivialmente obtido
assumindo-se não-correlação entre o pulso-padrão e o
sinal original. O método apresenta tão melhores resultados quando maior a similaridade entre os pulsos. Em
casos práticos, entretanto, tal hipótese nem sempre é
válida, sendo comum a presença de pulsos de formatos bastante variados e até mesmo a sobreposição entre
pulsos muito próximos.
Em [2], apresenta-se um método que trata casos
mais gerais, porém com maior custo computacional:
ele associa modelos AR diferentes para o sinal e para
o pulso, sendo o sinal degradado modelado pela soma
de ambos; o sinal original é então estimado através da
separação dos dois processos. O método requer que a
localização do pulso e os parâmetros do modelo sejam
conhecidos previamente.
Um método para correção de pulsos longos de menor complexidade e que fornece resultados similares é
apresentado em [9]. Nesse trabalho, uma filtragem nãolinear chamada two-pass split window (TPSW) é usada
para obtenção de uma estimativa do formato do pulso,
que é então suavizada através de um ajuste polinomial
por partes.
o

a

3.3

Ruı́do de Fundo

Ruı́do de fundo de banda larga (hiss) [2] está presente em virtualmente todos os sistemas de áudio, em
maior ou menor grau. Suas causas vão do ruı́do térmico
inerente a circuitos eletrônicos até a magnetização
aleatória residual das partı́culas nas fitas magnéticas,
podendo resultar da combinação de diversas fontes distintas. Geralmente, esse tipo de ruı́do é modelado como
estacionário (isto é, com propriedades estatı́sticas constantes ao longo do tempo) e descorrelacionado do sinal
de áudio.
Devido à sua caracterı́stica não-localizada, tanto no
tempo quanto na frequência, esse é um dos defeitos
mais difı́ceis de serem tratados. O procedimento de
redução de ruı́do é feito tipicamente no domı́nio do
frequência (exemplos: [10, 11]), embora tenham sido
feitos esforços para realizar tal tarefa no domı́nio do
tempo (exemplos: [12, 13]).
Os métodos no domı́nio da frequência exploram
o fato de que o ruı́do tende a ser “espalhado” na
frequência, enquanto o sinal tende a ser concentrado em
baixas frequências. Assim, um procedimento que atenue as frequências altas mais fortemente que as baixas
irá remover mais ruı́do do que sinal, gerando um sinal
com maior razão sinal-ruı́do (SNR).
A maneira como esse processamento é feito é chamada “regra de supressão”, a qual usualmente depende
de uma estimativa para o espectro do ruı́do (que pode
ser obtida analisando-se perı́dos de silêncio do sinal).
Dentre as regras de supressão mais usuais, destacamse a de Wiener (baseada na filtragem de Wiener),
subtração espectral e subtração de potência. Regras
de supressão que incorporam critérios perceptivos (psicoacústicos) também têm sido usadas com sucesso [14].

3.4

Desvio de velocidade

Um defeito comum em gravações antigas é a
variação de velocidade de gravação, ocasionada, por
exemplo, quando durante a reprodução um disco de vinil gira com velocidade angular variável. Isso gera um
efeito desagradável conhecido como wow.
Se um sinal x(t) é gravado com velocidade angular
constante ω, então a posição angular onde está gravado
o sinal no instante t é θ(t) = ωt. Seja xd (θ) o sinal
gravado na posição angular θ do disco. Então:
xd (θ) = xd (ωt) = x(t).

(10)

Logo:
xd (t) = x

 
t
.
ω

(11)

Se na reprodução a velocidade de gravação é ωr (t),
o sinal reproduzido será:
 t

xw (t) = xd
wr (t)dt
0

  t
1
wr (t)dt .
(12)
= x
ω 0
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ÃO PAULO,
11º
| 17ª CONVENÇÃO
NACIONAL
DANACIONAL
AES BRASIL • SÃO
07 A 09 DESMAIO
DE 2013 7 A 9 DE MAIO DE 2013

115
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t
Chamemos fw (t) = ω1 0 wr (t)dt.
Assim,
xw (t) = x(fw (t)). Se fw (t) é conhecida e invertı́vel, o
sinal original pode ser recuperado através de:
x(t) = xw (fw−1 (t))

(13)

Como fw (t) é desconhecido, precisa ser estimado
previamente. Em [2], isso é feito indiretamente através
da estimação do desvio de frequência p(t), definido por:
p(t) =

dfw (t)
dt

(14)

Nessa abordagem, é dado um tratamento discreto
às função fw (t) e p(t). Dividindo-se o sinal em blocos, calculam-se as frequëncias presentes no sinal em
cada bloco. Considerando que o desvio de velocidade provoca a mesma variação percentual em todas as
raias de frequência de um bloco, pode-se dizer que as
frequências medidas no sinal degradado serão o produto das frequências originais pelo fator p(t), que por
sua vez assume-se variar lentamente no tempo. Com
base nesse modelo, é possı́vel calcular a distribuição a
posteriori de p(t) (discretizado para cada bloco do sinal), e então realizar sua estimação utilizando técnicas
padrão de otimização.
Os autores reportam o correto funcionamento do
método num amplo conjunto de cenários, embora possibilidades de melhoria existam na estimação das trajetórias de frequência, que poderia ser feita em conjunto
com a estimação de p(t).

3.5 Distorções Não-Lineares
Esse tipo de distorção ocorre quando combinações
lineares de um conjunto de entradas não geram na saı́da
a mesma combinação linear das saı́das que se obteriam
para cada entrada individual. Esses defeitos podem ser
classificados como sem memória, em que a saı́da num
certo instante depende apenas da entrada neste instante,
ou com memória, em que a saı́da num instante depende
da entrada em diversos instantes. O primeiro caso descreve, por exemplo, a limitação em amplitude (radical
ou gradual), mas de fato o segundo descreve a maioria
dos sistemas práticos afetados por distorção não-linear.
Devido à generalidade do problema em questão,
os métodos mais bem-sucedidos de restauração foram
aqueles que atacaram casos particulares separadamente.
Tentativas de dar um tratamento estatı́stico genérico
com base em séries de Volterra [15] produziram bons
resultados apenas em condições controladas, falhando
para sinais reais.
Como ilustração, vamos nos restringir ao problema de limitação radical de amplitude (saturação)
que ocorre, por exemplo, quando a amplitude do sinal excede a faixa dinâmica permitida pelo sistema de
transmissão ou armazenamento. A maneira mais simples de recuperar o sinal original é tratar as amostras
saturadas como perdidas e interpolar a região defeituosa usando informação das amostras das regiões nãoo

a

corrompidas. Um método que pode ser usado para resolver esse problema foi proposto em [16], o qual assume que o sinal original é descrito por um modelo AR
e o número de amostras desconhecidas é pequeno em
relação às restantes. A estimação é feita de forma iterativa, calculando-se inicialmente os parâmetros do modelo com base numa estimativa do sinal original, e posteriormente refinando-se essa estimativa com base nos
parâmetros do modelo. Repete-se o procedimento até
a convergência. Embora apresente bons resultados para
saturação moderada, esse método é sub-ótimo porque
não considera as restrições de amplitude inerentes ao
problema. Veremos na Seção 4.3 como nossa abordagem permite superar essa limitação.

4

A LGUMAS C ONTRIBUIÇ ÕES

Descrevemos resumidamente nesta seção alguns
dos trabalhos dos autores em restauração bayesiana de
áudio.

4.1

Ruı́do Impulsivo

A Figura 2 mostra um sinal de áudio real contaminado por clicks. Este sinal passa por um restaurador (baseado em filtro inverso) e a diferença entre o sinal corrompido e o restaurado é calculada, obtendo-se
uma representação dos clicks presentes no sinal (Figura
3). Observando os clicks individualmente, percebemos
que seu comportamento segue um formato padrão: há
uma descontinuidade abrupta e em seguida um comportamento oscilatório de amplitude decrescente. Esse
comportamento é causado pela resposta ao impulso do
aparelho de reprodução a um impulso [17], a qual em
geral é invariante no tempo e não-linear.
Essa observação nos levou a propor um modelo em
que cada click é descrito por ruı́do branco gaussiano
modulado por um pulso exponencial com a taxa de decaimento, a amplitude, localização e duração desconhecidas.
Para um sinal com apenas um click, modelamos o
ruı́do como:
v(n)

=
×

r(n)V λ0,5(n−n0 )
[u(n − n0 ) − u(n − n0 − M )] , (15)

em que r(n) é ruı́do branco gaussiano de média zero e
variância unitária; e V , n0 , M e λ representam respectivamente a amplitude, a localização, a duração e a taxa
de decaimento do pulso exponencial.
Em geral, um sinal conterá um número indefinido
de pulsos como esses. A tarefa de restauração envolve estimar o número de pulsos e os parâmetros de
cada um, tudo isso em conjunto com o sinal original
subjacente. Dentro de um paradigma bayesiano, desenvolvemos uma solução que se baseia no algoritmo
de Metropolis-Hastings com saltos reversı́veis [18],
que é uma generalização do algoritmo de MetropolisHastings que permite lidar com modelos de dimensão
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em que r(n) é ruı́do branco gaussiano com média zero
e variância σV2 d , e tanto n0 e M são supostos desconhecidos inicialmente.
O modelo para o transitório de baixa frequência foi
inspirado em [9] e é matematicamente descrito por:


fn
vc (n) = Vc e−n/fs τe sen 2πn + φ
fs
(17)
× [u(n − n0 − M − 1)] ,

0,02

Amplitude

0
−0,02
−0,04
−0,06

6360

6370

6380
Amostras

6390

6400

variável (no caso, devido ao número desconhecido de
clicks por bloco de sinal).
Como ilustração, restauramos um sinal corrompido
por clicks através do método proposto e mostramos na
Figura 4 um trecho do sinal restaurado, comparandoo com o degradado. Podemos observar que o trecho
com click é substituı́do por amostras coerentes com o
comportamento do sinal na região sibjacente.
0,08

Degradado
Restaurado

0,06
Amplitude

0,04
0,02
0
−0,02
7730

7740

7750

7760 7770
Amostras

7780

7790

Figura 4: Comparação entre um trecho de sinal corrompido por ruı́do impulsivo e sua versão retaurada pelo
método bayesiano proposto em [19].

o

a

sendo
fn = (fmax − fmin )e−n/fs τf + fmin ,

Figura 3: Click retirado do sinal contaminado.

−0,04

Propusemos um método para remoção de pulsos
longos que, assim como fizemos para ruı́do impulsivo, trata cada pulso individualmente. O modelo proposto do ruı́do descreve o pulso como uma descontinuidade inicial seguida de oscilações amortecidas e de
frequência decrescente. A descontinuidade é modelada
por ruı́do branco de M amostras com variância σV2 d fixa
(ao contrário do usado em nosso modelo para correção
de clicks, em que a variância decrescia com o tempo):
vd (n) = r(n) [u(n − n0 ) − u(n − n0 − M )] , (16)

Figura 2: Sinal contaminado por clicks.

−0,08

Pulsos Longos

(18)

em que [9]:
• fs é a taxa de amostragem do sinal (usualmente
44,1 kHz);
• τe é a constante de tempo em segundos associada
ao decaimento do envoltória do pulso;
• fmax e fmin são, respectivamente, as frequências
de oscilação máxima e mı́nima em Hz admitidas
na cauda;
• τf é a constante de tempo em segundos associada
ao decaimento da frequência do pulso;
• φ é a fase inicial do pulso.
Aplicando o procedimento padrão de inferência
bayesiana, calculamos a distribuição a posteriori dos
parâmetros de interesse e do sinal original, e em seguida aplicamos o algoritmo de Metropolis-Hastings
(assume-se conhecido o número de pulsos longos) para
estimação das grandezas desconhecidas.
Para ilustrar, aplicamos o algoritmo a um sinal corrompido artificialmente com um pulso extraı́do de um
sinal real através do método descrito em [9]. A Figura
5 mostra o sinal artificialmente corrompido, o sinal restaurado pelo método proposto e a comparação do pulso
extraı́do (obtido pela diferença entre o sinais restaurado
e degradado) com o pulso inserido. Com base nessa figura, podemos ver que o algoritmo foi capaz de estimar
satisfatoriamente o pulso inserido e restaurar o sinal original.
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ormente e saturadas inferiormente, respectivamente. O
objetivo da restauração é estimar as partes saturadas do
sinal, isto é x+ e x− , com base em xc , idealmente respeitando os limites de amplitude inerentes ao problema.
Nossa solução, baseada no paradigma bayesiano,
calcula a distribuição a posteriori das variáveis desconhecidas x+ e x− , dadas as amostras conhecidas
xc . Assumindo um modelo autorregressivo para o sinal original com excitação gaussiana, mostramos que
a distribuição resultante permanece gaussiana, porém
truncada na região definida por x+ ≥ c+ e x− ≤ c− ,
em que c+ e c− são os limites superiores e inferior de
saturação, respectivamente.
Para estimarmos as variáveis desconhecidas, a estratégia mais trivial seria obter amostras a partir da
gaussiana multivariável e só aceitar o vetor de amostras
se todas caı́ssem na região permitida, isto é, x+ ≥ c+
e x− ≤ c− . Embora correta matematicamente, essa estratégia pode ser muito lenta em alguns casos. Diante
disso, propusemos variações podem ser trazer vantagens computacionais, dependendo no número de amostras corrompidas.
Para ilustrar os resultados obtidos com o algoritmo
proposto, usamos um bloco de sinal artificialmente gerado através de um modelo AR, posteriormente limitado num ponto máximo e num ponto mı́nimo, como
mostrado na Figura 6.
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Figura 5: Exemplo com pulso longo retirado de sinal
real e inserido artificialmente em sinal não-corrompido.
(a) Sinal artificialmente corrompido. (b) Sinal restaurado por algoritmo proposto. (c) Comparação entre
pulso extraı́do (diferença entre sinais degradado e restaurado) e pulso inserido.

4.3 Saturação
Definimos os vetores xc , x+ e x− como sendo formados pelas amostras de x(n) (sinal original) correspondentes às regiões não saturadas, saturadas superio

0

a

270

275

280
Amostra

285

290

295

Figura 6: Comparação entre trechos de sinal original,
saturado, e restaurado pelo método proposto. O sinal
saturado foi limitado a uma amplitude de 25 % da amplitude máxima do sinal original.
A aplicação do algoritmo em sinais reais gerou
muito bons resultados, que podem ser apreciados
em [20].

5

C ONCLUS ÕES

Este artigo forneceu um breve panorama do estadoda-arte em técnicas de restauração bayesiana de sinais
de áudio, focando em alguns dos defeitos mais importanes, a saber: ruı́do impulsivo, pulsos longos, ruı́do de
fundo de banda larga, desvio de velocidade e limitação
de amplitude. Para três desses defeitos (ruı́do impul-
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sivo, pulsos longos e limitação de amplitude), descrevemos qualitativamente algumas contribuições de nossos
trabalhos.
Uma caracterı́stica comum a muitos dos métodos
bayesianos é a alta complexidade por eles exigida, consequência dos modelos mais gerais que empregam. Até
o momento, algumas técnicas são viáveis apenas para
processamento off-line, entretanto tal situação vem mudando gradualmente com o aumento da capacidade de
processamento disponı́vel.
Nosso trabalho atualmente se concentra na área de
restauração de sinais com distorções não-lineares. Até
o momento, propusemos soluções para casos particulares importantes, tais como a limitação de amplitude,
radical (discutida no artigo) ou gradual, que são nãolinearidades sem memória; e a distorção com memória
descrita pela combinação de distorção não-linear sem
memória com filtro linear só-pólos. Acreditamos que
esta última estrutura seja capaz de descrever um amplo conjunto de sistemas reais, porém mais testes ainda
são necessários. Planejamos também continuar essa linha de trabalho com métodos no domı́nio da transformada, que permitiria explorar a esparsidade presente
em sinais de áudio, além de levar em conta aspectos
psicoacústicos.
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RESUMO

Objeto do trabalho de vários pesquisadores desde o final do século XIX, a espacialização de áudio tem sido
objeto de pesquisa também do presente autor nos seus dois mestrados e atual pesquisa autônoma, visando
principalmente aplicações artísticas. A presente palestra pretende sistematicamente enumerar e descrever os
principais mecanismos de escuta responsáveis pela nossa percepção espacial sonora e estabelecer os
fundamentos básicos para o entendimento do funcionamento dos principais sistemas de reprodução que temos
nos dias de hoje. Em seguida é apresentado um panorama desses sistemas de reprodução, seu funcionamento e
particularidades, partindo de uma visão histórica do desenvolvimento dos mesmos e seguindo para os mais
utilizados no mercado, concluindo com a apresentação dos menos convencionais.
0

INTRODUÇÃO

Como todos sabemos o som como fenômeno físico se
propaga como ondas longitudinais e perde energia ao se
propagar, principalmente nas frequências mais altas. Ao
encontrar obstáculos, o som interage com o mesmo
sofrendo difrações e reflexões, gerando espectros sonoros
variados e dependentes das propriedades físicas do material
de cada um desses objetos. Essa riqueza de combinações
ainda é intensificada se várias fontes sonoras são
apresentadas simultâneamente e se considerarmos a
variedade de ângulos de incidência do som em cada
superfície dos objetos de um determinado ambiente.
O ouvinte se apresenta como um desses obstáculos, e
recebe ondas sonoras provenientes de diversas direções
inclusive já modificadas por outros objetos presentes no
ambiente em que se situa. Podemos classificar basicamente
de duas formas o som que chega ao ouvinte: o som direto e
o som indireto (ou refletido). O primeiro, ainda sem
interferências de outros objetos do ambiente, é principal

portador de informações referentes à posição da própria
fonte sonora em relação ao ouvinte. O segundo, originado
principalmente da interação do som com outros objetos e
superfícies do ambiente, porta informações sobre o próprio
ambiente assim como informações referentes ao
posicionamento tanto das fontes sonora quanto do ouvinte
nesse ambiente.
No que diz respeito à posição de uma fonte sonora na
natureza somos capazes de observar informações em um
nível tridimensional, ou seja, referentes às três dimensões:
horizontal, vertical e profundidade. Tais informações
podem ser muito complexas quando consideramos
ambientes sonoros complexos com várias fontes sonoras, o
que dificulta a separação das mesmas e reconhecimento de
suas características individuais de posicionamento. Uma
outra característica de ambientes sonoros complexos que
percebemos pode ser observada na diferenciação clara de
sons produzidos dentro de uma sala, por exemplo, de sons
produzidos em ambientes abertos, devido a ausência de
reflexões neste último.
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Uma interessante analogia entre o que percebemos
auditivamente e visualmente, e que pode nos ajudar
inclusive a entender parte do processo de mixagem de
produções fonográficas ou cinematográficas, é feita por
Schafer [1] quando define os termos figura, fundo e campo,
onde a figura seria a fonte sonora mais evidente, mais
próxima do ouvinte, fundo corresponderiam a fontes
sonoras menos evidentes e campo, o ambiente onde todas
elas se encontram.
Historicamente tentou-se incluir nas gravações de áudio,
informações referentes à localização das fontes ou eventos
sonoros. Um dos maiores problemas sempre foi a
dificuldade de distribuição do material multicanal, no
entanto, com o surgimento das mídias de grande
capacidade, principalmente do DVD, isso se tornou
possivel [2]. A exploração do espaço sonoro sempre foi
preocupação principalmente de compositores e intérpretes
de música eletroacústica e, somente depois do
desenvolvimento dos computadores pessoais, o acesso a
sistemas mais complexos de espacialização assim como a
estúdios equipados e dedicados para mixagem de áudio
multicanal foi possível. A partir de então novas aplicações
para áudio espacializado foram identificadas tais como
filmes, jogos eletrônicos, realidade virtual, computação
multimídia e a própria produção de obras eletroacústicas
espacializadas.
Sistemas aos quais nos referimos como tridimensionais,
idealmente, devem representar o áudio de forma
semelhante à forma como percebemos o som na antureza,
ou seja, tanto nas dimensões horizontal e de profundidade
quanto na vertical, excedendo assim as possibilidades do
sistema estéreo como veremos em seguida. Muitos
sistemas multicanais tais como o 5.1, dependem do
posicionamento do ouvinte para uma boa representação
tridimensional, outros no entanto onde se utiliza um fone
de ouvido para se alcançar tal objetivo, dependerão de
sistemas de rastreamento do movimento do mesmo para
ajustes na reprodução. Como já mencionado, entre outros,
um dos motivos pelos quais tais sistemas só se
desenvolveram depois dos DVD ou da reprodução por HD
é o do aumento do poder de processamento dos
computadores pessoais.
1

MECANISMOS DE ESCUTA RESPONSÁVEIS
PELA NOSSA PERCEPÇÃO ESPACIAL
SONORA

Para reconhecer o posicionamento de cada fonte sonora
em uma experiência sonora natural utilizamos diversos
mecanismos de escuta e mesmo com os diversos recursos
tecnológicos disponíveis atualmente, a recriação de tal
experiência através de alto-falantes ou fones de ouvido
ainda é muito precária, o que fazemos tende a ser sempre
uma aproximação do que nos pareceria real. Vale ressaltar
que a nossa percepção tridimensional sonora acontece
devido a presença de dois ouvidos pois, de uma forma
generalizada e simplificada, os mecanismos de escuta
mencionados acima são uma combinação entre as
diferenças de tempo (ITD) e nível (ILD) entre os dois
ouvidos e do espectro sonoro (HRTF) que chega em cada
um deles.
Um outro fenômeno acústico que deve ser observado
quando tratamos da percepção espacial de fontes sonoras
diz respeito à região do espectro que o som reproduz pois
de uma forma geral, graves abaixo de 1500Hz tendem a ser
omnidirecionais, ou seja não portam informações
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referentes a direcionalidade, enquanto que a região aguda
do espectro se apresenta como mais direcional.
Com relação à nossa capacidade de perceber sons
provenientes das mais diversas direções, vale ressaltar
também que não possuimos a mesma resolução em todas
elas. Segundo [3], a nossa maior resolução se encontra no
eixo horizontal, onde reconhecemos variações de até 2° na
frente, 10° na parte lateral e 6° na parte de trás de nossas
cabeças, enquanto que no eixo vertical possuimos uma
resolução de 9° na frente e 22° na parte de trás.
1.1 ITD (interaural time difference)
Qualquer som apresentado em um plano imaginário
médio, vertical à cabeça do ouvinte, chega aos dois
ouvidos simultaneamente. No entanto qualquer outro som
que possua um desvio desse plano chegará primeiro à um
dos dois ouvidos. Segundo [4], a menor diferença que
percebemos depende da natureza do som em questão, e
pode varia de 5µs a 1,5 ms.

Figura 1 Interaural Time Difference. Extraido de [5].

1.2 Efeito de precedência
Em geral um individuo reconhece a origem de
determinada fonte sonora, e consequentemente sua
localização, a partir do som que chega primeiro aos seus
ouvidos. Esse fenômeno, na literatura, é denominado de
efeito de precedência ou lei da primeira frente de ondas.
Alguns autores [5] [6] concordam no fato de que sons com
transientes rápidos apresentam tal fenômeno de forma mais
acentuada do que sons continuos e que em sistemas com
dois alto-falantes ou mais, reproduzindo o mesmo sinal de
áudio, tendemos a localizar a fonte sonora a partir da
primeira frente de ondas. Tal fenômeno, muito conhecido
também, principalmente por técnicos de PA (public
addressement), como efeito Hass é o fenômeno pelo qual
grande parte dos shows são reproduzidos de forma
monofônica e o tempo das torres de delay são calculados
de forma a localizar a fonte sonora no palco.
Em outros estudos, [6] por exemplo, o tempo limite entre
dois sons consecutivos, para que possamos nos aproveitar
do efeito de precedência sem que comecemos a reconhecer
dois sons distintos são definidos está entre 35ms e 70ms
(dependendo das características do som em questão), antes
disso esses sons seriam reconhecidos como um único e
essa diferença de tempo nos informaria sua posição de
origem.
1.3 ILD (interaural level difference)
Esse mecanismo de escuta pode ser explicado
principalmente pelo fato de que sons que chegam
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diretamente em um dos lados da cabeça ser percebido
principalmente pelo ouvido do respectivo lado e, somente
após sofrer uma certa difração e percorrer uma distância
um pouco maior, perdendo também intensidade, ser
percebido pelo ouvido do outro lado da cabeça do ouvinte.
Tal fenômeno, intensificado em sinais com frequências
superiores a 1500Hz se mostra extremamente importante
para a identificação de direcionalidade dos mesmos, não
sendo tão importantes para sinais de frequências inferiores
quanto o ITD [2].
Ambos o ITD e o ILD atuam em conjunto para a
percepção de direcionalidade, no entanto, somente no que
diz respeito à percepção lateral, ou seja, no eixo horizontal
da nossa escuta. Quando se trata da percepção vertical de
fontes sonoras outros parâmetros tais como as HRTFs
serão decisivas.
1.4 Percepção de distância
Existem quatro indicadores principais de distância de
uma fonte sonora [7]: razão entre som direto e som
reverberado, padrão direcional e atraso das primeiras
reflexões, progressiva atenuação de altas frequências, e a
redução da intensidade com a distâcia.
Ter somente esses indicadores como determinante da
distância de uma fonte sonora, no entanto, pode se muito
duvidoso dai a necessidade de suporte nos outros
mecanismos de escuta.
1.5 Distância crítica, primeiras reflexões
e
reflexões tardias
Em geral, em ambientes fechados, além do som direto
que chega da fonte sonora aos ouvidos do ouvinte, chega
também uma porção do som que é refletida pelas
superfícies do mesmo. Esse campo sonoro difuso
conhecido como som ambiente tem importante função na
nossa percepção do espaço onde nos encontramos assim
como informações sobre nossa posição e a posição da fonte
sonora no mesmo.
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1.6 HRTF (Head Related Transfer Functions)
O som que chega realmente aos dois timpanos dos
ouvidos do ouvinte são resultantes da interação do som em
si com a cabeça, o torso e a orelha do mesmo. A resposta
em frequência dessa interação se modifica de acordo com a
posição do próprio ouvinte em relação à fonte sonora e
pode ser medida e capturada pelo que denominamos de
funções de transferência relativas à cabeça, ou HRTFs, que
são individuais e dependentes da direção da fonte sonora.
Pode-se pensar nas HTRFs de uma forma simplificada
como filtros que imitam a filtragem individual de cada
ouvido à uma fonte sonora proveniente de determinada
posição e de certa forma traduzem os mecanismos de ITD
e ILD. Outra grande importância desse mecanismo de
escuta surge na identificação de sons frontais e traseiros,
ou no eixo vertical, onde o ILD e o ITD são iguais. Uma
característica desse mecanismo a ser notada é a sua
individualidade, ou seja, suas diferenças intrínsecas quando
observadas de um individuo para outro como pode ser
observado na figura abaixo onde cada linha apresenta
HRTFs de individuos diferentes para um mesmo ouvido e
uma fonte sonora posicionada em uma mesma direção.

Figura 3 HRTFs de dois individuos diferentes. Extraído de [4].

Figura 4 HRTFs referentes aos dois ouvidos de um mesmo individuo
representada nos dominios da frequencia e do tempo
respectivamente. Extraído de [8].

Figura 2 Som direto e sua reflexões. Extraído de [3].

O conceito de distância crítica se entende como a
distância entre o ouvinte e a fonte sonora onde o som direto
e o som refletido se apresentam na mesma proporção.
Segundo [5], além da nossa percepção de distância e
profundidade estarem relacionados a tal parâmetro
(calculado a partir do nível de absorção das superfícies da
sala), ele também se mostra importante na nossa percepção
de tamanho e espaço de uma sala (principalmente através
das primeiras reflexões) e nossa sensação de espacialidade
e envolvimento (principalmente através das reflexões
tardias).

1.7 Movimento
Sons que chegam aos nossos ouvidos são modificados
no dominio espectral pelas HRTFs, que são individuais
para cada posição da fonte sonora, e que irão sofrer
transformações dependentes do movimento da cabeça do
individuo ou da própria fonte sonora, outro mecanismo
muito utilizado principalmente para resolver ambiguidades
como a de sons frontais-traseiros.
Essa interação que ocorre do ouvinte com o ambiente,
modificando as relações de ITD e ILD e alterando as
HRTFs, ao tentar olhar a fonte sonora de frente, é
incorporada pelo cérebro e nos auxilia na localização das
mesmas.
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1.8 Outros mecanismos
Outros fatores que devem ser levados em conta em
sistemas de reprodução baseados em alto-falantes ou fones
de ouvido, para fins de produção fonográfica ou
cinematográfica, e que podem auxiliar na localização de
fontes sonoras, estão ligados principalmente aos nossos
outros sentidos, principalmente a visão. Se vemos a fonte
sonora obviamente o som está vindo dela, do contrário
soaria completamente incoerente.
Outros estudos relativos ao fenômeno de percepção do
tamanho das fontes sonoras mostram um outro mecanismo
conhecido como correlação cruzada entre os ouvidos
(IACC – interaural cross correlation), que tem uma
implicação no fato de que as pessoas preferem ouvir fontes
sonoras que soem grandes, no entanto se elas soam
excessivamente grandes sua localização pode ser difícil e
artificial.
2

OS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO

2.1 Sistemas Monofônicos
Um sistema monofônico em sua origem consiste na
reprodução do material sonoro através de um único altofalante (ou um único canalde áudio). Vemos com bastante
frequência, sistemas monofônicos com mais de dois
conjuntos de alto-falantes, em shows de grande porte por
exemplo. Na verdade, nesses casos, o que acontece é a
necessidade de maior cobertura sonora e não da utilização
de tais sistemas para espacialização.
Nos sistemas desse tipo o único parâmetro referente à
espacialização diz respeito à profundidade, muitas vezes
obtido através do posicionamento do microfone que
realizou a gravação ou da simulação de alguma
reverberação monofônica.
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2.2 Sistemas estereofônicos
O primeiro exemplo de uma reprodução estereofônica
foi feita por Clement Adler, na exibição de Paris em 1881,
na qual o presente posicionou cápsulas de telefone
(microfone) espaçadamente cujos sinais eram transmitidos
e reproduzidos aos pares, mantendo certo realismo espacial
[5].
Na década de 1930, Alan Blumlein, em suas pesquisas
com o gurpo EMI, desenvolveu uma forma de se
reproduzir imagens estereofônicas a partir do conceito de
ILD (interaural level difference), reproduzindo um som
monofônico com diferentes amplitudes em um par de altofalantes posicionados a esquerda e a direita do ouvinte com
um ângulo de 60° entre eles. Dessa forma a diferença entre
o que os dois ouvidos percebiam criava uma imagem
sonora percebida entre os alto-falantes (imagem fantasma).
Tal criação de “imagens fantasma” não dependiam
somente da intensidade do sinal em cada um dos altofalantes mas também da frequência desse sinal (sendo que
os graves se mostravam menos localizados) e
principalmente da posição do ouvinte em relação aos
mesmos.
Esse sistema se consolidou como padrão da indústria
fonográfica principalmente pela sua simplicidade, no
entanto podemos observar que qualquer alteração em seu
padrão (formação de um triângulo equilátero com os altofalantes e a cabeça do ouvinte) torna as “imagens
fantasma” mais instáveis e o sistema como um todo mais
susceptível ao movimento da cabeça do ouvinte [5].

Figura 3 posicionamento correto dos alto-falantes do sistema
estéreo. Extraído de [10].
Figura 2 Gravação em sistema monofônico ainda na era mecânica.
Extraído de [9].

Figura 23 Gravação em sistema monofônico já na era eletrônica.
Extraído de [9].

Devemos observar que, com o sistema estereofônico,
agora somos capazes de reproduzir não somente a
dimensão da profundidade mas também uma parte da
dimensão horizontal, ainda limitada a um pouco mais de
60° de um “palco” frontal em relação ao ouvinte, mas tal
sistema ainda não é capaz de reproduzir sons
tridimensionalmente.
A reprodução de sinais estereofônicos através de fones
de ouvido se comporta de forma completamente diferente
de quando reproduzido por alto-falantes. Devido ao
movimento da fonte sonora (fones de ouvido) juntamente
com nossas cabeças, não é possível que as “imagens
fantasma” se formem, sendo todo o som produzido
percebido dentro de nossas cabeças [3]. Nessa situação
perdemos também a possibilidade de interagir com o
ambiente e utilizar alguns dos mais importantes
mecanismos de escuta para determinar a localização das
fontes sonoras, no entanto tal perda pode ser compensada
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por exemplo com o auxilio de imagens como quando
adotada pela indústria cinematográfica.
2.3 Sistemas binaurais
Na década de 1920, nos laboratórios Bell, Harvey
Fletcher já tentava gravar e reproduzir um ambiente
tridimensional utilizando somente dois canais. Gravações
utilizando Dummy Heads ou arranjos de microfones
especificos para captar os mecanismos de escuta que nos
fazem perceber a tridimensionalidade sonora não podiam
ser reproduzidas por alto-falantes devido à sua própria
natureza e não existiam midias para sua gravação [11].
O conceito de binaural diz respeito à combinação das
informações espaciais recebidas pelos dois ouvidos ou seja,
o ITD, o ILD e as HRTFs. Devemos observar a natureza do
sinal de áudio binaural uma vez que ele representa
individualmente cada sinal recebido por cada um dos dois
ouvidos. Se simplesmente reproduzimos um sinal binaural
através de alto-falantes ele perde sua natureza uma vez que
ambos os ouvidos estarão recebendo ambos os sinais.

Figura 4 Sistema de gravação e reprodução binaural. Extraído de [5].

Atualmente, com o poder de processamento digital já é
possivel a manipulação do áudio binaural de forma que ele
responda ao movimento do ouvinte, modificando, a partir
desse movimento, as HRTFs utilizadas para o
posicionamento das fontes sonoras.

Figura 5 Dummy Head utiliizada para a gravação de áudio binaural.
Extraído de [12].
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2.4 Sistemas Ambiophonics ou Transaurais
Sistemas Ambiophonics ou Transaurais dizem respeito à
reprodução de sinais de áudio binaurais através de altofalantes. Processados através de um “cancelamento de
sinais cruzados”, sinais gravados originalmente para
sistemas binaurais podem ser reproduzidos por dois altofalantes desde que se saiba exatamente a posição do
ouvinte (ponto a partir do qual são feitos os cálculos).
Tem-se artigos [13] relatando a reprodução de sinais de
áudio em um ângulo de cerca de 120° a 150° em frente ao
ouvinte, o que seria superior ao estéreo tradicional, no
entanto ainda com falhas na reprodução das dimensões
horizontal e, principalmente, na dimensão vertical. Uma
expansão do sistema poderia equipará-lo ao 5.1 ou outros,
no entanto excedendo o número de alto-falantes, o que o
tornaria inviável, e ainda não desenvolvido (até o presente
conhecimento do autor).

Figura 6 Processo de cancelamento de sinais cruzados adaptando
sinais bianurais para dois alto-falantes. Extraído de [5].

Esse sistema funciona muito bem somente para uma
região muito limitada de posições do ouvinte e a
movimentação do mesmo altera definitivamente a imagem
sonora que ele recebe. Tais limitações são a razão pela qual
tais sistemas têm sido empregados principalmente em
sistemas de som de computadores pessoais e home
theaters, onde se sabe com certa exatidão a posição da
cabeça do ouvinte, muitas vezes direcionada a um monitor
de video. Alguns sistemas implementam inclusive uma
forma de detectar a posição atual do ouvinte (através do
sinal de um controle remoto em sistemas de televisão) e
refazer os cálculos.
2.5 Sistemas quadrifônicos
Alguns autores [5] se referem ao sistema quadrifônico
como uma tentativa fracassada de introduzir o surround ao
consumidor doméstico. Esse sistema consistia de quatro
alto-falantes posicionados exatamente nas arestas de um
quadrado, o que gera um ângulo de 90° entre eles. Como já
vimos com relação ao sistema estéreo, tal ângulo entre os
alto-falantes excede o máximo de 60°, empobrecendo a
formação de imagens fantasmas, além de fazer o sistema
incompativel com o já estabelecido como padrão da
indústria fonográfica.
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A capacidade de se reproduzir áudio 360° ao redor do
ouvinte foi uma possibilidade muito interessante e muito
explorada na época, no entanto os “buracos” criados entre
os alto-falantes tornaram o sistema muito falho em
determinadas aplicações. Observamos também que, apesar
de expandir bastante o âmbito do tradicional estéreo, o
sistema quadrifônico ainda não era capaz de reproduzir
fontes sonoras posicionadas no eixo vertical, ou seja não
era completamente tridimensional, capaz de reproduzir
sons vindos de cima ou de baixo do ouvinte.
Esse sistema, apesar de ter sido muito utilizado em sua
época
foi
sendo
abandonado
gradativamente,
principalmente devido aos fatores já mencionados, e
muitos compositores de música eletroacústica que
utilizaram tal sistema em suas obras têm adotado o
surround 5.1 principalmente pela sua acessibilidade e
passividade de distribuição e comercialização.
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compositores para produzir e distribuir obras
espacializadas em tal formato, no entanto deve-se ter em
mente que tal sistema não foi projetado para tal. Apesar de
ser considerado por muitos como o sistema surround
definitivo, ele possui várias limitações. O ângulo formado
entre os alto-falantes laterais assim como o ângulo entre os
alto-falantes traseiros faz com que a reprodução em tais
regiões não seja homogênea, fato compensado em
produções cinematográficas pela apresentação visual.
Outro fator que devemos levar em conta é o de que, apesar
de reproduzir áudio 360° ao redor do ouvinte, tal sistema
ainda não é capaz de reprodução no eixo vertical,
ferramenta poderosa quando se trata de produções
fonográficas.

Figura 8 Posicionamento correto dos alto-falantes de um sistema
surround 5.1. Extraído de [10].
Figura 7 Posicionamento de um sistema quadrifônico em ambiente
doméstico. Extraído de [12].

2.6 Sistemas surround multicanais 5.1 e suas
variações
O sistema surround 5.1, desenvolvido pela Dolby e
adotado principalmente como padrão da indústria
cinematográfica surgiu de um grande investimento da
empresa na área. Outros sistemas muito mais completos já
haviam sido desenvolvidos na época, como o Ambisonics
por exemplo, no entanto o desenvolvimento de ferramentas
para se trabalhar com tal sistema fez sua adoção decisiva.
Consistido de cinco alto-falantes no eixo horizontal,
posicionados um bem a frente do ouvinte, dois na esquerda
e na direita (como já adotado pelo estéreo) e outros dois
atrás do ouvinte, além de um subwoofer utilizado
principalmente para reproduzir frequências graves e efeitos
sonoros muito característicos do cinema, o sistema
surround 5.1 domina grande parte do mercado
cinematográfico.
O canal central foi uma das principais implementações
adotadas pelo sistema para aplicações cinematográficas,
proveniente da necessidade de se “fixar” os diálogos à
cena, foi seguido da implementação de um canal surround
destinado à maior difusão sonora que, posteriormente,
passou a receber conteúdo individual.
As variações do surround 5.1, tais como o 6.1, 7.1, 10.1,
10.2 e 22.2, têm como principal objetivo um maior
envolvimento sonoro do público, expandido às custas da
necessidade de gravação e transmissão de mais canais de
áudio.
A grande facilidade de utilização do sistema 5.1 para
fins fonográficos, uma vez que sua instalação para a
reprodução de filmes já existe, foi aproveitada por

2.7 Sistemas Ambisonics
Desenvolvido na década de 1970 por Gerzon, Fellgett e
Barton, o sistema Ambisonics possui seus princípios nos
testes realizados por Alan Blumlein na EMI (o mesmo que
desenvolveu o estéreo) quando conseguiu uma reprodução
estereofônica convincente a partir de dois microfones com
padrão polar bidirecional. O sistema desenvolvido a partir
desses testes propõe uma abordagem hierárquica com
relação à localização espacial sonora, sua transmissão,
reprodução e armazenamento, que seja aplicável a sistemas
monofônicos, estéreo, surround horizontal ou reprodução
perifônica completa incluindo informações no eixo
vertical, referentes à altura.
As componentes direcionais do som monofônico podem
ser codificadas vetorialmente num conjunto de harmônicos
esféricos, no caso do sistema de 1ª ordem tridimensional,
quatro, que são conhecidos como formato-B [7]. O sinal no
formato-B pode ser manipulado como uma única entidade
através de rotações, inclinações ou até mesmo convoluções
com outros sinais em mesmo formato (manipulação
utilizada para gerar reverbers tridimensionais por
exemplo). Se se pretende captar um ambiente de forma
tridimensional, pode-se fazê-lo através de um microfone de
quatro cápsulas em formato tetraédrico, que gera quatro
canais de áudio no formato conhecido como formato-A
que, transformado em formato-B através de ferramentas
específicas, também pode sofrer as referidas manipulações.
Na etapa de decodificação, o sinal gerado para cada
alto-falante vai depender das configurações de um
decodificador, entre elas a quantidade de alto-falantes e a
posição de cada um deles, uma das grandes vantagens
desse sistema.
HOA, high order Ambisonics ou Ambisonics de ordens
superiores, se referem à sistemas de codificação
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Ambisonics que utilizam mais de quatro canais, sendo
segunda ordem 9 canais, terceira ordem 16 e assim por
diate. Tal codificação possibilita maior resolução espacial,
ou seja, formação de sons mais pontuais, às custas do
aumento de canais utilizados para sua transmissão e
armazenamento. Ainda não existem microfones capazes de
captar e codificar em formato-A Ambisonics em ordens
mais elevadas, no entanto já existem trabalhos acadêmicos
tratando desse assunto, o que não nos impede de utilizar
formatos híbridos como por exemplo o posicionamento de
fontes sonoras a partir de ordens mais elevadas
(codificadores já estão disponíveis) em conjunto com
reverbers de primeira ordem por exemplo.
Diversas ferramentas conhecidas pela indústria
fonográfica e cinematográfica, entre elas processadores de
efeito, utilizam o formato Ambisonics como intermediário
entre formatos e sua difusão não se realizou em grande
escala principalmente pelo não entendimento de seu
funcionamento e pela falta de ferramentas na época em que
foi desenvolvido, o que favoreceu o estabelecimento do
sistema surround 5.1 da Dolby.

Figura 9 Componentes W, X, Y e Z do formato-B Ambisonics de 1ª
ordem, representando as componentes de pressã omnidirecional e
três componentes de velocidade ortogonais (figura 8) do campo
sonoro, respectivamente. Extraído de [5].

Figura 10 Microfone Soundfield Extraído de [14].

Atualmente existem diversas ferramentas para
manipulação do formato-B Ambsonics disponíveis e talvez
esse seja um dos principais motivos pelo qual grande parte
dos compositores de música eletroacústica o adotarem
como padrão de composição e difusão de suas obras.
2.8 Wave Field Synthesis
Com o iniício do seu desenvolvimento a cerca de 30
anos, a Wave Field Synthesis, ou síntese por frente de

ondas, tem sua origem nos experimentos nos laboratórios
Bell com “cortinas” de alto-falantes [15]. O intuito
principal de se recriar uma frente de ondas criada
originalmente por um campo sonoro a partir de dezenas ou
centenas de pequenos alto-falantes veio como uma solução
para aumentar o “sweet spot”, região de melhor
funcionamento de um sistema surround.
O princípio de funcionamento da WFS foi estabelecido
por Huygens, onde ele considera uma frente de ondas
como a soma de pequenas fontes sonoras pontuais, nesse
caso reproduzido por vários alto-falantes posicionados
próximos entre si e organizados linearmente.
Uma de suas limitações está no fato desse sistema
conseguir recriar somente um plano horizontal e não um
campo sonoro tridimensional completo.

Figura 11 Funcionamento do WFS. Extraído de [16].

2.9 Vector Based Amplitude Panning (VBAP)
“Panorama baseado em amplitude de vetores” foi
descrito inicialmente por Pulkki em 1997 [17] e é baseado
nos mesmos principios do estéreo tradicional, no entanto
expandido para a reprodução das três dimensões através de
qualquer
arranjo
de
alto-falantes
posicionados
arbitrariamente no espaço. Se o sistema é somente
horizontal, vários pares VBAP são colocados para
funcionar de forma que cada par funcione por vez. Para
sistemas tridimensionais com informações relativas à
altura, três fatores de ganho definem a direção de uma
fonte sonora virutal observada pelo ouvinte. Essa fonte
sonora pode ser posicionada em qualquer ponto da
superfície de uma esfera cujo raio é definido pela distância
do ouvinte aos alto-falantes.
As principais características desse sistema são que a
fonte sonora virtual é posicionada na mesma direção de
qualquer alto-falante de forma que isso produza a maior
resolução espacial possível, se uma fonte sonora se
posiciona somente entre dois alto-falantes o áudio é
dividido somente entre eles, como ocorre no estéreo
tradicional, se uma fonte sonora é posicionada exatamente
entre três alto-falantes, ambos a reproduzem com mesma
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intensidade. Assim como no sistema estereofônico,
nenhuma fonte sonora pode ser posicionada fora dos
limites de cobertura dos alto-falantes.
Sistemas híbridos desenvolvidos a partir de VBAP e
HOA, por exemplo, tem sido experimentados também, no
entanto, ainda sem gerar produtos (aplicativos)
siginificativos para uso geral.
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Figura 12 Funcionamento do VBAP tridimensional. Extraído de [17].

3

CONCLUSÃO

Com o conhecimento dos mecanismos de escuta que nos
fazem perceber o posicionamento de fontes sonoras em
situações reais conjugado com o entendimento básico do
funcionamento dos diversos sistemas de reprodução de
áudio atualmente, essa palestra pretende introduzir o
necessário para o desenvolvimento de qualquer projeto de
áudio de produção fonográfica ou cinematográfica,
pesquisa ou desenvolvimentos futuros.
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RESUMEN

En este trabajo se describe el proceso seguido para modelizar numéríca y analíticamente el comportamiento
dinámico del conjunto móvil de un altavoz del tipo Air Motion Transformer (AMT). Se aborda la descripción
del modelo numérico en elementos finitos, obteniendo las frecuencias y las formas modales. El modelo asegura
que el comportamiento dinámico está adecuadamente descrito considerando sólo el modo con mayor factor de
participación. Además, se aplica para comprobar que pequeños cambios en la geometría provocan
desplazamiento de la frecuencia natural del modo principal. La observación de la forma modal del primer modo
facilita la formulación de un modelo analítico que se compara con el numérico obteniendo resultados similares y
con desviaciones menores del 3% para los dos primeros modos.
1

INTRODUCCIÓN

En todos los transductores acústicos emisores (altavoces)
se pueden distinguir dos partes claramente diferenciadas.
La primera, la parte no móvil, que normalmente ubica el
transductor electromecánico y la segunda, móvil, cuya
vibración es la responsable de la radiación sonora. En el
caso de un altavoz de radiación directa de tipo
electrodinámico como el que se muestra en la figura 1, el
conjunto móvil estaría formado por la bobina, el cilindro
en el que se apoya, el diafragma y la tapa junto con las
suspensiones superior e inferior (araña o spyder) que puede
ser doble como en el caso de la figura citada. Este conjunto
móvil es el responsable de gran parte de las propiedades
electroacústicas que definen el uso y la calidad del sistema
radiante.
En un conjunto móvil como el de un altavoz dinámico,
hay un modo dominante que viene dado por la frecuencia
de resonancia. El resto de modos, si el sistema está bien
diseñado presentan factores de participación mucho
menores que el principal. La construcción debe ser tal que

la fuerza que tiene su origen en el campo magnético creado
por el imán permanente no debe presentar grandes
perturbaciones en otra dirección que no sea la de vibración
(y radiación).
La impedancia eléctrica total de un altavoz
electrodinámico, ZET, de este tipo de altavoces presenta dos
contribuciones: una eléctrica pura, ZE, y otra que depende
de los parámetros mecánicos, ZMOV. Matemáticamente:

Z ET � Z E � Z MOV � Z E �

( Bl ) 2
ZM

(1)

Por tanto, ZET, presenta un máximo cuando es mínima la
impedancia mecánica, es decir, a la frecuencia de
resonancia mecánica. Por esta razón, para determinar
experimentalmente la citada frecuencia de resonancia se
recurre a medidas eléctricas. En la figura 2 se presenta una
curva de impedancia eléctrica total típica de un altavoz de
radiación directa, donde se puede apreciar claramente el
pico correspondiente a la frecuencia de resonancia y el
efecto inductivo de la bobina. El lector interesado puede
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revisar los conceptos sobre este tipo de transductores en
cualquier manual fundamental [1, 2].

D

h

H

En la figura 4, se muestra el altavoz completo que se ha
tomado como referencia en este trabajo. Concretamente el
TPL-150 [3]. Se aprecia el conjunto móvil (que se ha
extraído de su posición natural).
En este trabajo se describe el proceso seguido para
obtener un modelo que describe el comportamiento
dinámico del conjunto móvil de este tipo de altavoz. Parte
de este proceso se puede consultar en [4,5]. Se hace
hincapié en la determinación del inicio de la curva de
respuesta en frecuencia de este tipo de altavoz que, como
en otros altavoces, está ligada al modo con mayor factor
de participación, y que presenta una impedancia mecánica
menor y un máximo en la impedancia eléctrica.

z
r
hL

d

Figura 1 Conjunto móvil de un altavoz dinámico de radiación directa
con doble suspensión inferior

140

120

100

Figura 4 Altavoz de tipo AMT (TPL-150). El conjunto móvil se ha
desplazado para una mejor visualización (Cortesía de Acústica
Beyma S.A)

ohm

80

60

En la figura 5 se muestra la curva de impedancia
eléctrica total y la respuesta en frecuencia del altavoz de la
figura 4. Se ha ampliada la zona alrededor de 1500 Hz con
el fin de visualizar el pequeño realce en ese rango.

40
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Figura 2 Impedancia eléctrica total de un altavoz dinámico de
radiación directa

En el caso que nos ocupa en este trabajo, el conjunto
móvil, como se muestra en la figura 3, consiste en una
estructura formado por pliegues que al comprimirse
expulsan el aire. Pegado a las paredes de los pliegues se
encuentran los conductores en forma de pistas, que
recorren longitudinalmente el pliegue. El mecanismo de
radiación es distinto y de entrada, al haber menos
elementos acoplados, parece menos susceptible a las
distorsiones.

Figura 3 Conjunto móvil de un altavoz del tipo AMT

Figura 5 Arriba Impedancia eléctrica total del altavoz tipo AMT. (TPL
-150 Cortesía de Acústica Beyma SA). Se ha ampliado la zona
alrededor de 1500 Hz. Abajo: Respuesta en frecuencia típica del
mismo altavoz

11º CONGRESSO | 17ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 07 A 09 DE MAIO DE 2013

11º CONGRESSO / 17ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL, SÃO PAULO, 7 A 9 DE MAIO DE 2013

130

JAIME RAMIS SORIANO

ANÁLISIS NUM. Y ANALÍTICO DE ...

En cuanto a la estructura del trabajo, en primer lugar, se
lleva a cabo una revisión de los conceptos fundamentales
que se utilizan. A continuación se describe un modelo
numérico en elementos finitos implementado con el
software Ansys™, mostrando algunos de sus resultados. A
partir de la visualización de las formas modales surge la
idea de simplificar la estructura considerando sólo medio
pliegue para determinar el modo principal. Esta
simplificación, justificada mediante simulaciones y
comparaciones, permite definir un modelo analítico para
predecir los modos con mayor factor de participación que
determinan, como se ha mencionado anteriormente, el
inicio de la curva de respuesta en frecuencia.
2

Dependiendo del tipo de amortiguamiento del sistema,
viscoso o histerético, se pueden obtener ecuaciones para el
desplazamiento de la estructura, su velocidad y el caudal
que desaloja al desplazarse.
Nuestro interés se centra en la determinación de los
modos propios con mayor factor de participación para una
estructura como la que se muestra en la figura 6, formada
por un conjunto de pliegues sobre los que se adosan unos
conductores longitudinalmente.

CONCEPTOS

En un problema de mecánica, en general, con las
matrices de masa, [M], amortiguamiento, [C] y rigidez,
[K], la ecuación de movimiento se puede escribir en
función del vector u � t � de desplazamientos de los

�

�

nodos de los elementos que constituyen las incógnitas del
problema y sus derivadas:
(2)
� M ��u �t �� � �C ��u �t �� � � K ��u �t �� � � fext �t ��
donde

� f � t �� es el vector de fuerzas externas aplicadas
ext

en los nodos, que para un análisis armónico sería de la
forma:
(3)
f � t � � �F � sen�t

�

ext

�

La matriz de amortiguamiento se considera de tipo
Rayleigh, es decir:
(4)
�C � � � [ M ] � � [ K ]

� y�

determinan el tipo de amortiguamiento [x].

Con la ecuación anterior, pero considerando el sistema
en vibración libre sin amortiguar y fijando unas
condiciones de contorno, se pueden determinar las
frecuencias propias y sus respectivas formas modales a
partir de:
(5)
� M � u �t � � � K � u �t � � 0

�

�

�

�

Haciendo el cambio de base:

�u �t �� � ����� �t ��

(6)

Donde cada columna de la matríz � � � contiene un modo
de vibración. Y operando se llega a (para cada modo iésimo considerado):
(7)
� � t � � � � �� 2 � � t � � � 2� � t � �

�

i

i

�

i

i

�

i

��i � � fext � t �� ��i � �F � sen�t
�
T

T

Mi

Si cada modo

��i �

Mi

se normaliza tomando, siendo

M i � ��i � � M ���i � � 1 , es posible definir el factor de
T

participación del modo i,

FPi , como:

FPi � ��i �

T

donde

�F �

(8)

�F � es el vector de amplitudes de la fuerza

armónica aplicada. Los valores de los factores de
participación
serán
mayores
para
los
modos
significativamente importantes desde el punto de vista
dinámico.

Figura 6 Arriba. Sección transversal completa del conjunto móvil
de un altavoz AMT. Abajo. Detalle de la estructura interna de los
pliegues, donde se pueden apreciar las pistas.

3

MODELO NUMÉRICO EM ELEMENTOS
FINITOS

El modelo de elementos finitos ha sido realizado con
ayuda del programa Ansys™. El tipo de elementos
empleado es laminar (“Shell”), con seis grados de libertad
por nudo, (los tres desplazamientos 3D y los tres giros 3D),
ya que el espesor es mucho menor que las otras dos
dimensiones, habiendo utilizado elementos compuestos de
dos capas de material distinto cada una para modelar las
bandas de cobre; el tamaño de los elementos. El número de
elementos de los modelos implementados se ha ido
incrementando hasta comprobar que la base modal no
cambiaba significativamente.
La base experimental que se ha tomado como referencia
para implementar el modelo es el conjunto móvil del
altavoz de la figura 4. La geometría de los modelos
siempre ha estado cercana a la del altavoz. Lo mismo se
puede decir con respecto a los materiales y sus
características (módulo de Young y factor de pérdidas)
Se ha aplicado el criterio de que haya dos elementos en
dirección transversal al plano del altavoz en cada banda de
cobre y tengan las dos dimensiones de cada elemento
dimensiones parecidas, resultando alrededor de 80000
nudos y elementos para cada uno de los modelos
implementados. De esta manera la longitud de onda para la
frecuencia máxima analizada es mayor que diez veces la
mayor de las dimensiones de los elementos, por lo que el
tamaño de los elementos es adecuado según el criterio
normalmente empleado en Modelos de Elementos Finitos.
Aunque se ha llevado a cabo un análisis en el rango de 500
a 12000 Hz, sólo se presentan los correspondientes al
rango 500 -2000 Hz ya que las frecuencias de interés en lo
referente a su relación con el inicio de la curva de respuesta
en frecuencia se encuentran en ese rango.
En la figura 7 se muestra una descripción del mallado de
la geometría bajo consideración en la que se pueden
apreciar, en distinto color las bandas de cobre conductoras.
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indica en la tabla 1. Las variables se visualizan en la figura
10 y los resultados en la figura 11.
Tabla 1

Dimensiones de los modelos implementados

Nombre
A
E
F

Figura 7

R (mm)
0.65
0.78
0.52

Detalle del mallado del modelo en elementos finitos del
conjunto móvil

Para producir una excitación forzada simulando el efecto
del sentido de la corriente se han introducido en el análisis
armónico fuerzas en los nudos correspondientes a los
elementos donde están las bandas de cobre con el mismo
sentido en un pliegue dado y contrario en el siguiente
pliegue.
Figura 10 Geometría de la sección transversal correspondiente a
los modelos implementados en elementos finitos

Figura 8

Distribución de fuerzas para el análisis armónico en
elementos finitos

De la opción de análisis modal y del análisis armónico,
se puede obtener directamente información de gran
relevancia:
a) Las formas modales y los factores de participación.
A modo de ejemplo, en la figura 9 se muestra la
forma modal correspondiente a un modo con un
factor de participación pequeño (comparado con los
que se mostrarán más adelante). Se puede apreciar,
aunque se trate de uma imagen fija, que no es un
movimiento ordenado.
b) También es posible, a partir de cálculos indirectos
encontrar modos modo con um gran factor de
participación de forma indirecta.

Figura 9

Modo de vibración con un factor de participación
pequeño.

En efecto, los resultados ofrecidos por el modelo, con un
pequeño procesado permiten obtener la energía cinética
normalizada asociada a cualquier dirección en función de
la frecuencia, de acuerdo con la ecuación:
(9)
1
1 N
1 N

ECX �

2�

vx2 dm �

2

�v
i �1

2
xi

mi �

2

�� u
i �1

2 2
xi

mi

N es el número de nodos, Vxi es la amplitud de la
velocidad en la dirección x, mi es la masa del nodo i,
ω=2*pi*f y uxi es la amplitud de desplazamiento
(dirección x) para la frecuencia considerada. En una
primera instancia se estudiaron tres modelos con pliegues
de la misma longitud (140 mm) y distintos radios según se

Figura 11 Energía cinética normalizada en función de la frecuencia
para los modelos de la tabla 1

Se comprueba por tanto, la influencia de la geometría en
la ubicación de los modos con mayores factores de
participación. Se hace patente que, em la zona bajo estudio
hay un modo dominante o tal vez, varios muy próximos.
Dado que el análisis forzado corresponde a una
estructura simétrica respecto al plano medio paralelo a YZ
sometida a un sistema de cargas simétrico, todos los modos
propios excitados serán simétricos, pero los factores de
participación para los modos simétricos en un análisis
modal de una estructura simétrica son nulos. Por tanto,
para poder utilizar comparativamente los factores de
participación en el altavoz no debemos utilizar el modelo
de elementos finitos del altavoz completo, sino el
correspondiente a medio altavoz. De hecho, las
simulaciones se pueden llevar a cabo sólo con un cuarto de
modelo debido a que el plano medio paralelo a XZ es un
segundo plano de simetría.
En las figuras 12, 13 y 14, con sus respectivas vistas
frontales y laterales, se presentan los tres modos propios
con mayores factores de participación. Recordemos que se
trata de una cuarta parte del conjunto móvil. Se puede
apreciar, aunque de nuevo se trata de una imagen fija, que
el primer modo sigue un movimiento muy ordenado y
presenta un máximo. El segundo, tres y el tercero cinco. El
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factor de participación del primero es mucho mayor que el
de todos los demás. Por tanto, el caudal de fluido
desalojado (aire) es también mucho mayor.

Figura 12 Arriba. Vista frontal del modo de vibración de mayor
factor de participación. Abajo. Vista en perspectiva

Figura 14 Arriba. Vista frontal del tercer modo de vibración en
cuanto a factor de participación. Abajo. Vista en perspectiva

Tras una detenida observación del movimiento
correspondiente al modo con el mayor
factor de
participación surge la evidencia de que no es necesario
estudiar toda la estructura completa sino sólo medio
pliegue tal como se muestra en la figura siguiente:

Figura 15 Sección transversal de la mitad de un pliegue del
conjunto móvil con indicación de las condiciones de contorno y de
las variables involucradas

Figura 13 Arriba. Vista frontal del segundo modo de vibración en
cuanto a factor de participación. Abajo. Vista en perspectiva

Para demostrar este hecho bastaría comparar los modos
principales y sus frecuencias naturales para un modelo
completo y para el modelo de la figura anterior.
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El hecho de simplificar la estructura bajo estudio permite
formular un relativamente sencillo modelo analítico con
bajo coste computacional cuyos fundamentos se explican a
continuación
4

EL MODELO ANALÍTICO

Modelo

Para encontrar la solución analítica de los modos de
vibración, se ha utilizado una solución tipo Levy, que tiene
la forma general:
�
(10)
� m� x �
u ( x, y ) � � fum ( y ) Sin �
�
� L �
m �1
�
� m� x �
v( x, y ) � � f vm ( y ) Sin �
�
� L �
m �1
�
� m� x �
w( x, y ) � � f wm ( y ) Sin �
�
� L �
m �1
Todas las variables utilizadas están representadas en la
figura 15.
El lector habrá percibido que si en la primera de las
ecuaciones anteriores se usa la función coseno en lugar de
la función seno la ecuación podría resolverse aplicando el
concepto de espacio de estado [8,9].
Para las condiciones de contorno de nuestra estructura el
proceso para obtener la solución completa se puede
consultar en [10]. Es importante señalar que el método
analítico propuesto se basa en la verificación de la
condición:
(11)
�u ( x, y, t )
�v( x, y, t )
��
�x
�y
Para paneles curvados cilíndricos, esta condición
equivale a que la longitud de onda en la dirección x es
mucho mayor que en la dirección y, lo cual es cierto para
muchos modos de vibración cuando la longitud del borde
curvado (que es del orden de magnitud del radio R), es
mucho más pequeña que la longitud de los bordes rectos.
Para comprobar la validez del modelo analítico, se ha
comparado con las simulaciones con Ansys™ para dos
estructuras diferentes, C y D. En las siguientes tablas, se
muestran los datos y los resultados de la comparación. En
ambos modelos, el espesor del Kapton es de 25 micras, la
longitud, L es de 125 mm y el radio R de los pliegues de
0.65 mm.
Tabla 2

Materiales utilizados para las estructuras C y D

Materiales

Densidad
(Kg/m3)

Kapton
Cobre
Aluminio

1400
8900
2700

Tabla 3

Módulo
elástico
(GPa)
3
127
70.5

Coeficiente
de Poisson
0.330
0.345
0.340

Geometría y materiales utilizados para las estructuras C
yD

Modelo

Metal

C
D

Cu
Al

Altura
cada
pista
metal
(mm)
1,2
0,4

Tabla 4 Comparativa entre MEF y Modelo analítico

Altura
separación
pistas
metal
(mm)
0,96
2,56

Espesor
metal
(micras)
17
20

C
D

MEF Ansys™
Frecuencia
Frecuencia
primer
segundo
modo
modo
(Hz)
(Hz)
990.14
1021.3
962.67
996.92

Modelo Analítico
Frecuencia
primer
modo
(Hz)
990.79
956.27

Frecuencia
segundo
modo
(Hz)
1032.1
1020.3

Los resultados del MEF pueden considerarse exactos ya
que los modelos tienen un tamaño del orden de medio
millón de nudos y elementos.
Como se puede apreciar las desviaciones se mantienen
siempre por debajo del 3%.
5

CONCLUSIONES

Se ha descrito el proceso seguido para modelizar
numérica y analíticamente, el comportamiento estructural
del conjunto móvil de un altavoz del tipo AMT. Tanto la
simulación numérica como la analítica, que conducen a
resultados similares,
permiten determinar el
desplazamiento, la velocidad y el caudal desalojado por
una estructura de este tipo, a partir de los cuales se inicia el
estudio vibroacústico.
El modelo analítico permite realizar de forma rápida los
cálculos. En concreto, se facilita la determinación de la
frecuencia fundamental del modo con mayor factor de
participación que determina el inicio de la curva de
respuesta em frecuencia del altavoz.
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RESUMO
Apesar de relativamente novo, o Método de Redes de Boltzmann (MRB) tem se destacado como uma
importante ferramenta em Acústica Computacional. Ao contrário dos métodos tradicionais baseados
na teoria do contı́nuo (elementos ﬁnitos, volumes ﬁnitos, elementos de contorno, etc.) que se fundamentam na resolução das equações diferenciais que regem o sistema acústico, o MRB captura o
comportamento temporal deste sistema através de duas operações básicas: Propagação e colisão das
partı́culas que constituem o ﬂuido. Dentre as vantagens do MRB destacam-se a relativa facilidade na
implementação de condições de contorno complexas, a possibilidade de resolução direta de problemas
envolvendo interação entre acústica e ﬂuidodinâmica e simplicidade de paralelização. Esta palestra
apresentará uma breve introdução ao MRB e discutirá exemplos de sua utilização em acústica.
0

INTRODUÇ ÃO

O Método de Redes de Boltzmann (MRB) é classiﬁcado como um método de partı́cula ou método de nãoequilı́brio que descreve a evolução espaço-temporal
de um sistema acústico através da discretização da
equação de Boltzmann. Portanto, o MRB se diferencia
consideravelmente dos métodos tradicionais baseados
na Teoria do Continuum (Elementos Finitos, Diferenças
Finitas, Elementos de Contorno), os quais resolvem
problemas acústicos complexos a partir da linearização
e posterior solução das equação diferenciais parciais
que regem esses sistemas. Ao contrário, o MRB cap-

tura o comportamento macroscópico de um sistema
acústico pela simulação de duas operações fundamentais no nı́vel microscópico: colisão e propagação das
partı́culas que compõe o ﬂuido.
O MRB surgiu a partir de outro método de partı́cula
conhecido como Modelo de Gás em Rede (MGR)[1].
Seu surgimento implicou na solução para diversas
limitações encontradas no MGR, principalmente aquelas relacionadas à presença de ruı́do espúrio e alta viscosidade de ﬂuido. Além disso, as equações que regiam o MGR não conseguiam recuperar as equações
de Navier-Stokes e, portanto, não poderiam repre-
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sentar uma correspondência formal entre a fı́sica das
partı́culas de um ﬂuido no âmbito microscópico e
as variáveis macroscópicas do próprio ﬂuido (pressão
acústica, densidade e velocidade de partı́cula).
Dentre as principais vantagens do MRB na solução
de problemas acústicos destacam-se o esquema computacional simples e a capacidade de representar, em
uma mesma estrutura computacional, tanto o comportamento ﬂuido-dinâmico quanto o comportamento
acústico de um ﬂuido. Portanto, o MRB consiste
em uma ferramenta interessante para a resolução de
problemas que envolvem a interação entre campos
acústicos e ﬂuido-dinâmicos, chamados de problemas
aeroacústicos. Em contrapartida, os métodos baseados
na teoria do contı́nuo necessitam primeiramente resolver a solução ﬂudo-dinâmica, a partir da qual o resultado é utilizado na solução do problema acústico. Outra
vantagem do MRB consiste na sua capacidade em resolver problemas envolvendo altos números de Knudsen (Kn > 0, 1) presentes no surgimento de ondas de
choque, campos acústicos em altas frequências e gases
rarefeitos.
Considerando tais caracterı́sticas, o MRB torna-se
especialmente atrativo na representação de problemas
em acústica musical, principalmente aqueles cujo mecanismo de geração de som se baseia na interação entre escoamento de ﬂuido e o campo acústico, o qual
se observa em instrumentos musicais de sopro. Um
número signiﬁcativo de estudos envolvendo o uso do
MRB na representação de instrumentos musicais vem
sendo conduzido na última década. Tais estudos surgiram a partir do trabalho pioneiro de Skordos [2], que simulou aspectos aeroacústicos em órgãos musicais, utilizando um modelo bi-dimensional. Kuehnelt [3] utilizou
um aperfeiçoamento mais recente do MRB para criar
um modelo tri-dimensional de uma ﬂauta. Buick et al.
[4, 5] simulou a propagação linear e de ondas de choque
usando diferentes condições de contorno. Atig [6] utilizou o MRB para predizer os efeitos do desprendimento
de vórtice no comportamento acústico de instrumentos
de sopro e tubos irradiantes. Neal [7] simulou o campo
acústico no bocal de trumpetes. Mais recentemente
da Silva e Scavone [8, 9] utilizaram um modelo axisimétrico baseado em MRB para capturar a irradiação
e a diretividade sonora de dutos não-ﬂangeados. Mais
tarde, da Silva et al. [10] utilizaram o MRB para simular a interação acústica e ﬂuido-estrutural na boquilha
de um clarinete.
O atual cenário da pesquisa envolvendo o MRB
dispõe de inúmeros modelos, o que inviabiliza a
descrição detalhada de cada um deles em um único artigo. Desta forma, a descrição do MRB apresentada
neste artigo se limitará aos conceitos gerais envolvendo
o método. Descrições mais detalhadas do MRB são circunstanciadas em detalhes nas referências [11] e [12].
o

a

MÉTODO DE REDES DE BOLTZMANN EM ACÚSTICA

1

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

No MRB o domı́nio ﬂuido pode ser representado
através de redes uni, bi e tridimensionais, dependendo
do tipo de modelo utilizado. Cada nó em uma rede é
chamado de célula. Cada célula possui N sı́tios, sendo
N o número discreto de direções de propagação previstas no modelo. A Figura 1 ilustra o esquema de um
tı́pico modelo bi-dimensional de rede de Boltzmann,
conhecido como D2Q9, proposto por Qian et al. [13].
As células de uma rede conectam entre si através de vetores unitários de velocidade ci , onde o ı́ndice i indica
a direção de propagação associada a cada sı́tio. Como
no caso do esquema D2Q9, muitos modelos incorporam o vetor de velocidade nula c0 associado ao um sı́tio
estacionário, o qual serve para melhorar a precisão do
modelo pela remoção da dependência (não fı́sica) da
velocidade em função da pressão.

Figura 1: Esquema de uma rede bidimensional com
nove sı́tios, conhecida como D2Q9.
Em geral, os algoritmos que regem o MRB dependem de duas operações básicas que acontecem a cada
incremento de tempo. São elas a colisão e a propagação
de partı́culas de ﬂuido. Tais partı́culas são representadas em termos de funções de distribuição de velocidade.
Em outras palavras, cada partı́cula localizada em um
sı́tio i de uma célula na posição x representa a probabilidade em se encontrar moléculas, neste mesmo sı́tio,
propagando com uma velocidade de rede c na direção i.
As duas operações básicas são regidas pela
discretizção espaço-temporal da equação de Boltzmann, conhecida por equação de rede de Boltzamann,
dada por:
1
fi (x + ci , t + 1) − fi (x, t) = − [fi (x, t) − fiM (x, t)],
τ
(1)
sendo fi a função de distribuição associada com a
direção de propagação i, localizada no sı́tio x no instante de tempo t. τ é o tempo de relaxação que controla
a viscosidade cinemática do ﬂuido e fiM é uma função
de distribuição de equilı́brio, expressa por:
fiM

= ρ�i

�

u · ci
(u · ci )2 − c2 u2
1+ 2 +
c
2c4

�

,

(2)

sendo c e �i constantes de velocidade do som no esquema de rede e a ponderação da velocidade, respectivamente. A Tabela 1 apresenta valores para c e �i relativos a alguns modelos comuns de MRB.
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ÃODANACIONAL
DA AES
BRASIL,
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Modelo
c2
�
D1Q3
1/3
�0 = 2/3; �axial = 1/6
D2Q9
1/3 �0 = 4/9; �axial = 1/9; �diagonal = 1/36
D3Q15 1/3 �0 = 2/9; �axial = 1/9; �diagonal = 1/72
Tabela 1: Valores para a velocidade de rede e ponderação de
velocidade para alguns modelos de MRB.

O termo da esquerda na Eq.(1) representa o operador de
propagação das partı́culas e rege a difusão de funções
de distribuição na rede. O termo da direita, na mesma
equação, é uma simpliﬁcação da função de colisão de
Boltzmann que determina a taxa na qual fi se modiﬁca em função das colisões entre as partı́culas. Tal
simpliﬁcação é conhecida como LBGK em virtude dos
seus proponentes Bhatnagar, Gross and Krook [14] e
se baseia no uso de um único tempo de relaxação τ
para todas as direções i. Existem, no entanto, modelos mais soﬁsticados que incorporam múltiplos tempos
de relaxação relativos a cada direção de propagação i
[15, 16]. A grande vantagem no uso de múltiplos tempos de relaxação consiste no signiﬁcativo aumento da
estabilidade numérica em simulações envolvendo valores elevados do númro de Mach. Além disso, os
múltiplos tempos de relaxação auxiliam na mitigação
do ruı́do de alta frequência, intrı́nseco ao esquema
LBGK.
Em geral, os parâmetros macroscópicos locais
como velocidade de partı́cula u e densidade ρ são obtidos através dos momentos das funções de distribuição,
tal que
ρ=

�

e

fi

ρu =

i

�

fi c i

(3)

i

A caracterı́stica isotérmica de muitos modelos de MRB
permite que a pressão p e a viscosidade cinemática ν
sejam expressos na seguinte forma:
p = ρc

1.1

2

e

ν=c

2

�

1
τ−
2

�

(4)

Modelos comuns em MRB

Todos os modelos de rede possuem a simetria
geométrica como caracterı́stica essencial. Como será
discutido mais adiante, a simetria é fundamental para
que exista conservação da massa e da quantidade de
movimento, de tal sorte que o termo convectivo nãolinear da equação de Navier-Stokes possa ser recuperado a partir da Eq.(1). Qian et al. [13] propuseram
a nomenclatura ’DdQN ’ para as diferentes geometrias
de rede, sendo d a dimensão espacial da rede e N o
número de sı́tios (direções) contidos em cada célula. A
Figura 2 ilustra alguns tipos comuns de geometria. A
Tabela 1 apresenta os valores do peso de velocidades
�i e a velocidade do som do esquema de rede usados
para se obter a função de distribuição de equilı́brio fiM
(Eq.(2)) para diferentes tipos de modelos de rede.
o

a

Figura 2: Geometria de redes comuns.

1.2

Ligação com a mecânica dos ﬂuidos

A ligação entre o comportamento do ﬂuido na escala da partı́cula e seu comportamento macroscópico
(acústico e ﬂuido dinâmico) é demonstrado matematicamente através de uma expansão de escala conhecida com expansão de Chapman-Enskog. He e Luo
[17] foram os primeiros a demonstrar que as equações
de Navier-Stokes podem ser recuperadas a partir da
Eq.(1) usando a expansão Chapman-Enskog para baixos regimes de compressibilidade. No entanto, modelos mais recentes comprovam que é possı́vel resgatar a equação de Navier-Stokes, mesmo para regimes mais compressı́veis, representados por números de
Mach menores do que 0,7.

1.3

Condições iniciais

Em simulações baseadas no domı́nio do tempo
é fundamental que se reproduza com precisão as
condições iniciais do sistema. Um procedimento tı́pico
em MRB consiste em dar inı́cio às simulações impondo
que fi = fiM para t = 0. Tal condição implica que
tanto o campo ﬂuido-dinâmico quanto o campo acústico
estejam em equilı́brio, isto é, que os gradientes sejam
nulos. Na necessidade em se representar componentes de velocidades não nulas ou gradientes de pressão,
deve-se reconstruir os componentes de não-equilı́brio
de fi . Na abordagem proposta por Skordos [18], fi são
reconstruı́das através das derivadas espaciais de fiM .
No entanto, uma forma mais eﬁciente em se determinar os componentes de não-equilı́brio de fi é proposta
por Chikatamaria et al. [19], baseado no momento de
clausura de Grad. Esta técnica permite reconstruir as
distribuições desconhecidas nas fronteiras do sistema
sem a necessidade de se determinar as derivadas espaciais.
Em simulações acústicas envolvendo excitações impulsivas, o perﬁl de perturbação inicial deve ser suave a
ﬁm de evitar o surgimento de ruı́do em alta frequência
e instabilidade numérica. Neste caso, impulsos com o
perﬁl de distribuição gaussiana ou de Hanning podem
ser utilizados no lugar de impulsos abruptos.

1.4

Condições de Contorno

As condições de contorno em MRB se dividem em
dois grandes esquemas, dependendo se as fronteiras do
ﬂuido são abertas ou fechadas. No caso de fronteiras
fechadas, como por exemplo nas paredes de um tubo,

11 CONGRESSO
CONGRESSO
/ 17 CONVENÇ
ÃODANACIONAL
BRASIL,
SMAIO
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pode-se impor dois tipos comuns de condição: freeslip e no-slip. Na condição no-slip utiliza-se um esquema de reﬂexão que inverte a direção de propagação
de uma função de distribuição fi imediatamente antes desta atingir a superfı́cie sólida. Este procedimento
cria uma velocidade nula do ﬂuido junto às paredes do
sólido e recria o fenômeno de camada limite viscosa
com precisão de segunda ordem, quando a geometria do
sólido está alinhado com a geometria da rede. Bouzidi
et al. [20] propôs uma forma de manter a mesma ordem
de precisão em circunstâncias onde a superfı́cie sólida
não está alinhada com a geometria da rede. Lallemand e
Luo [21] utilizaram uma estratégia semelhante para inserir o esquema no-slip em superfı́cies movediças dentro do domı́nio do ﬂuido. Esta técnica foi utilizada por
da Silva et al. [10] para simular a interação ﬂuidoestrutural na boquilha de um clarinete, como ilustrado
na Fig. 3. A condição free-slip segue a mesma lógica

MÉTODO DE REDES DE BOLTZMANN EM ACÚSTICA

mes de compressibilidade e a possibilidade de se impor
condições de contorno mais especı́ﬁcas.
Simulações com baixa viscosidade cinemática resultam em ruı́dos espúrios em altas frequências, mesmo
em modelos com múltiplas velocidades de relaxação.
Geier [23] demonstrou que o surgimento de ruı́do
espúrio nas simulações é resultado da falta de invariância galileniana nos momentos de ordem elevada
de fi . Uma solução para este problema consiste em aumentar a viscosidade cinemática e dinâmica do ﬂuido.
Tal abordagem foi utilizada por Kuhenelt [3] para simular fenômenos aeroacústicos em uma ﬂauta, como ilustrado na Figura 4. Alternativamente, o ruı́do espúrio
pode ser mitigado utilizando ﬁltros de viscosidade,
como propôs Skordos [24]. No entanto, este procedimento pode introduzir viscosidades espúrias no modelo.

Figura 3: Simulação dos instantes do campo de velocidade na boquilha de um clarinete durante um ciclo de
oscilação.
da condição anterior. No entanto, em vez de inverter
a direção de fi imediatamente antes da colisão com o
sólido, a condição aplica uma regra de reﬂexão especular. Desta maneira, pode-se ignorar os efeitos da camada limite viscosa junto à superfı́cie sólida.
Ao contrário das fronteiras fechadas, a
representação de fronteiras abertas ainda corresponde a um grande desaﬁo na pesquisa em MRB.
Como discutido anteriormente, é relativamente simples
obter variáveis macroscópicas como u e ρ através das
funções de distribuição fi . No entanto, reconstruir fi
através de varáveis macroscópicas não é uma tarefa trivial. Este é um dos motivos pelos quais é relativamente
difı́cil prescrever condições de contorno acústicas
como impedâncias ou admitâncias na fronteira de um
sistema baseado em MRB. Por outro lado, uma boa
alternativa para se implementar condições de contorno
anecoı́cas foi proposto por Kam et al. [22].

Esta palestra apresentou uma breve introdução ao
Método de Redes de Boltzmann (MRB) com o foco na
resolução de problemas em acústica. Os conceitos fundamentais do MRB foram apresentados, assim como
uma breve revisão da literatura acerca deste tópico.
O MRB apresenta diversas vantagens na modelagem
de problemas acústicos quando comparado a métodos
numéricos tradicionais, muito embora ainda haja muitos desaﬁos para a obtenção de resultados envolvendo
condições acústicas especı́ﬁcas.

2
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A atual bibliograﬁa tem mostrado que o MRB
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serem alcançados a ﬁm de se obter resultados mais satisfatórios. São eles a possibilidade em se representar
ﬂuidos com baixa viscosidade cinemática em altos regio
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Figura 4: Simulação dos instantes do campo de velocidade em uma ﬂauta doce.
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ÃODANACIONAL
DA AES
BRASIL,
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ABSTRACT

�

Acoustic design has been entirely redefined in the past 15 years with the innovative use of auralisation
techniques and 3D audio simulations. These techniques allow for the creation of immersive auditory
environments and use different sound technologies (ambisonic, binaural, wave field synthesis, VBAP). These
new techniques can also be used for new artistic expressions. In the field of acoustic consultancy, ambisonic
suites such as the SoundLab by Arup or the AudioLab based at the University of York and used by AECOM
under a recent academic alliance, allows for ambisonic auralisation of new concert halls, public spaces, sport
arenas, or sound art installations. In the past 7 years, the auralisation techniques also moved from static to
dynamic, immersive and interactive auralisations, by means of interactive devices and 3D screens. Other
applications includes temporary installations in the context of artistic or science festivals. This paper covers the
commercial applications and uses of such multichannel systems by the author.

0

INTRODUCTION

For the past thirteen years, the author has been involved
in the development of auralisation suites, starting with the
Arup SoundLab in London in 2003, the Arup DDS
SoundLab in Glasgow (with DDS1) in 2008 or since 2012
through the recent Academic Alliance between AECOM
and the University of York’s AudioLab.
In Glasgow and with the Arup DDS SoundLab, thanks to
an academic alliance, new techniques were developed such
as 3D walkthrough, multisource auralisation or interactive
virtual performance systems. All these innovations were
then used for consultancy purposes or in the context of
temporary installations or artistic installations.

1

the Digital Design Studio of the Glasgow School of
Art

With the University or York’s AudioLab, the focus is on
the development of new auralisations techniques based on
room acoustic software such as Renderair.
This document gathers past projects, topic of research
undertaken by the author and field of application at
commercial level.
1

RESEARCH IN INTERACTIVE 3D AUDIO AND
AURALISATION

The creation of the Arup DDS SoundLab in Glasgow
allowed Arup to develop new interactive auralisations
techniques such as virtual performance techniques or
multi-source auralisation using single musician anechoic
recordings.
1.1 The Arup DDS SoundLab
The Arup DDS SoundLab is an auralisation suite
designed by the author capable of playing back ambisonic
audio over a 12-channel speaker array. It has been
acoustically treated to ensure very low background noise
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and minimal room presence imposed upon any audio
played over the array. The space also features a retroprojected stereographic display to facilitate the use of
combined 3D audio visual presentations.
The space is shared between Arup and DDS. Arup uses
it for commercial work but also to undertake research
through DDS and a member of Arup staff working halftime on a PhD programme over 5 years. The PhD student
student (Iain Laird at the time of writing) receives
academic supervision from Damian Murphy from the
University of York.
1.1.1. Virtual Performance
Specific research was undertaken on the field of virtual
performance with the view of developing Virtual
Performance Studios for music academia. A VPS2 is a
space that allows a musician to practice in a virtual
interactive performance space [1] and receive the correct
auditory (plus if appropriate, visual) cues as if they were
actually in situ. As such this can be considered as an
interactive virtual auditory space, which is common in
many other application areas such as computer games,
virtual and augmented reality systems etc.
Similar
developments were undertaken at the University of York’s
AudioLab with a specific focus on singing [2].
1.1.2. Multi-Source Auralisation
Anechoic recordings produced by Tapio Lokki et al [3]
were used to provide new auralisations techniques [4]
allowing to experience the space from the conductor’s
point of view. This is achieved by convolving each
anechoic recording of single musicians with its own virtual
impulse response predicted by CATT Acoustics [5]. All
convolved tracks are then mixed together to recreate
conditions from the conductor’s position. Using a wiimote, we were able to switch on or off individual
recordings of musicians.
1.1.3. High Speed Train Auralisations
Through a specific commercial project, the author came
with the concept of auralising the noise impact of high
speed trains at different distances from the track. This was
achieved by using in situ B-Format recordings of
soundscapes from spots near and affected by the the
anticipated line and mixed with B-Format recordings of
High Speed trains at different speeds and at different
distances from the track. The initial recordings were made
in the North of France (TGVs and Eurostar). The concept
was then extended and used for the analysis of the impact
of the new HS2 line anticipated between London and
Birmingham.
2

���������������������������
���������������������������

sound art provided by Hans-Peter Kuhn. The final
auralisation combined with visualisation allowed Arup to
convince Leeds City Council to commission the project.
2.2 Harmonic Bridge
The Harmonic Bridge installation is a collaboration with
American Artist Bill Fontana. It took place at the Tate
Modern’s Turbine Hall in June-July 2006. The author
produced an auralisation of the anticipated piece by Bill
Fontana. The auralisation consisted on convolving the
sounds recorded with accelerometers installed on the
London Millenium Bridge with the B-Format Impulse
Responses predicted by CATT of the Turbine Hall. The
predicted impulses responses were calibrated with
measured impulse responses of the very same space/
Finally, B-Format recordings of the Turbine Hall including
the 100Hz standing wave created by the EDF plant
transformer south of the gallery. The auralisation was
presented to Sir Nicholas Serota (director of Tate Britain)
and Vicente Todoli (Artistic Director of the Tate Modern).
2.3 Piano Drop
Piano Drop is an artistic installation by artist Raydale
Dower which was commissioned and installed at Tramway
Art Centre in Glasgow in 2011. It consisted on filming and
obtaining B-Format recordings of three pianos dropped
from the ceiling (10m) of the Tramway Art Centre in
Glasgow. The recordings and film were then projected
back into the very same place and the sound reproduced
with a 8 channel ambisonic set-up. The sounds and films
were slowed down to different speeds so that it was
possible to experience the fall of the piano at slow motion.
Arup DDS provided access to the SoundLab and technical
support to Raydale Dower.
3

TEMPORARY PUBLIC INSTALLATIONS

Temporay pavillions and installations hosting a 3D
sound installations have become very popular in the past
10 years and many installations using multichannel audio
being ambisonic, VBAP or else are now common.
3.1 Sonic Dreams
Sonic Dreams was a temporary pavillion part of the
Edinburgh International Science Festival in April 2010.
The pavillion was hosting a 16 channel ambisonic
installation where 12 members of the public were
experiencing 3D ambisonic dreams of children in total
darkness.
The entire project was dreamt, designed and installed in
3 months. Performances took place daily every 20 minutes
and welcomed 2,000 people in the space of two weeks.

USE OF AURALISATION FOR SOUND ART
INSTALLATIONS

2.1 Light Neville Street
The Light Neville Street auralisation project consisted of
the auralisation of the underpass below Leeds Station
under different architectural and acoustic conditions. Four
acoustic conditions were auralised and mixed with the
2

Virtual Performance Studio
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Figure 3: Google Web Lab – London Science Museum 2012

Figure 1 Sonic Dreams pavillion in Edinburgh

The pavilion was consisting of double-layered wood
structure filled with dense mineral wool for external sound
insulation purposes. The internal room acoustics were
controlled via the installation of thick serge curtains and
100m deep dense mineral wool.
3.2 BE OPEN Sound Portal
Following the Sonic Dreams pavillion, the London
Design Festival was interested in the creation of a similar
pavillion hosting an ambisonic array. The temporary
building had an internal diameter of 6m with a 9 channel
ambisonic array installed.
Visitors were able to sit or lie on a circular bench located
in the centre allowing them to experience 3D sound in the
sweet spot.
The project with the festival was initiated by the author
in 2011 but completed by Arup Acoustics in 2012.

Google call the installation “a truly global museum
exhibit”, visitors – both real and virtual – can sketch their
image in sand, look through live webcams positioned
throughout the world and take charge of the Universal
Orchestra, an eight-piece robotic band.
REFERENCES
[1] Laird, I., Murphy, D.t., Chapman, P., Jouan, S.,
Development of a Virtual Performance Studio with
Application of Virtual Acoustic Recording Methods,
130th AES Convention, London, May 13-16, 2011
[2] Brereton, J., Murphy, D.T., and Howard, D.M.,,
Evaluating the Auralization of Performance Spaces
and Its Effect on Singing Performance, Proc. of the
130th AES Convention, London, UK, May, 2011
[3] T. Lokki, J. Patynen, V. Pulkki, Recording of
Anechoic Symphony Music, Paris 08 Conference,
Paris, France, 2008.
[4] Pätynen, J., Pulkki, V., and Lokki, T. "Anechoic
recording system for symphony orchestra," Acta
Acustica united with Acustica, vol. 94, nr. 6, pp. 856865, November/December 2008.
[5]

Lokki, T. and Pätynen, J., "Applying anechoic
recordings in auralization," In the EAA Symposium
on Auralization, Espoo, Finland, June 15-17, 2009.

Figure 2 BE OPEN Sound Portal London Design Festival 2011

3.3 Other Temporary Installations
Some temporary installations do not necessarily require
3D sound installations but nevertheless require acoustic
design input. The Google Web Lab, opened in September
2012, and located at the London Science Museum is one of
them. Acoustic design input consisted on the creation of a
CATT model used to demonstrate the necessity of acoustic
treatment to contain noise levels from instruments to
comfortable levels for the visitors. Acoustic treatment was
installed in the form of acoustic baffles located above the
installation. Acoustic glass screens were also installed to
limit the noise transfer from one instrument to another.
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Estudo de caso: Estúdio Dissenso
José Carlos Giner
Environmental Solutions Consultoria S/S Ltda – GINER
São Paulo, SP, 05008-010, Brasil
giner@giner.com.br
RESUMO

As dificuldades em projetar e construir um estúdio de altíssimo desempenho no Brasil. Projeto e implementação
do isolamento e condicionamento acústico, utilizando a técnica "Box within a Box" em todas as nove salas
técnicas. Análise "on site" dos ruídos, aéreo e secundário (estrutural) e vibração com analisadores FFT antes da
construção para o perfeito projeto de desacoplamento estrutural evitando a interferência das vibrações causadas
pelos veículos pesados que circulam próximo ao estúdio. Localizado no 1º andar de um edifício comercial,
estruturas secundárias flutuantes foram criadas, o piso flutuante do estúdio com 150mm de espessura é
suportado por molas com uma frequência natural de cerca de 4,5Hz, integrado nas caixas CDM-MONT 150
possibilitando construir um “estúdio flutuante” mesmo com inúmeras restrições dimensionais. Neste projeto
foram usados 100 toneladas de ferro na estrutura interna e externa, 6000 Blocos de concreto preenchidos com
massa, 350 Tubos de Mastique acústico. Especial atenção foi dada ao projeto do sistema de ar condicionado,
além da escolha de máquinas pela menor figura de ruído os dutos foram dimensionados para uma velocidade de
insuflamento baixa. Objetivo figura de ruído inferior a NC 20, em uma edificação já construída.
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E-mail: elcione@ufpa.br
RESUMO

O inicio do século 21 trouxe, com força renovada, o extraordinário desafio do desenvolvimento sustentável,
ou seja, buscar a economia do desenvolvimento aliada ao não esgotamentos dos recursos vivos do planeta. A
sustentabilidade não está centrada apenas no fator econômico, mas por sua vertente de mudança social,
envolve-se em valores de equidade, democracia, sócio-diversidade, diversidade cultural, justiça, ética, no
sentido de interrelacionar as contradições, respeitar a cultura e busca um equilíbrio humano-ambiental na
sociedade. Envolve, também, uma abordagem da biodiversidade integrada à diversidade sóciocultural das
populações, relacionando o local no global e vice-versa. Com o crescente interesse por ambientes
sustentáveis, novos comportamento, estratégias e inclusive materiais acústicos, mais respeitosos com o meio
ambiente, vem se desenvolvendo, na busca de soluções mais “ecológicas” e naturais. Apresenta-se neste
artigo um panorama da sustentabilidade acústica nas cidades e algumas estratégias aplicadas ao conforto
acústico em ambientes em urbanos.

0. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável é por si só um conceito
difícil de definir, além de estar evoluindo continuamente, o
que o faz duplamente difícil de definir. Uma das definições
originais de desenvolvimento sustentável se atribui à
comissão Brundtland: “O desenvolvimento sustentável é
aquele que satisfaz a necessidade do presente sem
comprometer a capacidade das futuras gerações de
satisfazer suas próprias necessidades” [1]. De 1987 à 1992
o conceito de desenvolvimento sustentável amadureceu
conforme os comitês discutiam, negociavam e escreviam
os quarenta capítulos da Agenda 21. O imperativo da
sustentabilidade surge da percepção de que o mundo possui
recursos finitos que não estão sendo utilizados de maneira
adequada e que deve haver a descontinuidade desse
comportamento [2]. O paradigma da sustentabilidade
denega o argumento de que as perdas nos âmbitos
ambiental e social são consequências inevitáveis e
aceitáveis do desenvolvimento econômico. Portanto,
especialistas consideram que o sustentabilidade como um
paradigma para pensar em um futuro no qual as
considerações ambientais, sociais e econômicas se
balancem na busca de um desenvolvimento sustentável e
melhor qualidade de vida [3].
A percepção da problemática ambiental não é
homogênea, tão pouco as propostas para sua solução. As

estratégicas acadêmicas, as políticas educativas, os
métodos pedagógicos, a psicologia ambiental, a produção
de conhecimento científico-tecnológico analisam as formas
como as condições ambientais afetam as capacidades
cognitivas, os comportamentos sociais e os impactos na
saúde, e são fundamentais para a construção do saber
ambiental orientado para novos processos de apropriação
da natureza e prática de desenvolvimento sustentável [4].
1. GESTÃO AMBIENTAL URBANA

A enorme concentração populacional em centros
urbanos gera uma excessiva demanda de alimentos,
moradia, energia, produção industrial e transporte. Sendo
os fatores citados a causa mais frequente da deterioração
ambiental.
Segundo o arquiteto Otávio Franco Fortes (s/d),
coordenador de Projetos da Unilivre, no texto “Gestão
Ambiental Urbana: Conceituação Básica” [5], produzido
especialmente para o banco de Textos Sobre
Desenvolvimento Sustentável da Unilivre, o termo “gestão
ambiental urbana”, é usualmente empregado para
conceituar as atividade dedicadas ao gerenciamento de uma
cidade na perspectiva da melhoria da conservação de sua
qualidade ambiental. Esta conceituação, de caráter
eminentemente didático e simplificado, comporta, todavia,
a descrição de uma série bastante ampla de atividades, nas
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quais estão incluídas aquelas ligadas ao controle ambiental,
assim como, as que envolvem a formulação e aplicação da
legislação ambiental.
A legislação ambiental urbana, compreendida pelo
conjunto das atividades, como o gerenciamento de uma
cidade, onde a melhoria ou a conservação da qualidade
ambiental, tanto no espaço infra-urbano, como na sua área
de influência, represente um objetivo determinante,
constitui, portanto, o conjunto das atividades técnicas,
administrativas, legais e normativas para as quais se
pressupõe uma ação coordenada e de parceria entre os
diferentes níveis de governo e a capacidade mobilizadora
da comunidade. O papel mais importante a ser
desempenhado pelo aparelho administrativo do estado,
neste caso, independe de seu nível institucional, deverá ser
o de agente de planejamento estratégico, oferecendo
estímulo e apoio as iniciativas locais e de âmbito
comunitário. Esse papel, embora importante, só é
efetivamente legitimado por um sistema centralizado de
participação que conte com a assistência técnica e com
programas de educação ambiental e de cidadania que
envolva as diferentes camadas da população.
Para Grostein e Jacobi (1998), a necessidade de
implementar políticas públicas orientadas para tornar as
cidades social e ambientalmente sustentáveis, representa a
possibilidade de garantir mudanças sócio-institucionais,
que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais nos
quais se sustentam as comunidades urbanas. É cada vez
mais notória a complexidade desse processo de
transformação de um cenário urbano crescentemente
ameaçado e diretamente afetado por riscos e agravos
socioambientais [6].
A agenda 21 recomenda que as cidades fortaleçam os
órgãos locais de governo para lidar eficazmente com os
desafios do desenvolvimento e do meio ambiente,
associados à prática saudável de planejamento urbano.
Nesse sentido, torna-se cada vez importante que os
municípios implementem políticas ambientais em uma
perspectiva intersetorial, criando condições para uma
gestão ambiental urbana efetivamente participativa e
democrática. Para atingir tais objetivos é preciso que se
multipliquem as práticas sociais pautadas pelo
compromisso com a defesa da qualidade de vida e com a
ampliação do direito à informação [7].
2. POLUIÇÃO SONORA URBANA

A poluição sonora tem se tornado parte do cotidiano de
muitas pessoas, sendo mais observados no meio urbano.
Isso se deve ao período pós-revolução industrial e a
explosão demográfica do século XX, levando ao
crescimento desordenado das cidades onde configuram
uma realidade alarmante em núcleos urbanos e arredores
com o aparecimento de moléstias psicológicas e físicas
associadas à exposição à poluição causada pelo ruído.
A emissão de sons e ruídos em níveis que causam
incômodos às pessoas e animais e que prejudica, assim, a
saúde e as atividades humanas, enquadra-se perfeitamente
no conceito de poluição legalmente aceito no Brasil, o qual
é, também, de consenso do meio técnico, segundo a Lei no
6.938/81, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências” [8].
Cordella alerta para os impactos do meio ambiente como
motivo de preocupação social, exemplificando a cidade de
Santos, onde a poluição sonora é o maior motivo de
denúncias referentes a crimes ambientais [9].
As fontes naturais de emissão de ruído geralmente não
causam poluição sonora, dado seu caráter intermitente ou
ocasional do barulho delas emanado Já as fontes artificiais
de emissão de ruído são geralmente as maiores causadoras
da poluição sonora, quando, além de intenso o ruído, é ele
também ininterrupto, constante e frequente, de forma que o
ouvido humano nunca se acostumará, ao contrário do que
julga o leigo. Além da perturbação do bem-estar público e
outras moléstias, esse tipo de poluição é inibidora mental,
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impossibilitando a realização de atividades de cunho
intelectual [10].
Para Moraes, 2008, na atualidade, as fontes de ruído no
meio urbano, além de numerosas e de distintos tipos estão
relacionadas principalmente com o deslocamento de
pessoas e de mercadorias. Assim, as fontes de ruído nas
cidades podem ser divididas em seis grupos principais:
O primeiro e mais contaminante é o tráfego de veículos.
Este é uma fonte geradora de ruído mais importante nas
zonas urbanas. Tal importância se dá pela extraordinária
demanda de transporte individual, atendida pelo aumento
do parque automobilístico nas últimas décadas, em especial
nos países em desenvolvimento, as cidades não foram
planejadas para suportar o volume de veículos atual.
Fazem parte dessa frota de veículos os automóveis,
motocicletas, ônibus, caminhões. A população urbana está
tão exposta à emissão de ruídos produzidos pelo transporte
rodado, que até considera-o como “ruído de fundo” ou
como parte do cotidiano. O nível de contaminação acústica
produzido pelos veículos de motores à gasolina superar os
70 dB(A) e a emissão por veículos de motores à diesel
facilmente supera os 85 dB(A).
O segundo sistema de transporte poluidor é o aéreo. O
avião é o meio de transporte que mais emite energia sonora
em uma cidade, destacando a aterrissagem e a decolagem
como as duas fases mais ruidosas. Entretanto o incômodo é
mais evidenciado pelos moradores do entorno do aeroporto
e Aero Club. As áreas de implantação de novas zonas
residenciais nas proximidades aos aeroportos são uma
preocupação visto que as consequências maléficas à saúde
da população só é evidenciada após alguns anos de
exposição aos elevados níveis de ruído.
O ruído industrial é outra importante fonte de poluição
sonora urbana. O crescimento das cidades acaba por
absorver as zonas industriais pelo núcleo urbano,
dificultando a distinção de zona industrial das demais
zonas do entorno. Independendo do porte de indústria ou
comércio, é difícil de enumerar as fontes poluidoras devido
à ampla gama de categorias de emissão de ruídos, visto que
a contaminação por ruído ao meio externo é o resultado das
contribuições individuais de cada uma das fontes sonoras
existente em seu interior e dependerá em grande parte dos
equipamentos e processos utilizados e de sua localização
dentro do edifício industrial.
O ruído produzido pelas construções e obras públicas, é
também gerador de grande incômodos na cidade, pois são
ruídos com caráter contínuo, altos níveis de pressão sonora
e componentes compulsivos, destacando, também, o ruído
produzido pelo sistema de transporte dos materiais e
equipamentos das obras.
Existe, ainda, o ruído comunitário. Esse tipo de ruído
caracteriza-se por sua natureza singular e esporádica, não
podendo ser associada a uma fonte sonora em particular,
mas sim a um conjunto de fontes variadas que dependem
de diversos fatores que estão relacionadas com o tipo de
atividade exercida, a densidade da população local, a
cultura desta, etc. [11].
3. O PLANEJAMENTO URBANÍSTICO COM
CRITÉRIOS ACÚSTICO SUSTENTÁVEIS

Para iniciarmos uma reflexão sobre a necessidade de
termos uma visão integrada do problema do ruído nas áreas
urbanas, é importante focar a discussão na sustentabilidade
ambiental a âmbito específico, para isso e importante
termos uma visão global do tema, uma visão integral da
cidade. Se pretendemos atual na melhora da qualidade de
vida é fundamental termos em conta outras características
que rodeiam a população: lazer, identidade, acessibilidade,
emprego e renda, habitação e uso do solo por exemplo. Há
que ter em conta todos esses aspectos para podermos atuar
de forma eficaz para melhorar a qualidade de vida desde o
ponto de vista de melhorar a qualidade sonora do entorno.
Se queremos dar um salto importante na melhora da
qualidade sonora de nosso entorno devemos plantear uma
mudança de modelo, uma mudança de atitudes.
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Necessitamos pensar em um modelo de cidade e apostar
por mudar ou manter que em alguns casos já temos
historicamente. Devemos valorizar as cidades compactas e
as zonas heterogêneas. Necessitamos uma aposta por um
modelo de transporte, o desafio está em encontrar um
modelo em que possamos desacoplar o incremento
exponencial do transporte do dinamismo econômico, se for
possível, e como se pode plantear esse desacople. Nessa
mudança de modelo o avanço social é muito pequeno, o
avanço legal é algo melhor assim como a ação
administrativa. De todo modo todo essa mudança é muito
complexa.
A iniciativa do planejamento deve ser de competência do
pública, como resposta a uma autêntica necessidade social
e não por mera inércia progressista e, menos ainda,
seguindo
um
modelo
quantitativo/expansivo. A
necessidade verdadeira de crescimento deve estar apoiada
em estudos demográficos, econômicos e geográficos, e se
possível seguindo os critérios de sustentabilidade com o
objetivo de criar um espaço urbano de qualidade.
Se o processo começar com o desenvolvimento de uma
proposta de planejamento coerente com princípios de
prevenção do ruído, e demais variáveis ambientais, o
resultado será mais simples e eficaz.
3.1 Ordenação e planificação do uso sustentável
do solo

Um outra reflexo a respeito da atuação da gestão
sustentável do ruído ambiental centra na ordenação e
planificação do uso do solo.
Falar de zoneamento acústico no Brasil, diferente das
principais cidades de países desenvolvidos na Europa, por
exemplo, pode parecer uma ambição longe da realidade da
maioria de nossas cidades. Entretanto, essa pretensão não
está muito distante de nossos tempos. A normativa
nacional, em fase conclusiva de atualização, estabelece
níveis de referência de ruído para diferentes tipos de uso,
sob responsabilidade de controle e fiscalização da gestão
municipal, que por si só pode remarcar as zonas em função
de seu tipo de uso e manutenção.
O planejamento urbano engloba tanto o desenho do
ambiente urbano como os mecanismos de sua gestão,
ambos são substancialmente importantes na prevenção e na
redução da poluição sonora. O planejamento (delimitação
da área a urbanizar, desenho urbano, designação de usos) é
fundamental para evitar problemas acústicos estruturais de
muito difícil oi talvez impossível solução posterior. A
gestão (seguimento, controle, disciplina) retomaria o
problema uma vez que a cidade entra em “funcionamento,
responsabilizando-se do problema e corrigindo os conflitos
sonoros em microescala. Portanto, o planejamento não
pode entrar diretamente para solucionar conflitos acústicos
próprios do funcionamento da cidade (ruído de tráfego,
atividade de ócio, ...) nem mesmo através das figuras do
planejamento em detalhe e menos ainda da degeneração
pontual das atividades urbanas (atividades sem licença,
vandalismo acústico, veículo fora de norma,...). Tampouco
a gestão urbanística pode resolver problemas provenientes
de um equivocado planejamento prévio como por
exemplos os derivados de zonas localizadas próximo aos
aeroportos.
A clave está em manter o alerta sobre o problema da
poluição sonora desde o início e em todo o processo de
planejamento: planificando com critérios de prevenção do
ruído e as sucessivas escalas de intervenção própria de
cada fase, prevendo os possíveis conflitos que se possam
gerar no futuro e antecipando os instrumentos oportunos a
recorrer em futuras regulamentações. A metodologia do
estudo acústico em diferentes fases do planejamento viria
dada por uma combinação em paralelo, e cada vez mais
detalhado, de planificação e predição.
Planificação:
ordenar o território com critérios de prevenção do ruído à
escala de intervenção que lhe é própria a cada plano do
planejamento (territorial, geral ou de desenvolvimento);
Predição: caracterizar os conflitos acústicos que se possam
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gerar no futuro e estabelecer as restrições oportunas a
recorrer em futuras regulamentações.
Por exemplo, se desenha-se grande quarteirões
residenciais com tipologia de edifícios de blocos abertos e
espaços comuns ajardinados, não se deveria permitir certos
usos nas áreas comuns que possam proliferar problemas de
ruído produzido pelo ócio noturno. Para evitar esse tipo de
situação as figuras do planejamento contém documentos
normatizados nos quais se apoiam as medidas de gestão do
ruído para situações pontuais. Essas medidas nem sempre
são fáceis de serem implantadas e não serão eficazes a
longo prazo se posteriormente não puderem ser corrigidas
pelo planejamento em escala municipal e, sobretudo,
assumida pelo governo local para garantir seu
cumprimento.
Zonas residenciais, recreativas, de serviço, educacional,
hospitalar, industriais ou de uso misto, são bastante bem
definidas nos planos diretores da nossas cidades, os tipos
de atividades empenhadas a essas zonas não deixam
dúvidas quanto a necessidade de maior ou menor
preservação do silêncio. Uma zona de localização de
hospitais deixa clara a necessidade de maior controle dos
níveis de ruído que uma zona recreativa ou de uso misto,
nas quais as atividades podem ser toleradas sem
nocividade à saúde da população local. De forma geral os
zoneamentos em função dos tipos de atividades já estão
delimitados nas cidades brasileiras, resta a inclusão legal
dos projeto ou planos de controle ambiental dos
municípios. Essa mudança reflete sobre a capacidade dos
municípios de fiscalizar e na implantação de planos de
ação para o controle e/ou a prevenção contra o ruído
urbano.
Entretanto, a cada dia está mais evidente a necessidade
de maior atenção à qualidade acústica do meio ambiente
em caráter prioritário. Assim, nem sempre dispomos de
definições sólidas que nos guie no logro dos objetivos da
qualidade acústica desejada. Essas definições são
necessárias para conseguirmos a efetiva identificação e
delimitação das áreas territoriais, para avaliar sua
qualidade e para estabelecer objetivos, assim como para
abordar o planejamento e a adoção das ações precisa com o
fim de, por uma parte, melhorar a qualidade acústica no
futuro e, por outra, evitar o deterioro da qualidade acústicas
das zonas tranquilas, sejam em aglomerações fechadas ou
em áreas abertas.
Se partirmos da base de que a sensibilidade ao ruído
ambiental depende das atividades que se desenvolve em
uma zona determinada em um período de tempo, se
observa a necessidade de proceder o zoneamento uso do
solo, designando a cada fração do mesmo uma tipologia de
área acústica e, virtude de seu uso predominante previsto.
Uma vez delimitadas as zonas acústicas atendendo a seu
grau de sensibilidade, procede fixar os objetivos da
qualidade acústica aplicáveis a cada um dos tipos
resultantes, de forma que se garantisse um nível mínimo de
proteção frente a poluição sonora.
Especulando sobre novas ideias para o planejamento
sustentável das cidades desde o ponto de vista da poluição
sonora, defrontamos com a necessidade de desenvolver
novos desenhos urbanos, nos quais as zonas de calmaria
sonora possam ser preservadas e as saturadas possam ser
diluídas. Essa não é uma tarefa simples de ser lograda, há
zonas que poderiam ser desenhadas de uma foram
específica para reduzir o impacto sonoro, outras
necessitariam de uso seletivo, nesse sentido, a
acessibilidade e a mobilidade poderiam ficar engessadas,
paralisando, assim, o sistema local de fluxo de transporte.
Voltando ao exemplo das zonas para localização de
hospitais, ao mesmo tempo em que se necessita de silêncio,
para a preservação da qualidade sonora dos locais dada a
baixa tolerância física e emocional dos pacientes, os
sistemas móveis de urgência e emergência (ambulâncias)
necessitam de sinalização sonora para alertas e agilizar a
circulação e acesso aos hospitais, de tal modo que esses
espaços permanecem constantemente sobre impacto sonoro
elevado.
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Portanto, o planejamento territorial e urbano, deve levar
em conta, sempre, a qualidade acústica aplicável a cada
área em que se zoneia o território na hora de acometer a
classificação do solo. Os instrumento de planejamento não
devem excluir as zonas interiores as edificações destinadas
ou não a residência.
Os planos integradores tanto do planejamento urbano
como da planificação setorial (meio ambiente,
infraestrutura, ...) conferem uma capacidade organizadora
insubstituível desde o ponto de vista da prevenção do
ruído, por sua capacidade de compatibilizar a grande escala
as intervenções acústicas contaminantes com as
acusticamente sensíveis sobre o território.
A certa escala, incluindo as ferramentas próprias do
planejamento geral são ineficazes na prevenção do ruído. A
compatibilização acústica da cidade com uma grande
infraestrutura de transporte promovida a nível estatal ou
regional não é possível desde a escala de intervenção
urbanística municipal, por uma questão de tempo de
planejamento, de escala de intervenção e inclusive de
hierarquia de administração.
No planejamento regional, que tem por objetivo a
ordenação urbanística do término municipal,
seus
principais cometidos são a classificação de todo o solo no
regime jurídico correspondente, a definição da estrutura
urbanística, a delimitação dos setores para o posterior
plano de desenvolvimento e programas de gestão de
execução de todos os planos. O planejamento regional tem,
portanto, a responsabilidade de qualificar como
urbanizável e designar um uso aquelas áreas sob impacto
do ruído permita razoável desenvolvimento e uso em
função de sua sensibilidade al ruído [11].
Por outro lado, de modo geral, deve garantir
compatibilidade acústica entre usos colidentes, não
estabelecendo, por exemplo, novas áreas residências
próximas as áreas industriais ou aeroportuárias. Assim
como deve analisar o problema acústico preexistente e
assegurar sua correção ou, ao menos, não permitir sua
evolução.
Só a elaboração de planos territoriais que coordenem aos
distintos municípios em estratégias a longo prazo poderá
equilibrar o processo de compatibilização do desenho
urbano com os das grandes infraestruturas, que sim
possuem seus respectivos planos estratégicos.
Portanto, é necessário promover um verdadeiro
planejamento territorial para prevenir o ruído também a
essa escala inicial. Porém essa promoção deve vir da
administração estatal e regional, ou seja, uma verdadeira
prova de força e maturidade democrática da administração
pública.
O autor do projeto urbanístico, que no Brasil compete ao
arquiteto urbanista, é o coordenador responsável pela
equipe técnica que elaborará o plano diretor do município.
A equipe deve insertar especialista de diferentes áreas,
incluindo o especialista acústico, cujo diagnostico e
critério deve ser levado em conta desde o inicio do plano,
junto com as análises das demais variáveis estruturantes do
território, e não ao final do processo de planejamento para
“colocar” as medidas corretoras. A relação entre o
especialista e o coordenador deve ser de absoluta
colaboração e confiança mútua, com o objetivo único de
incrementar a qualidade do projeto através da melhora de
sua solvência acústica.
Conseguir o melhor meio ambiente acústico possível em
função da situação inicial deverá ser o critério básico da
intervenção urbanística. Para um novo processo de
planejamento ou intervenção sobre uma zona com “clima”
acústico de qualidade, o critério seria o de maior exigência
ambiental para garantir uns níveis de ruído mínimos,
adequados para o desenvolvimento de todo tipo de
atividade em qualquer lugar, seja no interior como no
exterior dos recintos.
Em áreas com grande complexidade acústicas, é mais
prudente que a proposta seja menos ambiciosa em troca de
ser mais eficaz e corrigida progressivamente aos âmbitos
do conforto acústico que permitam a adoção de medidas
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tecnicamente razoáveis e com a máxima eficiência
ambiental possível.
Portanto, a tipologia das medidas contra o ruído em um
desses casos é diferente: enquanto que na intervenção de
nova área as medidas som de ordem preventiva e
formuladas desde a própria ordenação para garantir para os
diferentes horizontes de desenvolvimento do planejamento
proposto, níveis sonoros ambientais muito reduzidos sobre
as novas áreas de desenvolvimento (níveis máximos
regulamentados nas normativas); nas intervenções sobre
um meio já consolidado estas serão do tipo indireta, já que
as cidades ou zonas já estão submetidas a cargas acústicas
devido as atividades existentes, realiza-se, então, um
criterioso diagnostico da situação existente e um enunciado
das medidas necessárias para resolver progressivamente os
conflitos presentes, medidas essas recorridas habitualmente
pelos planos de ação a promover desde o inicio do
planejamento como no caso do ruído urbano.
4. MAPAS ACÚSTICOS E PLANOS DE AÇÃO

Do ponto de vista meio ambiental, o estudo e controle o
ruído tem sentido enquanto for útil para alcançar uma
determinação proteção da qualidade do ambiente sonoro.
Os sons são analisados para conhecer os níveis de imissão
de determinadas áreas e situações, e conhecer o grau de
moléstia sobre a população. Existem situações que essas
moléstias são evidentes já que a exposição ao ruído pode
provocar danos físicos avaliáveis. Não obstante, em grande
parte dos casos, o risco para a saúde não é tão fácil de
quantificar, intervindo fatores psicológicos e sociais que
costumam ser avaliados, também, desde o ponto de vista
estatístico.
A avaliação dos níveis de ruído ambiental originados por
diferentes fontes sonoras pode ser feita por duas técnicas
distintas, sendo possível combina-las: técnica por medição:
consiste na medida direta dos níveis sonoros mediante
instrumentação
de
medição
sonora, sonômetros
integradores; técnica de predição ou cálculo: baseia-se no
conhecimento da fonte de emissão e propagação do som,
estas permitem calcular os níveis sonoros através de
simulação de situações reais o preditivas mediante modelos
matemáticos ou físicos.
Os métodos de medição são unicamente pertinente
quando aplicados a situações existentes, enquanto que os
métodos de predição podem ser utilizados tanto para
situação quanto para as que se planifiquem para o futuro.
Pode-se combinar os métodos de predição e medição para
proporcionar uma melhor avaliação.
Os métodos de predição são mais versáteis para
determinar os níveis sonoros derivados de fontes sonoras
conhecidas, como o ruído gerado pelo tráfego de veículos,
por exemplo. Seus custos menores e maiores fiabilidade
conduzem a preferencia por esse método na hora de
proceder a avaliação do ruído. Embora exista uma serie de
restrições relacionadas com a capacidade do modelo de
simular com precisão a característica da fonte sonora de
considerar todas as possibilidades de propagação do som.
Portanto, para conseguir uma adequada avaliação deverá
considerar-se a validade de cada método de predição, tendo
em conta os tipos de senários de simulação e o grau de
confiabilidade de cada variável [12]
4.1 Mapas acústicos (ou mapas de ruído)
Em termos gerais os mapas acústicos são utilizados para
demostrar as linhas isofônicas horizontais a certa altura do
solo. O nível a que se refere as linhas isofônicas costumam
ser os níveis de pressão sonora contínuos equivalentes LAeq(T), entretanto a cartografia acústica apresenta muitas
possibilidades: mapas verticais, mapas com informações
numéricas em pontos receptores, mapas de análise de
distribuição das distintas fontes, mapas com população
exposta, etc.
O LAeq(T) é um índice relativamente complexo que pode
plantear alguns problemas de compreensão por parte do
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público leigo. Não corresponde a uma simples média
aritmética dos noveis sonoros instantâneos. O LAeq(T) é a
soma da energia acústica recebida durante um intervalo de
tempo. Embora o LAeq(T) permita avaliar bem a moléstia da
população em geral, não contempla adequadamente as
grandes variações existentes nas respostas individuais.
Estas moléstias individuais estão ligadas a fatores sociais e
culturais difíceis de avaliar, embora essas circunstâncias
não invalide a utilização do LAeq(T) como indicador
universal do ruído.
A eficiência dos métodos de predição dos níveis sonoros
vem sendo comprovada por vários pesquisadores em
diferentes países desde a década de 80. Cidades como
Madri, Valência, Bilboa, Cáceres, Badajóz, Buenos Aires,
Guimarães, Londres, Glasgow, Ediburgh, Hong Kong,
entre outras, elaboraram seus mapa acústicos e/ou o
atualizaram mediante métodos matemáticos de simulação
[13].
No Brasil as cidade de Belém e Fortaleza possuem já
seus mapas acústicos. O mapa acústico de Belém é um
mapa horizontal, tem como indicador o nível LDay que
compreende o período dia (de 7 às 22h) e foi finalizado em
2004.

Figura 1 Uma parcela do mapa acústico de Belém,
Indicador Lday a 1,5m de altura.

Para melhor avaliação e gestão do ruído ambiental foram
definidos uns mapas específicos, que constituem a
informação mais relevante sobre a qualidade ambiental
sonora determinada áreas. Estes mapas são denominados
mapas estratégicos de ruído (MER) e reúnem as seguintes
características:
¥ Tipos de mapa:
aglomerações;

estradas, ferrovias, aeroportos e

¥ Mapas horizontais a 4 metros do solo;
¥ Índices acústico: Lden (dia, tarde, noite) e Lnoite (noite)
determinados ao longo do ano;

¥ Informação sobre a população exposta;
¥ Tipos de fontes: tráfego de veículos, ferroviário,
aeroportos e industrias.

Dentro do conceito de mapa estratégico de ruído
considera-se obrigatório incorporar a estimação da
população e das vivendas expostas a diferentes níveis de
ruído. Portanto, não se trata unicamente de realizar
medidas ou cálculos de níveis sonoros, cada vez mais forte
se considerar que um mapa de ruído é um instrumento de
planificação que deve ajudar a tomada de decisão sobre as
atuações de controle e redução da poluição sonora. Os
MER são especialmente desenhado para poder avaliar
globalmente a exposição ao ruído em uma zona
determinada, devido a existência de distintas fontes de
ruído ou para poder predições globais para ditas zonas
[13].

Figura 2 Uma parcela do mapa estratégico de ruído em Belém,
tendo como fonte sonora o ruído de trefego preditivo
para o sano de 2020.

4.2 Planos de ação
Os planos de ação contra o ruído devem ser instrumentos
que permitam, quando conhecido o meio ambiente sonoro
atual e futuro de uma determinada zona, acometer atuações
concretas destinadas a evitar e diminuir o número e a
gravidade das situações acústicas não desejadas.
A planificação urbanística dos transportes deve ser sem
dúvida o campo mais ativo na luta contra a poluição
sonora. Resulta evidente que a primeira forma de evitar os
efeitos nocivos da poluição sonora dos transportes é um
bom planejamento urbano, de forma que os usos do solo
menos sensível ao ruído sejam localizados próximos aos
corredores e zonas influenciadas pelas infraestruturas. No
planejamento de novas cidade e zonas habitadas há de
contemplar o fator do ruído, tanto para a localização das
atividades e das edificações como para o desenho dos
sistemas gerais de transporte, no qual o problema tem que
ser abordado desde as primeiras etapas do planejamento
[14].
O zoneamento acústico vai definir a fragilidade do
território, determinando os objetivos de qualidade e os
valores limites de imissão do ruído em acordo com os usos
e atividades predominantes de cada zona.
Tendo em conta que as infraestruturas de transporte
constituem a principal fonte geradora de ruído, deve-se
estabelecer reservas de corredores e espaços para
infraestruturas com limitações de uso no entorno da
mesma, além de uma distância mínima da linha das
edificações mais próximas.
As ações destinadas a diminuir o ruído podem ocorrer
em três momentos: na fonte, no receptor e no meio. No
primeiro caso as fontes geradoras de ruído podem
enquadrar-se nas grandes linhas de ações: modificar o
desenho e estrutura da fonte de ruído; e modificar o
funcionamento da fonte. Para conseguir que a fonte seja
menos ruidosa, não somente se pode atuar sobre o espaço
físico, como é necessário administrar adequadamente o
fator tempo, limitando certas atividades e comportamentos
durante os períodos mais sensíveis, fundamentalmente
durante o período noturno. Assim, deve-se plantear a
conveniência das restrições de horário de tráfego,
restrições para veículos pesados, redução de velocidade de
circulação, modificação de configuração operativa dos
aeroportos e da utilização de rotas aéreas, modificação dos
períodos das atividades industriais, etc.
Desde o ponto de vista técnico é possível atuar isolando
o receptor de seu entorno sonoro (fechamento, tratamento
acústico de fachadas e telhados, cabines sonorizadas,...),
entretanto, na prática as atuações, apesar de serem muito
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eficazes, representam a última medida corretora que se
deve considerar, já que não se aplicam para reduzir o ruído
ambiental mas sim o ruído no interior dos recintos [14].
Já as ações para reduzir o ruído no caminho da
propagação, entre a fonte e o receptor, consiste
fundamentalmente na instalação de barreiras acústicas e,
em alguns casos, na modificação das características do
terreno e outros elementos substituindo superfícies
refletoras por absorventes. São as medidas corretoras mais
comuns nos projetos de infraestrutura de transporte
terrestre e outras instalações, porém devem ser instaladas
somente quando sua implantação suponha um beneficio
ambiental considerado e compense os impactos negativos
que possam gerar, tais como: perda da paisagem visual,
segurança de circulação, bloqueio de ventilação, etc.
Um plano de ação contra o ruído urbano deve centrar-se
de forma geral nos seguintes itens:
¥
¥

Analisar a situação atual e prevista;
Estabelecer os objetivos da qualidade acústica;

¥
Enumerar as possíveis atuações;
¥
Desenvolver programas de atuação;
¥
Prever os custos e financiamento das atuações.
As cidade europeias, obrigada a implantar planos de
ações contra o ruído dede a Diretiva Europeia de 2002,
desenvolvem estratégias específicas para cada uma. A
cidade de Bilbao na Espanha, por exemplo, fixa estratégias
a longo prazo para a gestão do ruído em quatro linhas:
aumento da participação e sensibilização da população;
atuar sobre o planejamento do solo e desenho urbano; atuar
diretamente contra o ruído, aunar esforços, identificar
mudanças ou planos municipais com os quais encontre
sinergias; promover transporte de baixa emissão de ruído,
transporte publico e não motorizado [15].
A poluição sonora originada pelas atividades urbanas,
apesar de não alcançar em importância as originadas pelo
tráfego de veículos em extensão, são o foco mais
importante pelo número de reclamações dos vizinhos nas
grandes cidades, e por isso devem ser prioritárias nas ações
municipais. Esse tipo de problema é mais fácil de
solucionar, já que reúne duas condições específicas: a
primeira, que existe uma titularidade clara da origem do
ruído; e a segunda, que seu funcionamento está diretamente
regulado pela corresponde licença de funcionamento, y que
pode ser modificada por razões devidamente justificadas.
Também medidas administradoras aplicadas a zonas
especialmente poluídas podem favorecer a melhora de suas
condições acústicas. No caso de um órgão gestor sem
capacidade para dispor de ordenamento e de serviços
técnicos, sempre existe a possibilidade de utilizar os planos
tipos redigidos pelas administrações competentes.
A maioria dos planos de ação empenhados em
desenvolver problemas acústicos originados pelo tráfego
de veículos ou pelo ruído indústria, e as medidas corretoras
se limitam a barreiras e/ou isolamentos acústicos. Essas
medidas podem ser facilmente avaliáveis economicamente.
Por outro lado, fazer uma avalição econômica de um plano
de ação específico é realmente difícil, dado que as
possíveis medidas corretoras são muito diversas em função
das características dos emissores acústicos que originam o
problema. O plano de ação menos custoso é ter realizado
um planejamento urbano acusticamente correto dos novos
ambientes urbanísticos.
5. CONCLUSÃO

Como reflexão final, se queremos ir melhorando a
qualidade acústicas de nossa cidades, não é suficiente a
adoção de planos de ação. É preciso que toda a cidade, os
cidadãos, e todos os elementos da administração municipal,
assumam o reto com o convencimento de que uma cidade
com melhor qualidade acústica é possível.

ACÚSTICA E AMBIENTE SUSTENTÁVEL

Creio também que faz falta um comprometimento
político, institucional e social com um conflito que é difícil
de solucionar, criando objetivos possíveis e cenários
estimulantes. Nós como técnicos temos que justificar muito
claramente as prioridades, temos que dar argumentos para
os políticos e gestores possam tomar decisões com base
técnico/científica,
possibilitando
indicadores
de
seguimentos que lhes possam convencer que de podemos
avançar com investimentos financeiros e estratégias para as
mudança progressivas do modelo atual. E se calcularmos a
eficácia em termos de custos ou benefício social os
avanços são ainda maiores.
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RESUMO

Microfones de medição são ferramentas indispensáveis no desenvolvimento, controle e ajuste de quaisquer
sistemas de sonorização e também se tornam cada vez mais importantes no monitoramento do ruído emitido por
shows, boates, bares, trânsito, plantas industrias, etc. No congresso de 2009 da AES Brasil, foi apresentado um
teste extenso que incluiu tanto microfones de laboratório de alta exatidão quanto microfones baratos compostos
por cápsulas com diafragmas de plástico e pré-amplificadores alimentados por phantom power. Desde então,
uma nova série de teste foi conduzida, introduzindo novas ferramentas de medição e alguns modelos recémlançados de microfones. Este artigo apresenta as propriedades de microfones de medição e as técnicas de
medição em detalhe, e resuma os resultados obtidos.
0

INTRODUÇÃO

Para poucas ferramentas utilizadas na área de áudio e
acústica, informações confiáveis e independentes são tão
escassas que para microfones de medição. Mas o
conhecimento da sensibilidade em função da freqüência do
microfone de medição é obviamente de suma importância
para determinar corretamente a resposta em freqüência de
uma caixa de som ou para fazer os ajustes finais de
equalização de um sistema de som completo.

Figura 1: Algumas cápsulas de microfones de medição de
laboratório em tamanhos variados de ⅛ até 1 polegada.

Uma opção segura seria a aquisição de um microfone de
laboratório com certificado de calibração de um dos
fabricantes renomados e consagrados na área. Porém, o
preço de quatro dígitos (em $ !) é proibitivo para a maioria
das aplicações de áudio profissional, tendo em vista a
vulnerabilidade dessas pequenas jóias. Em medições on
site, um microfone montado num tripé pode facilmente ser
derrubado por alguém que fica preso no cabo de conexão.

Figura 2: Microfone de laboratório de ½ polegada da Brüel & Kjær,
composto por cápsula 4190 com grade de proteção e préamplificador 2669
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Praticamente todos os laboratórios de acústica possuem
uma coletânea de cápsulas de microfone amassadas,
membranas rasgadas e outros defeitos ocasionados em
“acidentes de trabalho” ao longo dos anos.

Figura 3: Cápsula destruída de um microfone de laboratório

Pelo menos para trabalhos “fora da casa”, parece então
uma opção interessante recorrer a microfones de medição
simples e baratos, alimentados por phantom power e
compostos por cápsulas com película de polímero e
polarização permanente embutida na forma de um backelectret (uma camada de material polarizado
permanentemente, estratificado no eletrodo interno).

MICROFONES DE MEDIÇÃO

para conduzir um teste abrangente cujos resultados parciais
já foram apresentados em palestra no congresso das AES
em São Paulo em 2009.
Enquanto o interesse principal se dirigiu à resposta dos
candidatos em campo livre, existem outras características
não menos importante para a classificação de um
microfone, mais notadamente a faixa dinâmica, definida
pela diferença do NPS maior que o microfone é capaz de
captar sem ultrapassar um determinado limite de distorção
(3%) menos o nível do ruído equivalente que o microfone
produz num ambiente totalmente silencioso. Outro critério
é a diretividade, definida basicamente pela geometria do
microfone.
Antes de apresentar alguns resultados, vamos esmiuçar
os conceitos básicos de microfones capacitivos, os
procedimentos de calibração, e a metodologia das
medições aplicadas para o levantamento.
1

MICROFONES CAPACITIVOS

Por um motivo que iremos conhecer em breve,
microfones de medição de alta precisão sempre são do tipo
capacitivo, inventado por E. C. Wente em 1917 [9]. O
arranjo e o funcionamento desse tipo de microfone são
simples: Uma fina película metálica ou metalizada é
esticada acima de um anel metálico com alta tensão
mecânica, do mesmo jeito como a pele de couro num
tambor. Abaixo dessa película eletricamente ligada à massa
através da fixação (prensada ou soldada), encontra-se o
eletrodo “quente” com área circular em uma distância bem
baixa, o chamado backplate. Esse eletrodo é conectado à
uma fonte DC de alta tensão (200 V para microfones de
laboratório) através de um resistor com valor muito alto
(tipicamente 1 – 10 GΩ), estabelecendo uma carga
praticamente constante no backplate.

Figura 4: Exemplos de microfones de medição com cápsulas de
eletreto e alimentação P48 ou de pilha

Nas fichas técnicas, esses microfones prometem uma
resposta em freqüência tão plana quanto “os grandes” com
película metálica e processo de fabricação bem mais
complexo e oneroso. Será? Dá mesmo para confiar nesses
microfones simples, dos quais alguns não custam nem um
1/20 de uma cápsula de um microfone de laboratório, que
ainda necessita de um pré-amplificador e de um cabo
especial, a serem adquiridos separadamente?

Figura 6: Componentes e arranjo de uma cápsula de um microfone
de laboratório com diafragma metálico

Figura 5: Microfone de medição barato, composto por uma simples
cápsula comum de eletreto com diâmetro de 5 mm colada em uma
capa que imita a grade de proteção de um microfone de laboratório
com diâmetro de meia polegada.

Essa é uma questão levantada com freqüência por
técnicos e consultores do ramo que alimentou a motivação

Como alternativa à polarização externa, existe a
possibilidade de estratificar no backplate uma camada de
um polímero pré-polarizado, por exemplo PVDF. A prépolarização é realizada mediante o aquecimento do
material e da exposição a um campo eletrostático bem
forte, o que acarreta um alinhamento das moléculas, que
constituem dipolos elétricos. Ao esfriar o polímero abaixo
da chamada temperatura Curie ferroelétrica, esse
alinhamento é “congelado” e se torna permanente. Em
referência ao nome “magnet” (imã) que possui um campo
magnético permanente, materiais que desenvolvem um
campo elétrico permanente foram denominados “electret”.
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MICROFONES DE MEDIÇÃO

constante (o valor alto do resistor impede qualquer
carga/descarga rápida), a voltagem entre o backplate e a
massa elétrica da carcaça varia de acordo com
U =

Figura 7: Camada de eletreto estratificado no backplate e
distribuição resultante das cargas. Adaptado de [1].

Em vez de aplicar uma camada de eletreto no backplate,
é também possível polarizar a própria película que forma o
diafragma (membrana móvel) do microfone. Esse é o
princípio de muitas das cápsulas miniaturizadas mais
baratas, empregadas em milhões de unidades de celulares,
Laptops, headsets, etc. Porém, em microfones de medição,
prevalecem cápsulas um pouco maiores (diâmetro de
tipicamente 5 mm) com back-electret, tais como a
onipresente WM-60A e seus sucessores da Panasonic e a
KE-4 da Sennheiser .

Q Q ⋅d
=
C
ε ⋅A

(3)

Como podemos ver, a voltagem U é proporcional à
distância d do diafragma (assumindo que Q, є e A sejam
constantes). Ou seja, num exemplo extremo, fazer a
distância do diafragma dobrar iria também fazer a
voltagem dobrar de 200 V para 400 V. No movimento
inverso, deslocando o diafragma pela mesma distancia na
direção do backplate até quase tocá-lo, a voltagem cairia
sucessivamente até 0 V porque a capacitância se tornaria
infinita enquanto a carga fica constante.
Interessantemente, a força do campo eletrostático
E = U / d fica constante o tempo todo nesta modelagem.
Ainda assumindo rigidez constante do diafragma, uma
onda sonora com NPS extremo que realmente seria capaz
de deslocar o diafragma em ± d produziria então uma
voltagem que variara simetricamente por volta de 200 V,
indo de 0 V a 400 V. Ou seja, mesmo nessas condições
extremas e bem longe das reais, o princípio de conversão
seria perfeitamente linear.
1.1 Distorção harmônica
No mundo real, a conjuntura é bem diferente, como
sempre. A capacitância total da cápsula inevitavelmente é
composta por uma fração significativa de capacitância
parasita, quer dizer, invariável à pressão sonora. Essa
capacitância indesejada se estabelece entre as paredes da
cápsula e as arestas do backplate, mais o seu pino central
de fixação e conexão (ver Figura 9). A capacitância de
entrada do pré-amplificador também contribui, mas
costuma ser pequena (~ 0,5 pF) e pode ser minimizada ou
até cancelada eletricamente (através de realimentação
positiva por via capacitiva [6] ).

Figura 8: Funcionamento básico de um microfone capacitivo

Independentemente do princípio de polarização, um
microfone capacitivo funciona semelhante a um capacitor
básico de duas placas paralelas com carga constante Q. A
capacitância desse capacitor pode ser determinada
aproximadamente aplicando a equação básica bem
conhecida:
ε⋅A
C=
(1)
d

com
C = capacitância,
є = constante dielétrica do ar,
A = área dos eletrodos e
d = distância dos eletrodos.
Devido ao alto valor (na casa dos GΩ) do resistor que
fornece a voltagem U de polarização, a carga Q que se
estabelece no capacitor pode ser visto com estando
praticamente constante:
Q = C ⋅U
(2)
Quando uma onda sonora incide no diafragma, esse está
sendo deslocado da sua posição de repouso em sintonia
com a pressão sonora, o que por sua vez altera a
capacitância da cápsula. Como a carga Q fica praticamente

Figura 9: capacitâncias parasitas de um microfone capacitivo

A capacitância parasita é nociva, porque além de
diminuir ligeiramente a sensibilidade do microfone (por
agir como divisor capacitivo), ela introduz distorção
harmônica. No exemplo teórico com NPS extremo dado
acima, a capacitância total continua se aproximando do
infinito quando a distância d do diafragma tende para zero
(na meia onda positiva da pressão sonora). Portanto, a
voltagem de saída continua caindo para 0 V nessa
condição. No entanto, na meia onda negativa da pressão
sonora, que suga o diafragma para uma distância do
diafragma de 2d, a capacitância total não cai mais para a
metade, devido à fração estática que se adiciona. Segundo
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a equação U = Q / C, isso significa que a voltagem não
sobe mais para 400 V. Ou seja, a meia onda positiva da
pressão sonora surte uma amplitude maior do sinal elétrico
de saída do que a meia onda negativa – o que resulta em
uma forma de onda deformada assimetricamente, contendo
alto teor de distorção harmônica de segunda ordem (o
dobro da freqüência que incide), o que de fato pode ser
observado nitidamente visualizando o sinal (modo
osciloscópio) de um microfone operando além dos seus
limites de NPS (Figura 10).

MICROFONES DE MEDIÇÃO

Porém, isso aconteceria em detrimento do ruído de fundo,
que subiria sobretudo em freqüências baixas, devido à
capacitância total notavelmente reduzida (que seria menos
eficaz na atenuação do ruído térmico proveniente da
resistência de entrada do pré-amplificador).
Como o teor de distorções harmônicas de um microfone
capacitivo real sobe proporcionalmente com a excursão do
diafragma, modelos com película rígida e baixa
sensibilidade levam vantagem nesse quesito.

Figura 10: Onda assimétrica criada por alta excursão do diafragma

Para piorar as coisas, o diafragma obviamente não age
como pistom rígido. Como ele é fixado na aresta, seu
movimento é o de uma calota, com um perfil de
deslocamento que é máximo no centro e cai para zero na
arresta. Mais precisamente, visto do lado, o diafragma
move para cima e para baixo com a forma de uma parábola
(porém, para freqüências altas, nem isso vale mais devido
ao retardamento das áreas centrais em relação às mais perto
da aresta, ver imagem embaixo na Figura 11).

Figura 11: Movimento parabólico do diafragma em freqüências
baixas é medias (acima) e em freqüências altas (em baixo). A
defasagem de algumas áreas leva a uma queda na resposta devido
ao cancelamento parcial de áreas que movem em sentidos opostos.

Como o deslocamento é maior no centro, a área central
contribui muito mais para a mudança da capacitância do
que as áreas circulares exteriores. De fato, a margem quase
imóvel perto da aresta praticamente não contribui mais
nada para a capacitância dinâmica e por isso pode ser vista
como parte da capacitância parasita, aumentando o teor de
distorção harmônica [6, [9]. Isso significa que a linearidade
poderia ser aumentada projetando um backplate com
diâmetro bem menor que o do diafragma. Assim, as áreas
pouco movidas perto da aresta do diafragma praticamente
não contribuiriam mais para a capacitância estática e o
backplate passaria a “sentir” só a parte central do
diafragma, ou seja, uma fração menor (porém mais plana e
mais excursionada) da esfera que ele forma sob excitação.
Isso até faria com que a sensibilidade do microfone subisse
ligeiramente, como mostra a equação (4) mais adiante,
porque a variação relativa da capacitância aumentaria.

Figura 12: Teores típicos do segundo (azul) e do terceiro (vermelho)
harmônico e distorção total (THD, em verde) em relação ao NPS que
um microfone capacitivo recebe. A THD é dominada pelo segundo
harmônico. Faixa verde: menos que 1% de THD, cor-de-laranja:
de 1% de THD até ceifa do pré, rosa: sinal ceifado pelo pré.

O que atrapalha em medições pode ser bem vindo no
mundo da música em gravações de vozes e instrumentos:
nos tempos do áudio cristalino e perfeito que a tecnologia
digital providencia (desde que os circuitos e algoritmos
envolvidos sejam bem projetados), muita gente está
saudosa pela “sujeira” e pelo “calor” da era analógica. Pois
pelos motivos supracitados, microfones clássicos de
estúdio de uma polegada com alta sensibilidade constituem
uma fonte relativamente rica do segundo harmônico, tido
com “musical”. Nem é preciso adicionar um circuito
valvulado para explorar essa propriedade, como é tão
popular para adicionar o calor também visivelmente.
Porém, como a geração dos harmônicos é essencialmente
uma propriedade da própria cápsula, um circuito moderno
com FET capta o “calor” tão bem quanto um circuito
valvulado, mas adiciona menos ruído de fundo, consome
menos potência e tem vida útil muito maior.
Voltando para o mundo das medições, em que qualquer
aberração do original é devidamente vista como defeito, a
“curva característica” da distorção vs. NPS precisa ser
considerada sobretudo, é claro, em medições com níveis
elevados que têm justamente a finalidade de determinar a
distorção do dispositivo sob teste (DST). Um exemplo é a
determinação dos limites de NPS que um alto-falante ou
um sistema de sonorização completo é capaz de reproduzir
dentro de um limite estipulado de THD. Nesse tipo de
medição, o nível de distorção do microfone deveria sempre
estar no mínimo 10 dB abaixo do produzido pelo DST para
não alterar significativamente o resultado em detrimento do
DST. Por exemplo, se a meta é a determinação do NPS
máximo que o DST é capaz de reproduzir sem ultrapassar
10% de distorção harmônica, em momento algum o THD
produzido pelo próprio microfone deva ultrapassar 3%.
A ficha técnica dos microfones baratos pouco ajuda
porque muitas vezes não está claro se o NPS máximo dado
se refere a um teor específico de THD que a cápsula atinge,
ou à ceifa do pré-amplificador, que às vezes é só alcançado
quando o microfone já produz bem mais que 3% de THD.
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A distribuição espectral do ruído corresponde
aproximadamente à da sensibilidade no campo de pressão.
Isso significa que num microfone equalizado para campo
livre com ressonância sobre-amortecida, o ruído cai em
altas freqüências.
Já em freqüências baixas (< 500 Hz), é o préamplificador que começa a dominar o ruído total,
sobretudo em microfones pequenos cujas cápsulas
possuem pouco capacitância.

Figura 13: Medição em passos de 1/6 de oitava do NPS máximo em
1 m de distância que um monitor de palco é capaz de desenvolver
sem ultrapassar 3% (curva verde) e 10 % (curva vermelha) de
distorção. Na faixa entre 200 e 900 Hz, as duas curvas coincidem, o
que significa que a caixa não ultrapassa 3% de distorção nem
quando alimentada com a potência máxima admissível.
Nesse tipo de medição, é fundamental que o microfone desenvolva
bem menos distorção do que o dispositivo pesquisado.

De qualquer maneira, para a determinação do NPS
máximo de sistemas de sonorização potentes, não é
recomendável trabalhar nem com microfones baratos e
simples (devido ao limite de ceifa que a eletrônica
primitiva embarcada atinge já em níveis bem baixos), nem
com microfones caros de laboratório com alta sensibilidade
(nominalmente 50 mV/Pa). Esses já produzem distorção
considerável nos níveis esperados de um sistema de alta
performance (130 dB @ 1 m e além). Além disso, o limite
de ceifa do pré, mesmo sendo capaz de produzir uma
voltagem de saída bastante alta (usualmente por volta de
10 VRMS) pode ser atingido na faixa da maior eficiência do
DST (tipicamente nos médios), invalidando a medição por
completo. Esse risco pode ser eliminado trabalhando com
cápsulas de ¼ polegada pouco sensíveis, tais como a
MK 301 da Microtech Gefell ou B&K 4954. Mas cápsulas
de meia polegada com diafragma rígido (sensibilidade
nominal: 12,5 mV/Pa), tais como a B&K 4191, ou a
embutida no modelo 4007 da dinamarquesa DPA (limite de
3% de THD: 153 dB NPS), servem igualmente o propósito.
1.2 Ruído de fundo e faixa dinâmica
Enquanto a distorção, que cresce proporcionalmente com
o NPS, define o limite superior da faixa dinâmica de um
microfone capacitivo, o ruído de fundo que ele produz
marca o limite inferior.
O ruído do microfone é composto por dois componentes:
o ruído térmico da cápsula e o do pré-amplificador. O da
cápsula é oriundo do movimento browniano das moléculas,
portanto ele aumenta proporcionalmente com a
temperatura absoluta [em °K] e a impedância acústica do
diafragma [4]. Portanto, cápsulas com diafragmas mais
rígidos são mais ruidosas.

Figura 14: Ruído produzido por um microfone capacitivo,
predominado pelo ruído elétrico do pré-amplificador em baixas
freqüências e pelo batimento no diafragma das moléculas em
agitação nas freqüências médias e altas.

1.3 Corte inferior da faixa útil de freqüências
Barômetros e microfones são sensores da mesma
família. Enquanto o propósito do barômetro é captar a
pressão atmosférica (ou seja, a parte DC da pressão do ar)
e mudanças lentas da mesma, a tarefa do microfone é
justamente excluir essa faixa, reagindo só a mudanças mais
rápidas (e geralmente audíveis) da pressão do ar. Ou seja, o
barômetro age como passa-baixa e o microfone como
passa-alta, com freqüências de cortes usualmente na faixa
do infrassom (na casa de 1 a 3 Hz).
Para evitar que as mudanças lentas da pressão
atmosférica desloquem o diafragma, o que faria com que a
cápsula de um microfone também se comportasse como
um barômetro, existe um canal fino de equalização que liga
o interior da cápsula ao ambiente. Ele tem o mesmo
propósito que a nossa trompa de Eustáquio: igualar a
pressão estática interna à pressão atmosférica. O diâmetro e
o comprimento desse capilar definem a freqüência de corte
do passa–alta mecânico que esse arranjo constitui.
Para o desacoplamento da voltagem estática da cápsula,
existe um capacitor em série entre o diafragma e o primeiro
estágio do pré-amplificador, localizado bem perto da
cápsula. A capacitância total formada pela capacitância da
cápsula (que varia entre somente 3 pF para uma cápsula de
⅛ polegada e quase 70 pF para uma cápsula de 1 polegada)
em série com o capacitor de desacoplamento constitui um
passa-alta elétrico em conjunto com a resistência de
entrada do pré-amplificador (e do resistor de fornecimento
da voltagem de polarização, caso o microfone seja
externamente polarizado). Para que a freqüência de corte
desse passa-alta seja suficientemente baixa (< 10 Hz), a
resistência de entrada do pré precisa ser altíssima (na casa
de 1 - 100 GΩ). Além disso, a capacitância da entrada
precisa ser tão baixa quanto possível (< 0,5 pF) para evitar
uma atenuação significativa do sinal e para diminuir
distorção harmônica, mais notadamente de segunda ordem.
Essa meta só pode ser alcançada com circuitos especiais
valvuladas (cathode follower), ou com transistores do tipo
FET, diminuindo o ruído de fundo em comparação com
circuitos valvulados. No caso de microfones de
laboratórios, esse circuito é acolhido num cilindro metálico
do mesmo diâmetro que a cápsula, que é diretamente
rosqueada nesse cilindro. Assim, existe uma
modularização, sendo possível a livre troca de cápsulas
variadas, incluindo de fabricantes diferentes, contanto que
possuam o mesmo diâmetro padronizado.
No caso de cápsulas simples com diafragma de plástico e
back-electret, o FET é diretamente embutido dentro da
própria cápsula.

Figura 15: Cápsula com FET diretamente embutido
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As atenuações em baixas freqüências que resultam dos
passa-altas mecânico e elétrico se multiplicam.
A amplificação de voltagem normalmente fica
ligeiramente abaixo de 1 (ou seja, abaixo de 0 dB), o que
significa que o pré-amplificador trabalha meramente como
amplificador de corrente e conversor de impedância, capaz
de alimentar os cabos longos da conexão e as entradas dos
aparelhos aos quais estão ligados.
1.4 Sensibilidade
A sensibilidade (unidade: Volt / Pascal) de um
microfone capacitivo, quer dizer quanta voltagem RMS ele
produz ao ser exposto a determinada pressão sonora, é
proporcional à força do campo eletrostático (em V/m) e à
área do diafragma (ver equação 4). Para maximizar o
campo eletrostático, a distância entre diafragma e
backplate é bem pequena – num microfone de laboratório,
só 20 µm. Como a voltagem aplicada é de 200 V, o campo
eletrostático possui um valor altíssimo de 10 MV/m. Isso é
de 3 a 5 vezes maior do que os limites dados na literatura
para a criação de faíscas no ar. Porém, isso normalmente
não acontece, justamente devido à distância muito
pequena: íons que nascerem esporadicamente na fresta
entre diafragma e backplate (ambos são polidos para
eliminar qualquer saliência que iria favorecer esse
processo) não terão percurso suficiente no seu vôo
acelerado pelo campo eletrostático para esbarrar em muitos
outros átomos e ionizá-los, criando a reação em cascata
que geraria a descarga espontânea.
A sensibilidade da cápsula pode ser calculada
analiticamente [9] com a ajuda da seguinte equação, válida
para movimento parabólico do diafragma (freqüências
baixas e médias):


R2 
2
⋅  2 − 2BP 
RDIA
RDIA 

M = U0 ⋅
8 ⋅τ ⋅ d

(4)

sendo
M = sensibilidade (em V/Pa)
U0 = Voltagem de polarização
RDIA = raio do diafragma
RBP = raio do backplate
τ
= tensão mecânica do diafragma
d
= distância entre o backplate e o diafragma
Como a equação indica, a sensibilidade é proporcional à
voltagem de polarização e à área do diafragma. Por outro
lado, ela é inversalmente proporcional à tensão mecânica
do diafragma e à sua distância ao backplate.

Figura 16: Comparação da sensibilidade e da faixa útil de três
microfones com tamanhos diferentes.

Portanto, um microfone de meia polegada produz uma
voltagem quatro vezes (12 dB) maior do que um de
¼ polegada (assumindo que os demais parâmetros U0, τ, d
e a relação entre os raios do backplate e do diafragma
sejam iguais), devido à sua área 4 vezes maior. Porém, a
excursão do diafragma de meia polegada ainda é bem
baixa: para um NPS de 40 dB, ela não passa de 10 ± pm
[11]. Se o diafragma tivesse o diâmetro da nossa Terra, a
mesma excursão relativa corresponderia a apenas ± 1 cm!
Porém, um sinal desse nível já é captado com relação
sinal/ruído razoável pelo microfone.
No entanto, a excursão do diafragma pode ser controlada
através da tensão mecânica com a qual a película metálica
é esticada. Da mesma maneira como num tambor, esticar a
película com mais força faz a freqüência de ressonância
(que, no caso de microfones capacitivos, se encontra no
limite superior da faixa útil) subir. Assim, a faixa útil é
estendida para freqüências superiores, uma propriedade
desejável que aumenta a versatilidade do microfone (e
também a estabilidade temporal das suas propriedades).
Porém, um diafragma mais rígido obviamente exibe
menos excursão com determinado nível de pressão sonora.
Ou seja, a extensão da faixa útil acontece em detrimento da
sensibilidade (e portanto da capacidade de captar com boa
relação sinal/ruído eventos sonoros fracos) do microfone.
O efeito é piorado pelo fato que o diafragma mais rígido
apresenta uma impedância acústica maior, o que eleva o
ruído térmico causado pelas moléculas em agitação
batendo no diafragma.
Os fabricantes podem então “brincar” com a tensão
mecânica do diafragma para criar cápsulas com
propriedades e fins variados. Por exemplo, para o formato
popular de meia polegada, os microfones de laboratório
existem em duas versões diferentes: Uma com diafragma
rígido, sensibilidade nominal de 12,5 mV/Pa e resposta
plana até 40 kHz, e a outra com tensão do diafragma quatro
vezes menor, aumentando a sensibilidade nominal para
50 mV/Pa, porém restringindo a resposta a 20 kHz.
A ressonância do diafragma no
limite superior da faixa útil causa
um realce na resposta, cuja
largura e cujo nível podem ser
controlados através de buracos no
backplate, que infligem perdas
viscosas na passagem do ar,
assim amortecendo a ressonância
(baixando o fator de qualidade
Q). É com esse recurso que a
resposta de um microfone pode
ser mecanicamente equalizada
para prover uma resposta plana
no campo sonoro intencionado
Figura 17: controle do
amortecimento da
(livre, difuso, ou de pressão),
ressonância
como veremos mais adiante.
Para os microfones mais sensíveis que existem no
mercado, os fabricantes vão um passo além e colocam a
ressonância praticamente sem nenhum amortecimento no
meio da faixa útil (por volta de 7 kHz). Porém, o realce
forte resultando desse detalhe construtivo precisa ser pósequalizado por meio de um filtro complementar no préamplificador. Aliás, é só através desse truque que os
fabricantes conseguem oferecer microfones de uma
polegada cujo ruído equivalente com ponderação “A” caia
para valores por volta ou até ligeiramente abaixo do nosso
limiar de audição (o que demonstra a performance
extraordinária desse nosso sentido).
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para o qual ele foi projetado. Em princípio, todos os
microfones de medição são onidirecionais – pelo menos é o
que a ficha técnica promete. Na praxe, isso obviamente só
vale enquanto as dimensões do microfone são pequenas em
relação ao comprimento da onda. Em freqüências altas,
uma onda plana com incidência obliqua não vai mais
deixar todos os pontos do diafragma vibrar com a mesma
fase, o que leva a uma queda da resposta à medida que a
freqüência aumenta.

Figura 18: Controle da ressonância do diafragma para obter
equalização para campo livre (azul) ou para maximizar a relação
sinal/ruído nos médios de um microfone de 1 polegada (verde).
Para obter uma resposta plana em campo de pressão, o
amortecimento da ressonância deve ser crítico (fator Q = 0,7)

A área grande do microfone de uma polegada beneficia a
relação sinal/ruído não só pela voltagem maior gerada
como também pela sua capacitância elevada. Essa começa
a atenuar o ruído térmico da resistência de entrada do pré já
em freqüências inferiores em comparação a microfones
menores. Assim, o ruído de fundo cai consideravelmente,
sobretudo na faixa abaixo de 500 Hz. De modo oposto, a
“surdez” de um microfone de ¼ de polegada (ou pior, de ⅛
de polegada) é maior ainda do que a diferença de
sensibilidades sugere (ver Figura 70 mais adiante).
O fato que a ressonância de um microfone capacitivo
costuma ser localizada no limite superior da faixa útil de
freqüências explica a sua predestinação como microfone de
medição: Abaixo da freqüência de ressonância, o que
limita a movimentação do diafragma não é mais a sua
massa a ser acelerada, mas essencialmente a sua rigidez (e,
com uma certa fração, a do volume de ar preso na cápsula).
A rigidez e o seu inverso, a compliância, independem da
freqüência, o que significa que segundo a lei de Hook, a
excursão (= força / rigidez) e portanto a voltagem gerada
pelo microfone também independem da freqüência. Por
isso, embaixo da freqüência de ressonância (e acima da
freqüência do corte inferior), a resposta de um microfone
capacitivo assume uma resposta em freqüência quase
perfeitamente plana (descontando a influência de grades de
proteção e refração da próprio cápsula). Isso vale tanto
para microfones de precisão caros quanto para as cápsulas
mais baratas produzidas em grande escala para celulares e
outros dispositivos eletrônicos de consumidor.
Para microfones eletrodinâmicos, isso infelizmente não é
possível: a bobina móvel desse tipo de microfone é muito
pesada, tornando impossível colocar a freqüência de
ressonância do diafragma (que é colada à bobina) no final
da faixa útil. Em vez disso, a ressonância desse tipo de
microfone normalmente reside na faixa de 200 Hz a
500 Hz. A resposta em freqüência é laboriosamente
equalizada para ser mais ou menos plana através de vários
ressonadores formados por câmaras ocas atrás do
diafragma, porém, um microfone dinâmico nunca alcança a
linearidade nem a fidelidade na reprodução de impulsos de
um microfone capacitivo (e, em muitos casos, nem é
projetado para isso).
2

Figura 19: Ilustração de uma onda curta incidindo obliquamente em
um microfone, causando defasagem entre as regiões do diafragma.

Figura 20: Respostas de um microfone de meia polegada em passos
de 5°, normalizadas à incidência de 0°

Por exemplo, no caso de um microfone de meia
polegada, esse comportamento é bem notável a partir de
poucos kHz (ver Figura 20). Ele não pode ser alterado por
nenhuma medida mecânica ou elétrica: Simplesmente se
trata de uma propriedade inerente, definida pelas
dimensões da cápsula e do corpo no qual ela é montada.
Além da perda da omnidiretividade, outro efeito
importante começa a se manifestar em freqüências cujo
comprimento de onda fica por volta ou abaixo das
dimensões do microfone: ele começa a interferir no campo
sonoro. O diafragma apresenta um barreira para o som,
refletindo boa parte da onda incidente e aumentando desta
forma a pressão sonora em frente dele

CAMPOS SONOROS LIVRE, DIFUSO, E DE
PRESSÃO

A localização e o amortecimento da freqüência de
ressonância têm um papel muito importante para conferir
uma resposta plana ao microfone no tipo de campo sonoro

Figura 21: Para ondas cujo comprimento é curto em relação às
dimensões do microfone, a pressão sonora em frente do diafragma
aumenta e boa parte da onda é refletida
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Isso faz com que a resposta em freqüência a uma onda
com incidência normal (vindo da frente) aumente em altas
freqüências. No entanto, esse aumento pode ser equalizado
com medidas mecânicas: através da escolha criteriosa da
freqüência de ressonância e do sobre-amortecimento da
mesma, é possível atribuir uma resposta praticamente plana
em toda a faixa útil de freqüências para ondas com
incidência perpendicular. Um microfone que exibe esse
tipo de comportamento (resposta plana em campo livre
para incidência normal) é chamado de microfone para
campo livre.
Alternadamente, microfones para o campo difuso exibem
resposta plana quando o som incide aleatoriamente de
todos os lados. A diferença em relação ao microfone para
campo livre é que o amortecimento da ressonância é bem
menor. Isso faz com que para incidência normal do som, a
resposta em freqüência apresente um realce notável, que
chega a 9 dB em 20 kHz para um microfone de meia
polegada. Se um desses é acidentalmente utilizado na
medição e equalização de um sistema de som, os ajustes
obviamente levariam a um som abafado porque o
microfone acusaria um excesso de agudos que o operador
tentaria debelar, baixando o teor de agudos mediante o
equalizador.
Se não houver nenhuma correção do aumento da pressão
sonora em frente do diafragma, o microfone é do tipo para
campo de pressão, que reina em cavidades seladas, como o
pistonfone (que iremos conhecer em breve) e também em
superfícies planas nas quais o microfone é embutido de
maneira rente (ilustrado no lado esquerdo da Figura 22).
Existe uma diferença muito importante nessas aplicações
em relação a microfones utilizados nos campos livre ou
difuso: O capilar que serve para a equalização da pressão
estática interna NÃO é exposto ao campo sonoro.

MICROFONES DE MEDIÇÃO

Isso acontece porque nessas freqüências tão baixas, o ar
dentro da cápsula não é mais comprimido e estendido no
ritmo da onda que incide no diafragma. Em vez disso, ele
simplesmente passa através do capilar no lado traseiro, que
está fora do campo sonoro. Ou seja, a rigidez do volume
interno de ar (que age como mola adicional) diminui,
dando maior mobilidade ao diafragma, o que se traduz em
maior sensibilidade (em torno de 1 a 2 dB, ver Figura 23).
Resumidamente, os três tipos de compensação para
campos específicos meramente apresentam “curvas de
equalização”, que, no caso de microfones de laboratório,
são realizadas por medidas mecânicas. Elas não têm
nenhuma influência na diretividade dos microfones, que
somente é ditada pelas dimensões do microfone.
Obviamente, a equalização também pode ser executada
eletronicamente, por exemplo por meio de filtros
analógicos dentro do pré-amplificador ou através de pósequalização (de preferência, no domínio digital). No caso
dos microfones que utilizam cápsulas de eletreto de
produção em massa, é a única possibilidade de corrigir
respostas que não são lineares o suficiente. Muitas vezes, a
ressonância dessas cápsulas reside na região de 10 kHz e
não é amortecida adequadamente.

Figura 24: Possibilidades de equalização de uma cápsula com
ressonância mal atenuada em 11 kHz. Curva roxa: passa-baixa de
1a ordem, curva verde: PEQ de 2a ordem com ganho negativo.
Figura 22: Microfone em campo de pressão (esquerda) com o capilar
fora do campo sonora, e em campo livre (direita) com o capilar
dentro do campo sonoro

Isso significa que o seu efeito de passa-alta mecânico na
resposta é desativado. Do lado mecânico, o microfone
passa então a apresentar comportamento barométrico. Em
vez de começar a cair abaixo da freqüência de corte
definida pelas dimensões do capilar, a resposta ali até sobe
ligeiramente.

Figura 23: Resposta em freqüência de uma cápsula com o capilar de
equalização fora (A) e dentro do campo sonoro.

Figura 24 mostra um exemplo e duas equalizações
factíveis com filtros analógicos dentro do próprio préamplificador. O primeiro é um simples passa-baixa de
primeira ordem, que pode ser realizado através da ligação
de um pequeno capacitor em paralelo à saída da cápsula
(como em Figura 25), que possui uma certa impedância.
Com essa medida, a ressonância é nivelada, porém, a faixa
útil é limitada a somente 10 kHz. Uma opção melhor é a
implementação de um filtro paramétrico de segunda ordem
do tipo Bell, com freqüência central que equivale a da
ressonância, fator de qualidade Q ajustado â largura da
ressonância da cápsula, e ganho negativo.

Figura 25: Eletrônica simples de dois exemplares do mesmo tipo de
microfone, porém de marcas diferentes. A placa de cima possui um
capacitor de 330 pF em paralelo à cápsula (na aresta esquerda,
perto do fio preto) para atenuar a ressonância, a de baixo dois.
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Essa medida, que requer um único amplificador
operacional como elemento ativo, proporciona uma
resposta bem plana que se estende até 24 kHz.
Possivelmente, as diferenças entre microfones mais
sofisticados e os modelos bem em conta se devem, além de
uma pré-seleção melhor das cápsulas, a algum tipo de
equalização individual aplicada à cada unidade vendida.
É perfeitamente possível trabalhar com um microfone de
campo difuso ou de pressão em campo livre e vice versa. É
só preciso saber da resposta do microfone no determinado
campo e aplicar a correção adequada. Para microfones de
laboratório, a ficha técnica normalmente contém as
respostas nos vários tipos de campo. Além disso, as
diferenças das respostas são conhecidas para cada tipo de
microfone.
Idealmente, um microfone apresentaria a mesma
resposta em todos os tipos de campo, o que infelizmente só
valeria se o microfone fosse infinitamente pequeno.
Microfones de ¼ polegada obviamente chegam mais perto
a esse ideal do que os de ½ polegada. Em relação a esses,
as diferenças entre os campos e o aumento da pressão em
frente do diafragma são transpostos em uma oitava para
cima.
3

ESCOLHA DO TIPO DE MICROFONE

Qual microfone serve para determinado propósito?
Campo livre ou campo difuso? ½ ou ¼ polegada?
Diafragma frouxo ou rígido? Depende da aplicação.
Para começar com a aplicação mais típica na área de
áudio profissional, a medição de uma caixa de som ou de
um sistema de sonorização completo, é óbvio que um
microfone equalizado para campo livre, apontado para o
objeto sob medição, deveria ser utilizado.
Contrastando com isso, para medições da pressão sonora
em ambientes reverberantes ou de eventos sonoros com
ângulo de incidência imprevisível, microfones equalizados
para campo difuso são indicados. Provisoriamente, esse
tipo também pode ser utilizado para medições de objetos
discretos em campo livre: basta gira-lo para 70° fora da
linha direta entre microfone e objeto. É aproximadamente
para esse ângulo de incidência que um microfone
equalizado para campo difuso apresenta resposta plana
para uma onda oriunda de uma fonte discreta.
Para a medição de múltiplas fontes ao redor do
microfone concentradas no plano horizontal, como por
exemplo no monitoramento do ruído na beira de uma
estrada, um microfone equalizado para campo de pressão,
apontado verticalmente para cima, garante os resultados
mais fieis (pois apresenta resposta plana para incidência de
90°). Porém, uma fonte com azimute elevado, por exemplo
um avião sobrevoando o ponto de medição, terá os agudos
realçados em até 10 dB.
Além do critério da equalização, outra duvida diz
respeito ao tamanho mais adequado do microfone. De
modo geral, na medição de quaisquer alto-falantes,
sistemas de som, ou outras fontes que emitem som com
nível relativamente alto, microfones de ¼ polegadas são a
melhor opção. Possuem resposta estendida até a(s)
primeira(s) oitava(s) de ultrassom e suas respostas nos
agudos dependem menos do ângulo de incidência.
Microfones de meia polegada são predestinados para
medidores de pressão sonora, que idealmente abrangeriam
uma faixa dinâmica do limiar de audição até o de dor e
além. Com um ruído de fundo por volta de 15 dB(A) NPS
e nível de ceifa de aproximadamente 140 dB NPS, cápsulas
de meia polegada com alta sensibilidade (por volta de

MICROFONES DE MEDIÇÃO

50 mV/Pa) chegam bastante perto a esse ideal. Levando em
consideração a sua estrita neutralidade tonal, eles também
configuram uma ótima alternativa a microfones de estúdio
(na maioria das vezes, equipados com cápsulas de
1 polegada) para gravações de fala e instrumentos em alta
fidelidade.
Porém, na medição de eventos que apresentam uma
mistura de campo difuso e direto (ou seja, campo confuso),
ou cujo ângulo de incidência é imprevisível, um microfone
de ¼ polegada garante resultados mais realísticos porque
atenua menos os agudos de fontes não frontais.
Por outro lado, para poder caracterizar fontes bem
silenciosas (por exemplo, compressores de geladeiras),
cápsulas de meia polegada ainda dominam os medidores de
pressão sonora, se bem que o surgimento de novas cápsulas
de ¼ polegada com sensibilidade alta (graças a um
diafragma com baixíssima tensão mecânica) pode mudar o
cenário futuramente.
Para medições de níveis extremamente altos, tais como
os emitidos por turbinas, airbags estourando, pontos de tiro
ao alvo, lançamento de foguetes, trios elétricos e carros
transformados em discotecas ambulantes para fins de
competição,
as
cápsulas
empregadas
devem
obrigatoriamente ter sensibilidade reduzida, tais como as
de meia polegada com diafragma de alta tensão mecânica
(nominalmente 12,5 mV/Pa, limite de ceifa um pouco
abaixo de 160 dB NPS). Cápsulas de ¼ polegada com
limites de aproximadamente 170 dB NPS (existe um tipo
especial com limite de 184 dB NPS) ou até de ⅛ polegada
seriam a opção mais indicada.
Embora as cápsulas típicas já produzam um bocado de
distorção quando submetidos a esses níveis insalubres, é
muitas vezes o pré-amplificador que põe um limite abrupto
à faixa dinâmica usável, entrando em regime de ceifa.
Esse, por sua vez, depende da voltagem de alimentação do
pré, hoje em dia usualmente ± 14V. Pré-amplificadores de
microfones de laboratório construídos com componentes
discretos (ao contrário de amplificadores operacionais)
muitas vezes agüentam uma alimentação elevada
(60 - 120 V) que permite empurrar o limite de ceifa para
níveis substancialmente maiores. Porém, essa medida
obviamente não reduz em nada a distorção abaixo do limiar
de ceifa, produzida pela própria cápsula. Um microfone
capacitivo que produz 20 V ou 30 V RMS de saída com a
ajuda de voltagens de alimentação altas inevitavelmente
possui um teor de distorção bem acima dos 3% definidos
como limite, e esses valores altos afetam a exatidão da
medição, já que a distorção “se nutre” da fundamental, cujo
nível elétrico não cresce mais proporcionalmente com a
pressão sonora.
Uma outra medida para afastar o perigo de ceifa durante
os ensaios é a redução da voltagem de polarização (o que
reduz a sensibilidade proporcionalmente). Mais uma vez,
isso só serve para deslocar o limite de ceifa para níveis
superiores, mas praticamente não muda a distorção
harmônica que o microfone produz em determinado nível
embaixo desse limite. Essa só depende da geometria, da
excursão do diafragma e da capacitância parasita.
Por final, uma terceira possibilidade é um capacitor
ligado em paralelo à cápsula, constituindo um divisor
capacitivo que derruba a voltagem da cápsula. Porém, esse
capacitor age como uma capacitância parasita gigantesca,
aumentando ainda mais a distorção harmônica em
determinado nível.
Voltando para medições de caixas de som, o NPS que
elas produzem normalmente é mais que suficiente para
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obter uma relação sinal/ruído satisfatória até com
microfones pouco sensíveis de ¼ polegada. Uma exceção
pode ser a faixa dos graves bem abaixo da freqüência de
ressonância, onde a resposta da caixa de som cai enquanto
o ruído elétrico do pré-amplificador do microfone aumenta
rapidamente. Como o ruído de fundo de uma cápsula de
laboratório de ¼ polegada é de 15 a 25 dB maior do que o
de uma de meia polegada, ela pode dominar o ruído de
fundo abaixo da faixa útil da caixa em ambientes
silenciosos. Por outro lado, com um microfone mais
sensível, prevalece quase sempre o ruído acústico nos
graves, onde a imissão de ruído ambiental aumenta
consideravelmente devido à perda de isolamento das
paredes. Portanto, o ganho de relação S/R nos graves com
um microfone sensível é bem menor que a diferença do
ruído equivalente sugere.
Na outra extremidade da faixa de áudio, a partir de
aproximadamente 10 kHz, o ruído elevado de uma cápsula
de ¼ polegada com diafragma rígido pode comprometer
medições de respostas impulsivas de salas grandes (por
exemplo, teatros, cinemas, auditórios). Nessa faixa, a
energia sonora emitida pela fonte esmorece rapidamente (o
que conseqüentemente leva a tempos de reverberação bem
curtos) devido à alta absorção de som refletido das
superfícies revestidas e à do ar que aumenta
consideravelmente devido a processos de relaxação das
moléculas. Em ambientes silenciosos, o ruído elétrico nos
agudos de uma cápsula pouco sensível não raramente
predomina o ruído total, prejudicando a faixa dinâmica da
resposta impulsiva nas bandas superiores.
No lado positivo, esse tipo de cápsula possui “de
maneira natural” uma resposta que se estende até no
mínimo 40 kHz – alguns modelos alcançam 80 kHz ou até
100 kHz. Porém, para que a resposta seja plana, alguns
modelos dependem da remoção da grade de proteção. Caso
contrário, o volume de ar preso entre grade e diafragma
provoca uma ressonância que realça a faixa por volta de
aproximadamente 10 a 30 kHz. Sem a grade, a resposta
plana e estendida permite traçar fielmente detalhes como,
por exemplo, as ressonâncias proeminentes das calotas
metálicas de alguns tweeters.

Figura 26: Comparação entre a medição com microfone de ½
polegada (B&K 4190) e de ¼ polegada (B&K 4135) postos no chão,
captando o som direto e a reflexão. Além da queda nos agudos, o
notch em 27 kHz (em que a profundidade da cápsula 4190 equivale
λ/2 da onda) salta nos olhos. Porém, está fora da sua faixa útil.

Na medição da resposta de caixas de som em salas semianecóicas, que possuem um chão maciço, o melhor jeito de
lidar com a reflexão inevitável do chão é de simplesmente
aproveitá-la, pondo o microfone no chão e virando e
basculando a caixa de som de cabeça para baixo para
garantir que o som do tweeter incida quase

MICROFONES DE MEDIÇÃO

perpendicularmente no diafragma do microfone. Como o
centro do diafragma se encontra poucos milímetros acima
da superfície refletora, a diferença do “tempo de viagem”
do som direto e do refletido é mínima e os dois estão
praticamente em fase até alguns kHz. Porém, acima disso,
a defasagem crescente leva a uma perda perceptível da
resposta nos agudos, piorada pela diretividade igualmente
crescente, que começa a atenuar ondas que não incidem
perpendicularmente. Esse efeito pode ser minimizado
evitando o uso de microfones de meia polegada, optando
por microfones menores.
4

POLARIZAÇÃO

Ou que serve melhor para o uso no dia-a-dia, um
microfone pré-polarizado (eletreto) ou um com polarização
fornecida externamente? À primeira vista, pode parecer
que só um microfone polarizado externamente possa
alcançar o máximo de acurácia e confiabilidade. De fato, a
voltagem de polarização, que tem influência diretamente
proporcional à sensibilidade do microfone, pode ser
ajustada com excelente precisão e estabilidade. Porém, o
circuito que fornece essa voltagem tem de ser bem
projetado. Quaisquer componentes AC que se
sobrepuseram à voltagem DC, tais como ruído de banda
larga e sobretudo hum da linha elétrica (60 Hz e múltiplos)
serão acoplados ao sinal de saída de microfone, somente
atenuados pelo passa-baixa de primeira ordem constituído
pelo resistor de polarização (tipicamente 1 GΩ) e a
capacitância da cápsula. Sujeira com amplitude de somente
poucos mV já iria aumentar notavelmente o ruído de fundo
do microfone. Portanto, a fonte DC de polarização precisa
ser excepcionalmente limpa, uma tarefa que não é tão fácil
de cumprir, visto que muitas vezes, ela é realizada através
de um conversor DC-DC, com estágio intermediário
operando com onda retangular. A freqüência desse
chaveamento deve sempre estar acima da faixa útil do
microfone, senão se manifestaria inevitavelmente como
linha proeminente no espectro FFT do sinal do microfone.
Para melhorar a pureza da fonte DC, uma pós-filtragem
com passa-baixa de vários estágios é indispensável. Porém,
esse filtro perde eficiência em baixas freqüências –
justamente onde a atenuação do ruído por parte do passabaixa de primeira ordem do resistor de polarização e da
capacitância da cápsula também diminui. Isso significa que
além do pré-amplificador, cujo ruído tende a subir em
baixas freqüências, uma fonte de polarização pouco
silenciosa também pode contribuir à degradação da relação
sinal/ruído.
Além do problema da geração da alta-voltagem limpa, o
fornecimento dessa voltagem ao microfone apresenta um
calcanhar-de-aquiles. Para diminuir o impacto de choques
elétricos potencialmente perigosos na troca de uma
cápsula, a voltagem de polarização de 200 V é fornecida ao
conector Lemo de 7 pinos do aparelho que a disponibiliza
através de um resistor de valor relativamente alto
(tipicamente entre 1 e 10 MΩ). Isso resulta numa conexão
de alta impedância, e mesmo com boa blindagem, essa
pega interferência com muita facilidade, sobretudo a
temida freqüência da rede elétrica e seus harmônicos.
Problemas com hum de fato fazem parte do dia-a-dia nos
laboratórios, ainda agravados pela conexão assimétrica que
microfones de laboratório possuem (ao contrário de
microfones de estúdio).
Além da suscetibilidade à interferência, o fornecimento
da voltagem de polarização também é vulnerável a perdas
nos plugues quando umidade condensa neles (o que
acontece, por exemplo, quando o equipamento é trazido de
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um ambiente com ar condicionado para fora). A queda de
tensão ocasionada pela condutividade da água acarreta uma
perda de sensibilidade do microfone.
Por último, a fase de estabilização pela qual microfones
externamente polarizados passam quando o equipamento é
ligado é outro fator de chateação. Durante essa fase, os préamplificadores costumam sobrecarregar, oscilando entre
longas fases de ceifa positiva e negativa. Como os passabaixas de pós-filtragem da fonte, bem como aquele
composto pelo resistor e a capacitância da cápsula, têm
coeficiente de tempo alto, demora bastante tempo até que a
voltagem da cápsula esteja estabelecida plenamente. Em
medições que requerem alta precisão, tais como
calibrações por reciprocidade, é recomendável esperar no
mínimo cinco minutos antes de iniciar a operação para que
o erro ocasionado pela carga ainda incompleta da cápsula
se torne imperceptível.
Todos os problemas mencionados desaparecem quando
se opta por cápsulas pré-polarizadas. O eletreto
proporciona um campo eletrostático ideal, livre de
quaisquer ruídos e hum. Além da pureza do campo, a
complexidade reduzida da eletrônica é outra vantagem
digna de menção. Em aparelhos portáteis, a economia de
potência é outro fator a ser considerado. Embora a própria
cápsula não consuma potência (fora de correntes nanicas
ocasionadas pela resistência não infinita do isolador do
backplate e do dielétrico do capacitor de acoplamento), os
conversores DC-DC sempre têm uma auto-demanda de
potência que não pode ser desprezada e que limita a
autonomia por ciclo de carga da bateria.
Quanto à estabilidade do eletreto (ou seja, a retenção do
campo gerado), existem preocupações que a polarização
pudesse perder força ao longo dos anos, acarretando uma
perda de sensibilidade do microfone. Porém, os fabricantes
garantem que existam eletretos com longevidade excelente,
cuja característica, composição e cujo processamento eles
guardam a sete chaves. O campo eletrostático de cápsulas
de laboratório é aproximado ao seu estado final através de
um processo de envelhecimento artificial em temperaturas
elevadas (por volta de 150°C). Com a ajuda desse
procedimento, cápsulas pré-polarizadas conseguem manter
a sua carga sem perda perceptível durante dezenas de anos,
desde que estejam estocadas em lugares secos e não
quentes. Temperaturas muito elevadas não levam somente
à perda gradual da carga, como também aceleram o
afrouxamento irreversível do diafragma, acarretando
mudanças na resposta em freqüência da sensibilidade,
como será detalhado no parágrafo seguinte. De qualquer
forma, microfones capacitivos nunca deveriam ser
expostos a temperaturas altíssimas que iriam acelerar em
muito esses processos. O valor limite fornecido por um
fabricante renomado de microfones de laboratório é de
130°C para a sua série de cápsulas com eletreto e
diafragma metálico. Para microfones baratinhos com
diafragma de plástico, o valor limite é bem menor. Guardar
os microfones num carro estacionado em pleno sol já
configura uma situação crítica que deve ser evitada.
Caso um microfone com cápsula pré-polarizada esteja
acidentalmente conectado à uma alimentação externa de
polarização, nada grave acontece. A voltagem de
polarização positiva fornecida externamente ao backplate
neutraliza aproximadamente a carga negativa do eletreto,
que surte um campo E com direção oposta em relação à de
um microfone externamente polarizado (o que significa
que o microfone externamente polarizado possui
polaridade invertida enquanto o pré-polarizado não). O
fornecimento acidental de voltagem de polarização externa
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pode ser facilmente detectada através de uma sensibilidade
dramaticamente reduzida (porque a força do campo
eletrostático remanente resultando da sobreposição das
polarizações externa e interna opostas não chega nem a
10% da do uso correto). Uma calibração de controle com
pistonfone revela essa condição imediatamente (passando
primeiro um susto que o microfone supostamente seja
danificado). Quando a polarização externa estiver
desligada, o microfone pré-polarizado volta imediatamente
ao seu estádio normal, sem seqüelas.
Depois de listar todas as vantagens dos pré-polarizados,
vem aqui um ponto em desfavor: A camada de eletreto
aplicada no backplate diminui a capacidade da cápsula (em
20 – 25% segundo a Brüel & Kjær). Tecnicamente, a
capacidade agora é composta por um circuito em série de
duas capacitâncias: a do capacitor de ar entre o diafragma e
a superfície do eletreto, e a entre essa superfície e a do
backplate metálico. Isso leva a uma sensibilidade
ligeiramente reduzida e um leve aumento do ruído de
fundo em freqüências onde o do pré-amplificador domina
(em baixo de aproximadamente 1 kHz).
5

CONEXÃO E ALIMENTAÇÃO

Ao contrário de um microfone eletrodinâmico, um
microfone capacitivo sempre precisa de uma alimentação.
Quando possui uma cápsula pré-polarizada, ela meramente
fornece uma voltagem DC ao pré-amplificador. Caso
contrário, a voltagem para a polarização obviamente
também precisa ser fornecida. Existem vários padrões de
fornecimento e conexão que iremos conhecer agora.
5.1 Padrão Lemo 1B
Na área de microfones de laboratório, estabeleceu-se o
padrão Lemo 1B de sete pinos como conexão padrão. Esse
sistema de plugues e tomadas bem robustos substituiu o
padrão inicial de conectores grandes de também sete pinos
no formato de um soquete de válvula. Na conexão Lemo, a
voltagem de polarização de 200 V (28 V também se
utilizava em alguns modelos) é fornecida através do pino 3.
A alimentação para o pré-amplificador (hoje em dia,
tipicamente ± 14V, às vezes +28 V, alguns modelos com
circuito discreto agüentam ate 130 V) passa pelos pinos
6 (+) e 7 (-). Os cabos e as extensões pertencentes são
vendidos pelos fabricantes como acessórios carésimos.
Fontes de alimentações dedicadas são mais caras ainda.

Figura 27: Conexão de microfones de laboratório no padrão
Lemo 1B de set pinos

O sinal pré-amplificado (na verdade, só a corrente é
amplificada, o ganho de voltagem está ligeiramente abaixo
de 0 dB) é disponibilizado no pino 4. Por motivos
históricos, o sinal infelizmente só é disponível de forma
assimétrica, ao contrário do que acontece em microfones
de estúdio, que possuem uma conexão simétrica e
balanceada, diminuindo muito a vulnerabilidade a
interferência eletromagnética e hum decorrente de
correntes parasitas na malha (que costumam infernizar a
vida do operador quando existe mais que um ponto de
aterramento num arranjo de medição). Outro problema
associado à conexão assimétrica é crosstalk elétrico em
ensaios de reciprocidade, nos quais o sinal indo ao
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microfone transmissor é aproximadamente 150 dB mais
forte do que o sinal franzino produzido pelo microfone
receptor.
5.2 Phantom power P48
Pessoas mais ambientadas no mundo do áudio
profissional do que em laboratórios de acústica costumam
estranhar sobre essas complicações, já que a conexão
balanceada em conjunto com a alimentação phantom
power (P48) é padrão há quase meio século.
A voltagem de 48 V é alimentada através de dois
resistores de 6,8 kΩ com tolerância baixa (diferença
relativa entre os dois: < 0,4 %). Em condições normais,
essa voltagem não apresenta perigo de vida, ao contrário
dos 200 V do padrão de microfones de laboratório, e por
isso não implica em resistores de alto valor para restringir a
corrente em caso de contato corporal. A voltagem DC é
desacoplada no pré-amplificador do microfone para
alimentar o circuito eletrônico.

Figura 28: Conexão de microfone alimentado por phantom power
(P48). A linha pontilhada representa o balanceamento da
impedância de saída sem mandar o sinal de polaridade invertida,
uma técnica utilizada na maioria dos microfones desse tipo.

No lado do dispositivo ao qual o microfone está
conectado, o sinal é desacoplado da voltagem DC mediante
capacitores (tão iguais quanto possível) para alimentar um
amplificador diferencial, ou com a ajuda de um
transformador, que é superior em termos de supressão de
hum. Os capacitores constituem um passa-alta que pode
aumentar o limite inferior da faixa útil. Já os
transformadores tendem a saturar em freqüências baixas
com níveis altos, fazendo com que a distorção harmônica
dispare.
As vantagens dessa tecnologia são o cabeamento fácil e
barato através de cabos de malha e pares trançados e a boa
supressão contra interferência externa, que incide com a
mesma fase e intensidade nas duas linhas e portanto é
cancelada no receptor: ele executa a subtração do sinal
positivo presente no pino 2 do conector XLR pelo sinal
invertido no pino 3, cancelando a interferência e dobrando
a voltagem do sinal. Em tese, um aumento de 6 dB da faixa
dinâmica é possível devido a esse aumento. Porém, na
praxe, muitos microfones projetados nos moldes do padrão
P48 nem fornecem o sinal invertido ao pino 3 do conector
XLR. Em vez disso, esse é conectado à massa via a mesma
impedância (geralmente composta por um C e um R em
série) que liga a saída do pré-amplificador ao pino 2.
Assim, a conexão permanece balanceada em termos de
impedância, o que significa que qualquer interferência
continua sendo cancelada no receptor: afinal, ela sofre a
mesma queda de tensão através das impedâncias iguais em
cada lado da conexão e portanto mantém a mesma
amplitude nos pinos 2 e 3 do conector XLR. Para otimizar
a “relação de rejeição de sinais de modo comum” em
relação ao sinal desejado (em inglês: common mode
rejection ratio, sigla CMRR), as impedâncias que a
interferência “enxerga” nas duas linhas devem ser tão
similares quanto possível.
A maioria dos modelos testados trabalha com o padrão
P48. Porém, os modelos em conta que possuem cápsulas
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pré-polarizadas nem precisariam de uma voltagem tão alta
para alimentar os seus circuitos internos. Os FETs internos
só agüentam poucos Volts e a voltagem de saída do pré
raramente ultrapassa 1 V ou 2 V RMS ao chegar ao limiar
de ceifa.
Para esses microfones, um fornecimento de 12 V ou
15 V seria mais adequado e muito mais fácil de
disponibilizar, já que os circuitos analógicos hoje em dia
são quase sempre compostos por amplificadores
operacionais alimentados por voltagens simétricas, que
podem variar entre aproximadamente ± 12 V a ± 18 V.
Portanto, são presentes de qualquer maneira no dispositivo
ao qual o microfone é conectado (mesa de mixagem, placa
AD/DA para gravação em HD, sistema de medição, etc.).
Já a voltagem de 48 V muitas vezes é gerada mediante um
conversor DC/DC, que, devido ao seu princípio de
funcionamento (chaveamento em alta freqüência,
transformação, e retificação) pode gerar interferência na
faixa de áudio. Muitos desses circuitos, comumente
operando no modo flyback com transformadores
minúsculos, não são capazes de fornecer a corrente
máxima que pode ocorrer por conexão (14 mA em caso do
curto circuito das duas linhas através dos dois resistores de
6,8 kΩ). Essa fragilidade pode fazer despencar a voltagem
de 48 V quando um microfone com consumo alto (por
exemplo, a linha da Earthworks, que consome 10 mA) está
ligado. Esse problema chato é bastante comum em
frontends de gravação multi-canais, sobretudo naqueles
que são alimentados por bus power (através da própria
conexão de dados, USB ou FireWire).
O motivo original da voltagem relativamente alta do
padrão phantom power é para ser usada para a polarização
nas cápsulas em microfones de estúdio, na maioria das
vezes não pré-polarizadas. Porém, a maioria dos
microfones de estúdio nem aproveita essa possibilidade.
Em vez disso, também emprega conversores DC/DC para a
geração da voltagem de polarização, o que serve para
otimizar a sensibilidade (a voltagem usualmente é um
pouco maior, tipicamente 60 V) e torná-la menos
vulnerável a variações.
Para cápsulas de microfones de laboratório, os 48 V não
iriam bastar de qualquer maneira (a cápsula até
funcionaria, porém teria sensibilidade reduzida em mais
que 12 dB). Porém, existem pré-amplificadores (por
exemplo, os modelos MV 225 da alemã Microtech Gefell e
C617 da americana Josephson) alimentados com phantom
power que disponibilizam os 200 V para microfones de
laboratório por meio de um conversor DC/DC interno.
5.3 Corrente constante
Existe outro padrão, originalmente concebido para a
alimentação dos amplificadores de carga embarcados em
acelerômetros, que está se tornando cada vez mais popular
para microfones de medição: o de corrente constante,
conhecido sob vários nomes registrados (“ICP” pela PCB
Piezotronics que idealizou o padrão, “DeltaTron” pela
Brüel & Kjær, e “CCP” pela G.R.A.S.). A conexão é
estabelecida assimetricamente mediante um simples cabo
coaxial, o que facilita e barateia muito o cabeamento. A
alimentação fica por conta de uma fonte de corrente
constante (entre 2 e 20 mA, tipicamente 4 mA), que, no
caso mais simples, pode ser composta por uma fonte DC de
24 a 28 V e um diodo especial de limitação de corrente.
Porém, circuitos ativos alcançam mais exatidão.
Para a transmissão do sinal num sistema de corrente
constante, o pré-amplificador efetua uma modulação da sua
resistência de saída por volta do valor de repouso, o que
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faz com que a voltagem da linha seja igualmente modulada
por volta do seu valor de repouso. O sinal é normalmente
desacoplado com a ajuda de um capacitor (ver Figura 30),
bem como acontece nas entradas de microfones
alimentados com P48. O comprimento da conexão não é
crítico e pode abranger centenas de metros.
6

POLARIDADE

Em cápsulas de microfones capacitivos, o diafragma
costuma ser conectado à massa da carcaça através da
fixação na aresta, o que garante boa blindagem contra
interferência elétrica e evita a atração eletrostática de
poeira. O backplate, do qual é interceptado o sinal elétrico,
que é proporcional à pressão sonora incidente, está
carregado positivamente no caso de polarização externa.
Durante a meia onda positiva da pressão sonora, quando a
pressão momentânea está acima da pressão atmosférica, o
diafragma esta sendo deslocado ligeiramente para dentro
(na direção do backplate). Portanto, a capacidade
momentânea da cápsula aumenta, o que, com a carga C
permanecendo praticamente constante, leva a uma queda
da tensão entre o backplate e a massa segundo a equação
U = Q / C. Separando o componente DC através do
capacitor de acoplamento fornece então uma meia onda
negativa como resposta à pressão sonora positiva. Portanto,
um microfone capacitivo “normal”, que depende de uma
polarização positiva fornecida externamente, inverte a fase.
A situação é oposta para microfones pré-polarizados:
Como o backplate possui um excesso de cargas negativas
“congeladas” na camada de eletreto estratificada nele, a
pressão sonora e o sinal elétrico gerado estão em fase,
corrigindo o “erro” com raízes históricas (no mundo das
válvulas, a alta voltagem positiva já era presente para
alimentar os ânodos das válvulas).
A pluralidade da polaridade pode gerar confusão, por
exemplo em medições com arrays mistos compostos por
microfones pré- e externamente polarizadas.
Independentemente do tipo da cápsula, a conexão
simétrica mediante o conector XLR permite escolher
livremente a polaridade do microfone. Se não for a
desejada, basta trocar as conexões dos pinos 2 e 3.
No caso de alto-falantes, todos os fabricantes seguem o
padrão que uma voltagem positiva aplicada ao pólo
positivo (vermelho) faz o cone se deslocar para fora,
aumentando a pressão momentânea em frente dele. Não
deveria ser diferente para microfones de medição, e a
maioria dos fabricantes de microfones alimentados por P48
de fato aderiu ao padrão. Porém, existem exceções, o que
pode levar a conclusões erradas, por exemplo na
determinação da fase de um alto-falante mediante inspeção
visual do pico da sua resposta impulsiva.
7

CONDICIONAMENTO DOS SINAIS DE
MICROFONES CAPACITIVOS

Os sistemas de medição ou gravação aos quais
microfones capacitivos estão conectados (por exemplo,
mesas ou placas de som) não precisam possuir préamplificadores com ruído equivalente de entrada
(equivalent input noise, sigla EIN) particularmente baixo.
O ruído de fundo típico do pré-amplificador (que manda o
sinal pelo cabo com baixa impedância de saída) de um
microfone capacitivo com cápsula (ou uma capacitância
equivalente) acoplada está na casa de 2 – 3 mV
(ponderação linear na banda de 20 Hz a 20 kHz, valendo
também para todos os demais valores neste capítulo). Isso
corresponde a aproximadamente –110 dBu (= 20 log
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voltagem RMS do ruído relativa a 775 mV) . Se exigirmos
que o estágio de entrada da mesa ou placa de som não
adicione ruído perceptível (menos que 0,5 dB de aumento),
o seu EIN precisa ser pelo menos 10 dB abaixo do ruído da
fonte conectada. Isso corresponde a –120 dBu, uma
reivindicação modesta que é cumprida com facilidade até
pelos pré-amplificadores das mesinhas e placas de som
mais em conta. Esses são otimizados para a conexão direta
das bobinas móveis de microfones eletrodinâmicos, cujos
níveis de sinal e ruído de fundo elétrico são bem inferiores
aos de microfones capacitivos. Pré-amplificadores que
atendem bem a essas características possuem EIN de
-129 dBu ou menos ainda, o que corresponde ao ruído
térmico produzido por um resistor de apenas 200 Ohm em
temperatura ambiental.
Contrastando com o ruído equivalente de entrada
extremamente baixo dos pré-amplificadores para
microfones dinâmicos, um pré-amplificador clássico para
microfones de laboratório de um fabricante consagrado,
equipado com JFETs no estágio de entrada, possui EIN de
apenas -119 dBu. Porém, pelos motivos mencionados, isso
é suficientemente baixo para não piorar significativamente
a relação S/R de microfones capacitivos.

Figura 29: Comparação do ruído de fundo de um microfone de
medição e da entrada de um sistema de medição (-129 dBu).
O ruído total piora em menos que 0,02 dB nessa condição.

Uma exceção são aqueles que tem um transformador
embutido para abaixar a voltagem de saída, como, por
exemplo, o DPA 4007. Esse apresenta ruído de saída de
-115 dBu, o que demanda um pré-amplificador da placa ou
mesa de som melhor para não degenerar perceptivelmente
o sinal.
8

TEDS

Em arranjos com muitos microfones, por exemplo
arrays para o mapeamento da intensidade, como são de
praxe na industria automobilista e aeronáutica, é moroso e
passível a erros o preenchimento dos dados individuais de
calibração de cada microfone no software de medição. Para
facilitar esse processo e tornar o dia-a-dia dos engenheiros
de medição um pouco mais aprazível, os fabricantes de
microfones de laboratório criaram o padrão TEDS
(Transducer Electronic Data Sheet). Os dados principais
do microfone são gravados em memórias ROM minúsculas
e baratas com somente dois contatos, do mesmo tipo que
também é empregado em produtos fungíveis de massa, tais
como refills de impressoras. A alimentação do ROM
acontece através de um resistor pullup conectado ao
mesmo contato que também serve para a troca de dados.
Esses ROMs foram concebidos pela Dallas Semiconductor
e hoje em dia são vendidos pela Maxim. Na menor versão
(DS2430), já fora de linha, são capazes de armazenar
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apenas 256 bits, dos quais os primeiros 64 são prégravados com um número único no mundo, identificando o
chip individual. A taxa de intercâmbio de dados é de 15,4
kbps no modo “normal” e 125 kbps no modo “turbo”.
Quem define a taxa de transferência ó o micro-controlador
ao qual o ROM é conectado. Quais os dados do microfones
a serem gravados e onde no espaço restrito do ROM é
definido na norma IEEE 1451.4. Trata-se de um tijolaço de
420 páginas, porém, a maioria dos fabricantes só utiliza
uma fração ínfima das definições dadas na norma. Ela
também define como o ROM é conectado ao sistema de
medição e difere entre duas classes distintas:
• Classe 1 para sensores nos quais os dados do ROM
passam alternadamente com o sinal analógico através
do mesmo fio,
• Classe 2 que abrange os transdutores que trocam os
dados num fio dedicado, o que ao contrário da classe 1,
pode acontecer simultaneamente com a medição.
Um exemplo para transdutores da classe 1 são aqueles
com alimentação do tipo corrente constante (ICP = CCP =
Deltatron), que só dispõem de um cabo coaxial para a
conexão. Obviamente, eles não podem transmitir os sinais
analógico e digital concomitantemente. A separação entre
os modos analógico e digital é realizada através de uma
reversão da voltagem de alimentação: no modo analógico
normal, a voltagem fornecida é de +24 a +30 V (sem
carga) para estabelecer a conexão de corrente constante
com voltagem modulada pela saída do microfone. Já para o
modo digital, -5 V são fornecidas. Diodos internos no
microfone realizam a separação entre as partes analógica e
digital do circuito. O ROM é conectado “de cabeça para
baixo”, quer dizer, o seu pino de dados é conectada à
massa, enquanto o seu pino massa é conectado (através de
um diodo) ao fio que transmite o sinal.

Figura 30: Implementação do padrão TEDS em microfones de
classe 1 (conexões analógica e digital alternadas na mesma linha)
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Figura 32: Pré-amplificador com TEDs (o chip mais na direita) de um
microfone B&K 4155. Foto gentilmente cedida pela Brüel e Kjær.

Infelizmente, a resposta em freqüência da sensibildade
(por exemplo, em passos de 1/12 oitava) não cabe no
espaço restrito do ROM. O fabricante Brüel e Kjær
resolveu driblar esse ponto fraco da seguinte maneira: Os
dados da sensibilidade oriundos da calibração de fábrica
com atuador eletrostático são gravados como arquivo CSV
(um formato de texto ASCII que pode ser importado
facilmente pelo Excel, por exemplo) em passos de 1/12
oitavas (freqüências normalizadas no padrão ISO R40)
num CD que acompanha o microfone, bem como as
correções aplicáveis para os campos difuso e livre. Esses
dados podem ser lidos pelo sistema de medição e
associados aos microfones individuais através do número
de série.
Um ponto crítico do padrão TEDS é que o ROM
obviamente não pode ser acolhido na própria cápsula (que
não é nada mais do que um capacitor em uma caixa
cilíndrica sofisticada). Ele só pode ser montado no préamplificador. A triste conseqüência disso é que a livre
combinação de cápsulas e pré-amplificadores não é mais
possível para fazer valer o novo padrão. Microfones TEDS
dos fabricantes tradicionais continuam ser compostos pelos
dois componentes individuais, mas um lacre colado na
conexão entre cápsula e pré inibe a separação. Se o lacre é
violado e outra cápsula é rosqueada ao pré-amplificador, o
sistema de medição não tem como descobrir que os dados
gravados no ROM são inválidos para a cápsula conectada.
9

Figura 31: Implementação do padrão TEDS em microfones de
classe 2 (conexões analógica e digital separadas)

Em microfones da classe 2 com plugues do tipo
Lemo 1B de sete pinos, o pino 5, reservado para aplicações
especiais (por exemplo, para fornecer o sinal de excitação
para o microfone transmissor em calibrações por
reciprocidade) é utilizado para a transmissão dedicada dos
dados do TEDS.
Os dados gravados no ROM abrangem tipo, número
serial, sensibilidade em 250 Hz, polaridade e números que
identificam o fabricante, o tamanho, o dia da última
calibração e mais alguns dados. Como essa parte do ROM
pode ser reescrito, o dia e a sensibilidade podem ser
atualizados quando uma nova calibração for efetuada.

CLASSES

Para melhor vender o peixe, muitos fabricantes atribuem
uma classe de exatidão aos seus microfones. Porém, nem
existe um padrão definindo classes que valham só para
microfones. Em vez disso, a classificação se refere à
extinta norma IEC 651 para medidores de pressão sonora
completos. Essa norma sim define limites de tolerância,
porém esses valem para o medidor completo. A norma
obsoleta define 4 classes: de 0 para padrões de laboratório
até 3, inexistente nas declarações dos fabricantes.
O que a norma antiga define são tabelas com os limites
superiores e inferiores da resposta em freqüência dos filtros
de ponderação (A, B, C), porém incluindo o microfone do
medidor. Pressupondo que o condicionamento e a filtragem
do sinal recebido do microfone acontece praticamente sem
desvios da resposta ideal - uma presunção justa quando a
filtragem é executada no domínio digital.
Atribuir uma das classes definidas na norma a um
microfone significa que o fabricante considere o
condicionamento e pós-processamento do medidor de
pressão sonora livres de erros e que toda a faixa de
tolerância é “disponibilizada” para o microfone.
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Figura 33: Faixas de tolerância das classes 0-3 da extinta norma
IEC 651 para a resposta de medidores da pressão sonora.

Figura 35: Faixas de tolerância das classes 1 e 2 da atual norma
IEC 61672-1 para a resposta de medidores da pressão sonora.

Observando as faixas de tolerância da norma, pode se
constatar que medições de repostas em freqüência de
caixas de som requereriam microfones da classe 0, já que a
classe 1 permite uma queda infinita acima de 12,5 kHz.
Isso mostra que a norma não é adequada para microfones
de medição. Ela realmente só faz sentido para medidores
de pressão sonora.
A extinta IEC 651 não só definia faixas de tolerância para a
resposta em freqüência. Ela também restringe a
diretividade dos microfones. Por exemplo, a resposta em
12,5 kHz de um microfone classe 0 não deve cair mais que
2,5 dB (classe 1: 4 dB) para um ângulo de incidência de
30° e não mais que 7 dB (classe 1: 16 dB) para 90°.
Outros limites de tolerância se aplicam a condições
ambientais variáveis e são capazes de criar dores de cabeça
por parte dos fabricantes. Por exemplo, uma variação de
± 10% da pressão atmosférica não deva acarretar mudanças
da sensibilidade do microfone acima de ± 0,3 dB nas
classes 0 e 1 e ± 0,5 dB nas classes 2 e 3. Essas
reivindicações só podem ser cumpridas se a contribuição
do ar preso dentro da cavidade traseira da cápsula à rigidez
total não ultrapassa uma certa fração (entre 3 % para
cápsulas pequenas e 18 % para cápsulas grandes [9]). É por
esse motivo que cápsulas cujo diafragma está relativamente
relaxado para alcançar alta sensibilidade são mais
compridas do que cápsulas com diafragmas rígidas, nas
quais o volume interno pode ser menor sem contribuir
demais à rigidez total do diafragma (definida por sua
própria compliância mecânica e pela compressibilidade do
ar enclausurado) .

São quase sempre as reivindicações listadas aqui, não
necessariamente os limites de tolerância relativamente
generosos para a resposta em freqüência, que são
infringidos por microfones mais simples com diafragma de
plástico.
A norma IEC 651 foi substituída pela IEC 61672 no ano
2002. Nela, só existem duas categorias: a classe 1 de alta e
2 para baixa acurácia (Figura 35). A primeira vista, as
tolerâncias definidas nessa nova norma parecem ser mais
generosas ainda do que as na velha. Porém, elas já contêm
uma faixa de incerteza expandida, definida pelo fator de
abrangência k = 2 que leva a um intervalo de confidência
de 95%.

Figura 34: Cápsulas B&K 4133 com diafragma rígido (na esquerda)
e B&K 4165 com diafragma frouxo (na direita). O volume do ar na
cavidade traseira precisa ser maior na 4165 para que a sua
contribuição à rigidez total não ultrapasse um certo valor.

Mais um requisito diz respeito à faixa de temperatura
permitida pelo próprio fabricante e variações da umidade
entre 30% e 90%. Nessas condições, a sensibilidade não
deve variar mais do que 0,5 dB.

10 ESTABILIDADE EM AMBIENTES QUENTES
Do modo geral, temperaturas elevadas são hostis a
microfones capacitivos. Em cápsulas pré-polarizadas, uma
temperatura alta acelera a perda gradativa da carga
congelada no eletreto. Se a temperatura Curie ferroelétrica
for alcançada, a perda é até imediata - as cargas “degelam”
e escapam instantaneamente nesta temperatura.

Figura 36: Tempo dependente da temperatura em que a
sensibilidade de uma cápsula com diafragma de níquel aumenta em
0,2 dB. Em condições ambientais (25°C), esse aumento demora 400
anos. Com 150°C, ele acontece em uma hora só. Os círculos
apresentam medições reais feitas para conferir a validez da linha.
Fonte: [1].
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Todas as cápsulas, pré-polarizadas ou não, são ameaçadas
pela perda da tensão mecânica do diafragma, um processo
natural que é acelerado de forma exponencial com o
aumento da temperatura. Diafragmas de plástico são mais
afetados do que os metálicos, mas a partir de certos níveis
de temperatura (> 100°C) , esses também perdem a rigidez
numa questão de horas ou até minutos. O efeito desse
relaxamento é que a sensibilidade sobe ligeiramente (o que
até seria desejável), mas a freqüência de ressonância
despenca, fazendo com que a equalização mecânica (que o
fabricante aplicou laboriosamente para obter resposta plana
em determinado campo) malograsse.
Os fabricantes aproveitam o mecanismo de relaxamento
acelerado em altas temperatura para ajustar com precisão a
tensão mecânica (e assim a freqüência de ressonância) do
diafragma. A princípio, esse é esticado e soldado à carcaça
com uma tensão mecânica ligeiramente acima do valor
final tencionado. Em seguida, a cápsula é exposta a uma
temperatura elevada (por volta de 150°C) até a
sensibilidade monitorada (com atuador eletrostático)
atingir o valor desejado. É através deste processo de
envelhecimento artificial que a resposta de um microfone
de laboratório é ajustado com precisão. Voltando a
temperaturas “normais”, ele é capaz de manter essa
resposta sem alterações perceptíveis durante dezenas ou até
centenas de anos – contanto que não se cometam abusos.

MICROFONES DE MEDIÇÃO

12.1 Calibração com pistonfones
O pistonfone é uma engenhoca muito útil, composta por
um cilindro metálico maciço (que, no controle de raio-x
nos aeroportos, invariavelmente levanta suspeitas por parte
dos operadores em frente das telas...) que contém dois
êmbolos em movimento oposto, propulsionados por um
pequeno motor elétrico através de um eixo de came. Na
área frontal do cilindro, encontra-se um orifício para
acolher um microfone de uma polegada . Para microfones
de ½, ¼ e ⅛ polegadas, existem peças de redução que
podem ser inseridos.
Quando o motor é ligado e os êmbolos começam
ruidosamente a deslizar no seu percurso linear e periódico,
eles comprimem e estendem um volume V do ar
determinado pelo diâmetro do êmbolo e pela sua excursão.
Com a ajuda do volume restante no cilindro e da pressão
atmosférica, dá para calcular a pressão sonora que reina
dentro do cilindro e que o microfone inserido capta. Como
a calibração por reciprocidade que iremos conhecer mais
adiante, a calibração com pistonfone constitui um método
primário de medição porque não depende de nenhum
padrão de referência.
A desvantagem do método, além do teor relativamente
alto de distorção e ruído que os êmbolos em movimento
criam, é que normalmente só opera em uma freqüência fixa
(usualmente 250 Hz, onde a resposta de qualquer
microfone capacitivo costuma ser bem plana) .

11 MANUTENÇÃO
Microfones capacitivos de laboratório são dispositivos
mecânicos de precisão que devem ser tratados de forma
cautelosa, armazenados adequadamente e limpados em
intervalos regulares. Nem sempre é evitável que sujeira se
acumula no diafragma, sobretudo em sessões de medição
ao ar livre, é claro. Nesse caso, a grade de proteção pode
ser removida e o diafragma varrido com um pincel de
cerdas bem macias, por exemplo de pêlo de texugo.
Alternadamente, uma tira de um pano bem fino de algodão
pode ser puxado de forma horizontal através do diafragma.
Caso o diafragma (ou outras partes da cápsula) recebeu
impressões digitais ou manchas de líquidos, o pano pode
ser umedecido com água destilada, álcool puro, ou uma
mistura de ambos.
Sujeira também se acumula no lado reverso da cápsula,
onde fica o isolador de vidro. Ele pode ser removido com
cotonete umedecido.
Outro componente que adora acumular poeira, é claro, é a
grade de proteção, sobretudo quando uma tela de malha
fina é colada no lado interior, típico para alguns modelos.
Um jato de ar seco é o melhor jeito para tirar a poeira.
A recolocação da grade de proteção deve ser feita com
cautela para não arranhar o diafragma. Um jeito seguro
para evitar isso é de aproximar a grade à cápsula de forma
óbliqua, semelhante a um avião pouco antes do pouso.
Assim, a aresta da grade dificilmente ferirá o diafragma.
O armazenamento dos microfones deve acontecer em
lugares secos com temperatura de conforto. Assim, a vida
útil deles é otimizada – independentemente de serem caros
ou baratos.
12 CALIBRAÇÕES
Como a sensibilidade em relação à freqüência é
determinada? Existem diversos procedimentos de
calibração, que iremos conhecer agora em detalhes.

Figura 37: Pistonfone com barômetro com escala de correção em dB
e peças de redução

A pressão sonora gerada dentro da cavidade é
proporcional à pressão atmosférica que reina durante o
ensaio. Por isso, o resultado da medição ainda precisa ser
multiplicado pelo quociente da pressão atmosférica atual
pela de referência (1,01325 Bar). Para esse propósito, o
pistonfone é fornecido junto com um barômetro que iria
embelecer qualquer camarote de capitão e que tem uma
escala de dB de correção impressa nele.
A acurácia do método é relativamente boa (± 0,13 dB
segundo o fabricante Brüel & Kjær), porém só fornece um
único ponto do espectro da sensibilidade (na faixa mais
plana da resposta, onde nem o efeito passa-alta do capilar
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nem as diferenças entre os vários tipos de campo se
manifestam. A calibração por meio do pistonfone é prática
e rápida, o que beneficia a sua execução rotineira antes de
cada medição importante. Porém, a restrição da medição a
uma única freqüência pode velar certos defeitos das
cápsulas. Por exemplo, a tensão mecânica do diafragma
pode mudar se a cápsula for sujeita a uma pancada (queda
no chão, etc.). Isso pode ocasionar um aumento quase
imperceptível (na casa de uns décimos de dB) da
sensibilidade em freqüências baixas e médias. Porém, por
volta da freqüência de ressonância, o efeito pode ser bem
mais dramático, alterando completamente a resposta. Em
outras palavras, a equalização mecânica que o fabricante
aplicou de forma laboriosa para o microfone exibir uma
resposta plana em determinado tipo de campo pode ter sido
levado de água para baixo.
Outro defeito bastante comum é um pequeno buraco no
diafragma que pode se formar quando uma faísca entre o
diafragma e o backplate ocorre devido a sujeira que pode
ter entrado no interior da cápsula mediante o capilar. Esse
buraco estabelece um segundo caminho de equalização da
pressão em frente e atrás do diafragma (além do capilar),
ocasionando um aumento da freqüência de corte do
microfone.
Para que essas mudanças da resposta em freqüência do
microfone também sejam reveladas, existem calibradores
compactos que dispensam os êmbolos ruidosos do
pistonfone em prol de um pequeno alto-falante cuja
pressão sonora gerada dentro da cavidade é controlada
através de um pequeno microfone embutido. Isso torna
obsoleto o barômetro elegante com escala em dB (que
pena!). Por outro lado, a precisão da medição agora
depende da estabilidade e durabilidade da resposta do
microfone embutido que monitora o nível dentro da
cavidade. Os modelos simples desses calibradores só
geram a freqüência 1 kHz com pressão sonora de 1 ou
10 Pa (o que equivale a 94 ou 114 dB NPS), enquanto os
modelos mais luxuosos são capazes de gerar várias
freqüências em vários níveis.
O uso rotineiro de um calibrador desses é aconselhado
sobretudo para microfones mais baratos cuja resposta seja
supostamente menos estável quanto a de microfones de
laboratório com diafragma metálico. Porém, surge um
problema de compatibilidade mecânica aqui: as cápsulas de
microfones de laboratório vêm equipadas com grades de
proteção que são rosqueadas na frente da cápsula,
alargando o diâmetro da extremidade acima do diâmetro
nominal (1, ½, ¼ e ⅛ de polegada). Por exemplo, o
diâmetro da extremidade de um microfone de meia
polegada tem 13,2 mm devido à grade, enquanto o resto do
microfone (cápsula e corpo) de fato possui os 12,7 mm
nominais. Como são as extremidades que são inseridas nos
calibradores, os seus orifícios (e das peças de redução) para
inserção possuem esse diâmetro maior. Contrastando com
essa conjuntura, as extremidades de muitos microfones
baratos de medição possuem meramente o diâmetro
nominal, não considerando o aumento do diâmetro pela
grade. Portanto, um microfone desses inserido no
calibrador fica mal acoplado e carece estanqueidade.
Alguns giros de fita isolante por volta da ponta é o jeito
para poder executar a calibração mesmo assim.
12.2 Calibração no atuador eletrostático
Esse método é restrito a microfones cuja grade de
proteção pode ser removida, deixando o diafragma a
mostra. Uma pequena forma metálica com um eletrodo
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isolado e furado cobrindo o diafragma é fixado no
microfone hasteado verticalmente.

Figura 38: atuador eletrostático posto na cápsula de um microfone
de meia polegada. O fio com pregador em baixo estabelece a
conexão com a massa.

Figura 39: cápsula B&K 4180 e atuador eletrostático UA033 para
cápsulas de ½ polegada. O pontinho preto no anel dourado da
cápsula é o capilar lateral de equalização da pressão estática

A forma possui pequenos batentes de vidro que
repousam sob o anel externo da carcaça do microfone,
mantendo a grade eletricamente isolada numa distância
bem pequena acima do diafragma. O eletrodo recebe uma
voltagem DC de 800 V (através de um resistor com valor
alto em torno de 10 MΩ para evitar choques perigosos). O
sinal de excitação é sobreposto com uma amplitude
relativamente alta (em torno de 10 a 100 V RMS) através
de um capacitor.

Figura 40: Arranjo elétrico para medições da função de transferência
com atuador eletrostático
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Esse arranjo faz com que o diafragma seja exposto a
uma força distribuída :
(5)
ε S ACT 2
F=−
U
2d 2
A força é negativa porque o diafragma é puxado para fora
pelo campo elétrico, como acontece na meia onda negativa
de pressão sonora (na fase da rarefação do ar) no caso da
exposição a um campo sonoro real. A pressão agindo no
diafragma se dá então por divisão pela sua área:
F
ε
= −
pact =
a U2
(6)
2
2d

S DIA

onde
F
= força agindo no diafragma,

ε

= constante dielétrica do ar,

SACT
SDIA
d
a

= área efetiva do atuador acima do diafragma,
= área efetiva do diafragma,
= distância efetiva entre atuador e diafragma,
= SACT / SDIA = relação entre as áreas efetivas do
atuador e do diafragma.

Existem então dependências quadráticas tanto da distância
d quanto da voltagem U. Durante a calibração, essa
voltagem U é composta pela voltagem estática U0 e a
voltagem RMS u do sinal de excitação sobreposto. No caso
mais simples de uma excitação com tom puro (onda
senoidal), a equação acima vira:
2
ε
pact (t ) = −
a ⋅ U 0 + u 2 ⋅ sen (ω t )
(7)
2

(

2d

)

Além de um forte componente DC, a relação quadrática
entre voltagem e a pressão resultante exercida no
diafragma infelizmente gera também distorção harmônica
de segunda ordem cujo teor é proporcional à amplitude do
sinal
de
excitação.
Aplicando
relacionamentos
trigonométricos, a pressão que age no diafragma pode ser
dissecada nos três componentes DC, fundamental e
segundo harmônico:
ε
pSTAT = −
a ⋅ (U 02 + u 2 )
(8)
2
pFUND (t ) = −

pDIST (t ) =

ε

Para contornar essa divergência, existe uma solução
elegante da Microtech Gefell, fabricante alemã de
microfones para estúdios e laboratórios: em alguns
modelos, a grade de proteção é isolada e conectada a um
fio do cabo do microfone em vez de eletricamente fazer
parte da massa da cápsula. A própria grade pode então
servir como atuador, dispensando a pequena forma, e ainda
viabilizando uma calibração remota, por exemplo para
microfones instalados numa estação de monitoramento de
ruído ambiental. No uso normal, o fio conectado à grade
obviamente é ligado à massa para evitar interferência.
Na calibração com o atuador eletrostático, o efeito passaalta causado pelo capilar não existe. Porém, isso faz
justamente parte da definição do campo de pressão, que é o
que é simulado com o atuador. Para deduzir do resultado as
respostas nos campos difuso e livre, devem ser aplicadas
curvas de correção genéricas determinadas pelo fabricante
para cada modelo de cápsula.
Infelizmente, a calibração com o atuador eletrostático só
fornece uma resposta em freqüência relativa, não a
sensibilidade absoluta. Para tal, o método é impreciso
demais porque a atração exercida pelo eletrodo varia muito
forte em dependência (quadrática) da distância ao
diafragma. Além disso, a relação a entre as áreas efetivas
do diafragma e do atuador, que faz parte das equações, é de
difícil estimação. Isso significa que para uma calibração
completa cuja finalidade é fornecer o espectro da
sensibilidade absoluta, a calibração com o atuador deve ser
complementada por uma medição com pistonfone. Em
seguida, a curva medida com o atuador é verticalmente
deslocada até que acerte o valor medido com pistonfone
(geralmente em 250 Hz).

2⋅d

d2

a ⋅ U 0 ⋅ u ⋅ 2 ⋅sen (ω t )

(9)

a ⋅ u 2 ⋅ cos(2ω t )

(10)

ε

2d 2

Por exemplo, para gerar uma pressão dinâmica no
diafragma que corresponde a um NPS de 94 dB (ou seja,
1 Pa de pressão sonora), o sinal de excitação sobreposto à
voltagem DC de 800 V deve possuir uma amplitude de
31,6 VRMS. Isso resulta em 1,41 % de distorção harmônica,
o que pode comprometer a exatidão do resultado caso esse
componente indesejado não for devidamente suprimido.
Métodos modernos baseados em FFT, tais como a medição
da função de transferência com varreduras de seno
deconvoluídas com o sinal inverso, permitem a eliminação
total da distorção harmônica.
A resposta em freqüência da fundamental obtida dessa
maneira é muito semelhante à do microfone num campo
sonoro real de pressão – porém, não é idêntica pois o
diafragma é ligeiramente demovido da sua posição de
repouso através da atração exercida pelo campo
eletrostático. Além disso, o eletrodo em frente do
diafragma apresenta uma impedância acústica diferente da
que a grade de proteção constitui no uso normal.

Figura 41: Resposta em freqüência de uma cápsula B&K 4133
excitada com atuador eletrostático (azul), curva genérica de correção
para campo livre (vermelha), e resposta simulada resultante (roxa).

A calibração por atuador eletrostático é bastante
importante porque é com ela que os próprios fabricantes de
microfones de laboratório levantam as respostas das
cápsulas que deixam a fábrica.

Figura 42: Calibration chart para uma cápsula MK250 da Microtech
Gefell. Curva vermelha: resposta medida com atuador eletrostático,
curvas verde/azul: respostas simuladas para os campos difuso/livre.

Portanto, as respostas nos campos livre e difuso
impressas no calibration chart não foram medidas de
verdade, mas resultam da aplicação de curvas de correção à
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resposta medida com o atuador, somente válidas para a
combinação específica do microfone com esse atuador. A
Figura 43 mostra como exemplo os espectros de correção
para padrões de laboratório de meia polegada (tipo 4180 da
B&K) medidos com o atuador UA033, cujas dimensões
são definidas em [12].
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maneira especial, pois é necessário medir a corrente que
flui nele quando o sinal de excitação é fornecido. Para
cumprir esse propósito, existem pré-amplificadores
especiais (por exemplo. B&K ZE 0796) que possuem um
anel de isolação que permite à injeção do sinal de excitação
(com amplitude de cerca 10 V) diretamente à casca da
cápsula. Outro detalhe é um capacitor de precisão que se
encontra entre o backplate e a massa do pré-amplificador
especial. A queda de voltagem através deste capacitor
permite deduzir a corrente no microfone transmissor. É
esse sinal que o pré especial processa e manda à saída.

Figura 43: Curvas de correção para obter as respostas nos campos
difuso e livre a partir de uma medição com atuador eletrostático,
válidas para padrões de laboratório de meia polegada.

As respostas reais nos campos livres e difuso em altas
freqüências podem variar um pouco devido à influência da
grade de proteção, que, como explicado antes, apresenta
uma impedância acústica ligeiramente diferente da que a
forma do atuador apresenta.

Figura 44: Desvio das respostas reais de medições com atuador
eletrostático para microfones de meia e uma polegada.

Por esses motivos, a calibração no atuador não oferece o
mesmo grau de confiabilidade que as calibrações
primárias. Nas freqüências altas, o desvio em relação à
resposta real pode chegar a ± 0,5 dB.
Por outro lado, ela é facilmente aplicável para toda a
faixa útil do microfone e além – do infrassom até centenas
de kHz. Não requer um ambiente extremamente quieto
nem sofre com reflexões, que apresentam um problema
considerável em medições no campo livre. Esses fatores
explicam a popularidade e ampla difusão do método nas
fábricas e nos laboratório de calibração secundária.
12.3 Calibração primária por reciprocidade
O método de reciprocidade é a “mãe” de todas as
calibrações de microfones. Ela permite uma exatidão de
± 0,05 dB ou até melhor. Ela é executada com base em três
microfones, dos quais no mínimo dois devem permitir o
modo recíproco, quer dizer, eles devem ser capazes de agir
como fonte de som. Pela natureza do princípio de
conversão, qualquer microfone capacitivo é capaz disso,
quer dizer, se uma voltagem alternada for sobreposta à
voltagem estática de polarização, a modulação da atração
eletrostática fará o diafragma vibrar e portanto emitir som.
Porém, para poder participar de um ensaio de
reciprocidade, o microfone precisa ser preparado de

Figura 45: Corrente do microfone transmissor (curva vermelha) e
voltagem do microfone receptor (curva verde) após processamento
(janelamento das respostas impulsivas) num ensaio de reciprocidade

Para completar a calibração, é preciso executar três
etapas com combinações diferentes de microfones
transmissor e receptor. Em cada uma dessas etapas, são
simultaneamente medidas a voltagem de saída do
microfone receptor e a corrente do microfone transmissor.
O quociente das duas medições (corrigidas pelos ganhos
exatos dos pré-amplificadores) fornece a “impedância
elétrica de transferência”. Ela é proporcional ao produto
das sensibilidades dos dois microfones. Os outros fatores
na equação dependem do tipo do campo (pressão, difuso
ou livre). As equações em seguida se referem ao campo
livre.
Das três etapas de medições, é possível estabelecer três
equações com três desconhecidas: as sensibilidades (M1,
M2 e M3) dos três microfones (aqui em campo livre), que
saem como resultado final do procedimento:

d12
U
⋅ R 2 ⋅ eα d12
2
ρπ f C UT 1
d13
U
M 1M 3 =
⋅ R 3 ⋅ eα d113
2
ρπ f C UT 1
d 23
U
M 2M 3 =
⋅ R 3 ⋅ eα d 23
2
ρπ f C UT 2
M 1M 2 =

(11)
(12)
(13)

onde
M = sensibilidade de microfone

d = distância entre microfones transmissor e receptor
UR = Voltagem de saída do microfone receptor
UT = Voltagem de saída do microfone transmissor
α

= coeficiente de absorção do ar,

ρ = densidade do ar em kg/m3
f

= freqüência

C = valor do capacitor entre backplate e massa para a
medição da corrente no microfone transmissor
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Solucionado, como exemplo, o aparelho de equações para
a sensibilidade do 3° microfone revela a seguinte equação:

M3 =

1

ρπ f 2 C

⋅

d 23 ⋅ d13 U R3 ⋅ U R 3 ⋅ UT 1 α ⋅(d
⋅
⋅e
d12 UT 2 ⋅ UT 1 ⋅ U R 2

23

(14)

Tradicionalmente, a calibração é executada com tons
puros cuja freqüência é elevada em passos de terços de
oitava (ou frações mais finas) depois de cada medição.
Para cada freqüência, é necessário medir tensão e corrente
e alimentar o sistema de equações com o quociente deles –
um processo bem moroso, mas que obviamente pode ser
automatizado com controle remoto da instrumentação
envolvida a partir de um computador.
Porém, mais ágil e elegante é o emprego de sinais de
excitação de banda larga, tais como seqüências pseudoaleatórias (mais notadamente MLS) e varreduras de seno
em conjunto com técnicas de FFT para a determinação das
funções de transferência complexas (contendo magnitude e
fase) e suas respectivas respostas impulsivas, como já é de
praxe há muito tempo em medições de alto-falantes. Isso
traz uma série de vantagens importantes: resolução
espectral aumentada, sobretudo na faixa dos médios e
agudos, determinação fácil da fase em dependência da
freqüência, e sobretudo a possibilidade da aplicação de
ferramentas para a remoção de componentes indesejados
na resposta impulsiva, tais como as reflexões múltiplas
entre os microfones (back-scattering) e o crosstalk do sinal
forte (em torno de 10 V RMS) que alimenta o microfone de
transmissão e que interfere no sinal fraquíssimo (só alguns
milivolts) que o microfone receptor gera.

partir do limite inferior da faixa útil. Nesse caso, os dois
microfones são inseridos num cavidade bem pequena (com
volume interno de menos que 1 cm3), o que fornece uma
pressão sonora razoável até em freqüências muito baixas.
Dependendo das dimensões do acoplador, modos começam
a aparecer em altas freqüências, invalidando os resultados,
motivo pelo qual existem acopladores com volumes
internos variados para limites de freqüência superior
diferentes.

Figura 47: Resultado de uma calibração por reciprocidade em campo
livre de duas cápsulas do tipo B&K 4180 e uma B&K 4133, em
seguida utilizada nas calibrações por comparação dos candidatos

Figura 48: Fases pertinentes à Figura 47 para as três cápsulas
submetidas à calibração primária

Figura 46: Calibração primária por reciprocidade em uma pequena
câmara anecóica (de porta aberta para tirar a foto). O microfone
acima age como transmissor cuja corrente é medida (curva plana na
tela do laptop), o de baixo como receptor (espectro recebido antes
de isolar a resposta impulsiva: curva encrespada na tela)

O método de reciprocidade é aplicável em todos os três
tipos de campos (de pressão, difuso e livre). Mas é só no
campo de pressão que ela é capaz de fornecer resultados a

Nos campos difuso e livre, a emissão de som em
freqüências baixas por parte do microfone de transmissão é
fraca demais, o que inibe a obtenção de uma relação
sinal/ruído satisfatória. O microfone age como uma caixa
de som miniaturizada do tipo fechada. Isso significa que
abaixo da freqüência de ressonância (que, vale lembrar, é
situada no limite superior da faixa útil), a pressão sonora
cai com 12 dB/oitava. Abaixo de cerca 1 kHz, nada pode
ser feito: Mesmo a aplicação de sinais com forte ênfase
nessa faixa, execução de múltiplas médias síncronas e
recorte da resposta impulsiva com uma janela temporal
bem justa não são capazes de superar o ruído de fundo.
Porém, a faixa abaixo de 1 kHz pode ser completada
através de uma calibração em campo de pressão ou até
mesmo ser emendada com base em cálculos, já que nessa
faixa, a resposta de microfones capacitivos (de meia
polegada ou menor) é essencialmente plana e não difere
nos três campos.
Para completar uma calibração por reciprocidade em
campo livre, os dados ambientais (temperatura, pressão
atmosférica e umidade) precisam ser medidos. Deles, são
calculadas a densidade do ar, e através de um aparelho de
equações bastante complexas (no qual até as freqüências de
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relaxação das moléculas de nitrogênio e oxigênio são
calculadas), a absorção do ar em dependência da
freqüência. Os resultados da calibração precisam ser
corrigidos de acordo. Não obstante o fato que as distâncias
entre os microfones sejam pequenas (não ultrapassam uns
30 cm na calibração em campo livre), a absorção do ar não
pode ser negligenciada em altas freqüências: nas condições
de referência (23°C, 1,01325 Bar, 50% de umidade), chega
a 0,4 dB em 40 kHz nesses 30 cm!
O procedimento completo, contendo todo o aparelho de
equações pertinentes, é descrito na norma IEC 61094-3
(Primary method for free-field calibration of laboratory
standard microphones by the reciprocity technique). As
Figura 46 - Figura 48 mostram a calibração por
reciprocidade em campo livre de dois padrões de referência
de laboratório do tipo B&K 4180 (meia polegada,
equalizados para campo de pressão) em conjunto com uma
cápsula do tipo B&K 4133 (meia polegada, equalizada para
campo livre). Essa foi utilizada como referência nas nossas
medições das respostas em campo livre pelo método de
comparação, descrito já-já.
12.4 Calibração secundária por comparação
O método mais simples e universal de calibração de um
microfone é a sua comparação com um microfone cuja
resposta é bem conhecida (de preferência, é claro,
determinada através de uma calibração primária). A
sensibilidade do microfone sob teste se calcula então
simplesmente pela sensibilidade do microfone de
referência multiplicada pela razão entre a voltagem do
microfone sob teste pela do microfone de referência, com
os dois sendo expostos ao mesmo sinal. A medição das
duas respostas pode acontecer simultaneamente
(comparação) ou seqüencialmente (substituição). A
medição simultânea é a única opção quando a
repetitividade do sinal de excitação não pode ser garantida,
por exemplo no caso de geradores de centelhas, que são
bastante populares por possuírem um volume pequeno de
geração da onda sonora e um espectro que se estende até
centenas de kHz. Porém, os dois microfones precisam estar
tão próximos um ao outro quanto possível para pegar
praticamente o mesmo ponto do campo sonoro, o que só
funciona até freqüências cujo comprimento de onda é
grande em comparação às dimensões dos microfones. Essa
necessidade significa que os dois microfones
inevitavelmente se influenciam mutuamente, o que
restringe o método a microfones do mesmo tipo (porque
nesse caso, a interferência entre os dois microfones é igual
de cada lado).
Para a comparação de microfones de tipos e dimensões
diferentes, só é aplicável o método de substituição, em que
os dois microfones são postos sequencialmente no mesmo
ponto do campo sonoro e uma medição separada é
executada para cada microfone. Obviamente, uma boa
repetitividade do sinal de excitação é primordial para
garantir uma acurácia satisfatória no ensaio. Na praxe, só
alto-falantes são capazes disso. Porém, existem diferenças
consideráveis nesse quesito – no parágrafo seguinte, vamos
elaborar mais sobre esse assunto.
Além disso, é importante que a transmissão do som entre
alto-falante e microfone ocorra sem presença de reflexões
nem de refração – um pré-requisito difícil de cumprir na
praxe. Reflexões surtem efeitos de filtro pente
(interferências construtivas e destrutivas se alternando
regularmente ao longo do espectro). Dependendo do
comprimento do desvio da reflexão e da freqüência de
interesse, as reflexões podem ou não ser suprimidas por
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meio de uma janela. O “janelamento” funciona bem para
altas freqüências, porém começa a deturpar a resposta em
baixas freqüências por tirar energia da resposta impulsiva.
Quando um ripple (encrespamento periódico) aparece nas
curvas de sensibilidade obtidas, o réu normalmente é uma
reflexão mal suprimida e não o microfone investigado.
13 AS MEDIÇÕES PARA ESSA AVALIAÇÃO

Figura 49: Bancada para as medições. Em frente: cilindro fechado
para medir resposta em baixas freqüências. À direita: acoplador de
pressão para medir THD em dependência do NPS.

13.1 Resposta em campo livre
Devido à grande variedade dimensional dos microfones
que foram analisados, o único método viável para a
determinação das respostas em campo livre com incidência
normal (da frente) do som era a comparação seqüencial,
conforme descrito no parágrafo anterior. Como referência,
foi empregada a cápsula B&K 4133 calibrada por
reciprocidade em campo livre. Da sensibilidade obtida
nessa calibração primária, ainda foi subtraída a leve
atenuação de 0,18 dB do pré-amplificador B&K 2669
utilizado com a cápsula. A sensibilidade dessa combinação
(B&K 4133 e B&K 2669) era de 10,5 mV/Pa.
O alto-falante utilizado como fonte nesses ensaios
comparativos teve que cumprir alguns requisitos. Como a
meta era de medir até 40 kHz, ele obviamente precisou ser
capaz de emitir som em toda a primeira oitava de ultrassom
com eficiência razoável. Poucos tweeters são capazes
disso. A escolha caiu num modelo com diafragma planar
em que trilhas de cobre são coladas, formando uma bobina
distribuída, exposta a um forte campo magnético oriundo
de poderosos imãs lineares de neodímio. Ao contrario de
drivers comuns nos quais a força aceleradora é só passada
à calota na aresta através da forma da bobina, causando o
famoso cone breakup em altas freqüências (partes do
diafragma movem para trás enquanto outros movem para a
frente, o que causa cancelamento parcial ou até total na
resposta), toda a área do diafragma do driver planar recebe
a mesma força distribuída, eliminando a possibilidade de
defasagem e os associados notches na resposta em
freqüência.
Esse tipo de tweeter é denominado pelo fabricante SLS
de planar ribbon tweeter, porém, o funcionamento é um
pouco diferente do que o de um alto-falante de fita
tradicional, onde uma fitinha fininha de alumínio é esticada
entre os dois pólos do imã. Esses ribbon tweeters “de
verdade” têm impedância extremamente baixa (na casa de
só algumas dezenas de Milli-Ohms) e precisam de um
transformador para apresentar uma impedância nominal de
4 ou 8 Ohms ao amplificador. Já o modelo utilizado
“naturalmente” possui uma impedância palatável para
amplificadores comuns. Esse fato se revelou bem favorável
para a repetitividade dos ensaios: como a “bobina” do
tweeter planar é distribuída em uma área relativamente
grande, a dissipação de calor das trilhas de cobre é
excelente, fazendo com que o metal quase não esquente
com potências elétricas moderadas (de 1 a 5 W). O
resultado é um desvio que não ultrapassa ± 0,01 dB, muito
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melhor do que poderia ser alcançado com um driver
comum, em que as espiras da bobina ficam empilhadas em
duas ou mais camadas. Um transformador, que seria
necessário para um tweeter de fita comum para transformar
a impedância, sofre com o mesmo problema, derrubando a
boa repetitividade por causa do aquecimento das espiras
das bobinas.

MICROFONES DE MEDIÇÃO

janela suprime bem o crosstalk elétrico, ruído, distorção
harmônica e reflexões longínquas, mas não é mais capaz de
eliminar a reflexão na haste de fixação, o que ocasionou
oscilações leves na faixa por volta de 2 kHz nas curvas de
sensibilidade de alguns candidatos.

Figura 50: Resposta impulsiva do ribbon tweeter planar captada pelo
microfone de referência montado na haste, e janelas utilizadas.

Figura 52: Alinhamento do microfone no eixo perpendicular do planar
ribbon tweeter (no meio da placa branca embutida rente no chão)
com a ajuda de um medidor de distância a laser

Abaixo de 1 kHz, a resposta do ribbon tweeter cai com
12 dB/oitava. Como o ambiente na câmara anecóica era
bastante silencioso, era possível aproveitar a resposta a
partir de aproximadamente 300 Hz, ajudado por uma
ênfase considerável nessa faixa no sinal de excitação.

Figura 51: Sensibilidade (SPL @ 1 W, 1 m) do ribbon tweeter planar
usado nas medições da resposta em campo livre acima de 250 Hz.
Azul claro: sem janelamento da IR, azul escuro: janela de 5 ms
aplicada, vermelha: janela de 1 ms aplicada

Para evitar refração em arestas perto da fonte sonora, o
driver foi embutido em uma tampa grande de madeira com
rebaixos fresados de tal maneira que ele encaixou rente,
deixando o seu painel dianteiro de alumínio exatamente na
mesma altura que a superfície de madeira da tampa.
A tampa por sua vez foi engastada rente na moldura de
uma depressão no chão da câmara anecóica onde os
ensaios foram conduzidos. Assim, o driver planar emitiu
praticamente a partir de uma planície infinita, evitando a
formação de fontes secundárias que surgiriam em arestas
ou outras descontinuidades por volta da fonte.
Além da boa repetitividade e da resposta extensa até
40 kHz, o planar ribbon tweeter dispõe de outra
característica que se mostrou sendo bem favorável nas
medições: uma resposta impulsiva bem compacta,
concentrando a maior parte da energia no pico principal
bem definido. Essa propriedade beneficia o janelamento
bem estreito para se desvencilhar de reflexões que ocorrem
perto do microfone, sobretudo na haste de fixação. Porém,
um janelamento estreito afeta as freqüências mais baixas
por tirar energia notável delas. Por isso, o janelamento foi
efetuado com duas larguras diferentes: Uma janela de só
1 ms de largura, válida para as freqüências acima de 4 kHz,
e uma com largura bem maior, de 5 ms (Figura 50). Essa

Figura 53: Microfone alinhado com a ajuda de um medidor de
distância a laser. A haste horizontal causou reflexões que foram
combatidas com janelamento estreito a partir de 4 kHz.

13.2 Resposta de 0 a 300 Hz em acoplador mirim
A faixa abaixo de 300 Hz, onde a relação sinal/ruído da
medição com o ribbon tweeter planar deteriorou, foi
emendada com uma medição num pequeno acoplador de
pressão movido por um driver de compressão de
uma polegada. Esse conjunto também serviu para as
medições da distorção harmônica em relação ao nível de
excitação que serão descritos mais adiante. As respostas
nos três campos (de pressão, difuso e livre) não diferem
mais nessa faixa de freqüência, com uma exceção
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importante: nas medições no acoplador, o capilar (tubinho
de equalização da pressão estática) está fora do campo
sonoro, o que significa que essa medição forneceu a
resposta no campo de pressão, que não sofre o corte pelo
passa-alta mecânico que o capilar exerce em campo livre.
Porém, em muitos dos microfones mais baratos, é o passaalta elétrico que predomina o corte inferior da resposta.

Figura 54: Acoplador de pressão (em cor de laranja) aparafusado
acima de um driver de compressão de 1 polegada. No lado direito, o
microfone de referência de ¼ polegada com peça de redução.
No lado esquerdo, o candidato sob teste está inserido.

Figura 55: Recipiente fechada para a medição comparativa da
resposta em campo livre em baixíssimas freqüências.

O acoplamento estanque entre o driver de compressão e
os dois microfones (dos quais um serviu como referência)
produziu uma resposta quase perfeitamente plana entre
0 Hz e 1 kHz. A pressão sonora produzida na pequena
cavidade era considerável até com potência elétrica
minúscula fornecida ao driver. A maioria das medições foi
executada com 1 mW, gerando 114 dB de NPS na
cavidade. Porém, alguns modelos mais em conta já
ceifaram o sinal com esse nível, tornando necessário a
redução da potência a 250 µW.
13.3 Resposta de 0 a 300 Hz em recinto fechado
Na segunda parte das medições, executadas em 2011, um
novo recurso para medir a verdadeira resposta em campo
livre nessa faixa (0 – 300 Hz) estava disponível. Se trata de
um cilindro acrílico com diâmetro de 25 cm que permite a
imersão completa de dois microfones (Figura 55 e Figura
56) para fins de comparação das suas respostas. Na tampa
que fecha o cilindro, um pequeno woofer parrudo de
165 mm excita o interior do cilindro. Abaixo da freqüência
de ressonância da caixa acústica fechada que esse conjunto
constitui, a excursão do cone e portanto a pressão sonora
dentro do recinto se tornam independentes da freqüência,
pelo mesmo motivo que garante que a resposta de um
microfone capacitivo é plana abaixo da sua freqüência de
ressonância: a maior parte da força que age no cone serve
para excursionar a mola enquanto a fração que é necessária
para acelerar a massa se torna insignificante.
Presumindo estanqueidade perfeita, a resposta se
estenderia até DC, ou seja, seria possível mudar a pressão
estática dentro do recinto com uma corrente DC fornecida
ao alto-falante. Na praxe, obviamente sempre existe
vazamento, porém, uma borracha de vedação colada num
rebaixo ao redor da tampa garante estanqueidade suficiente
para medições a partir de frações de 1 Hz.
Como os capilares dos microfones enclausurados no
recinto são expostos à mesma pressão sonora que os seus
diafragmas, e como a diretividade dos microfones em
baixas freqüências é quase perfeitamente onidirecional, é
possível determinar a resposta em campo livre do
microfone sob teste com a ajuda do segundo microfone,
que serve como referência e cuja resposta em campo livre
deve ser bem conhecida.

Figura 56: Recipiente aberta com dois microfones de uma polegada
face a face para a medição comparativa da resposta em campo livre.

Figura 57: Respostas no recipiente fechado excitado pelo pequeno
woofer, medidas em modo campo livre pelo microfone de referência
(curva vermelha) e pelo microfone sob teste (curva azul).
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Resumidamente, as sensibilidades levantadas foram
compostas por três faixas de freqüências:
• 4 – 40 kHz da medição em campo livre com o ribbon
tweeter agindo como fonte, aplicando uma janela
estreita de 1 ms de largura,
• 300 Hz – 4 kHz com base na mesma medição, porém
aplicando uma janela mais larga (5 ms) e ainda uma
suavização de 1/3 de oitava para amenizar o efeito de
reflexões,
• 5 Hz – 300 Hz determinadas no pequeno acoplador ou
no recinto fechado, fornecendo a resposta em campo de
pressão.
A princípio, teria sido possível também determinar a fase
da resposta em freqüência de cada microfone. A resposta
do microfone de referência, determinada por reciprocidade,
é complexa, quer dizer, é composta por módulo e fase.
Assim, as medições comparativas em campo livre
automaticamente também forneceram a fase. Porém, para
resultados que fazem sentido, o posicionamento de cada
microfone é mais crítico ainda do que para a determinação
do módulo só, porque cada pequena mudança da distância
entre fonte e receptor logo se traduz em uma defasagem
que cresce proporcionalmente com a freqüência. Além
dessas dificuldades, o espaço para a apresentação dos
resultados também era restrito.
Os resultados mostram que as respostas das cápsulas de
meia polegada com diafragma metálico (Figura 58) são
essencialmente planas na faixa útil até 20 kHz, com a
exceção de uma que apresenta uma pequena queda em 10
kHz.
Já os microfones com cápsulas de ¼ polegada com
diafragma metálico (Figura 59) apresentaram um realce a
partir de 10 kHz quando a grade de proteção não é
removida.
Os microfones com cápsulas de eletreto de 5 mm com
eletrônica sofisticada embarcada (Figura 60) possuem,
além de uma boa faixa dinâmica, uma resposta
razoavelmente plana se fizermos vista grossa para o realce
súbito em 15 kHz de um dos candidatos.
Microfones mais baratos com esse tipo de cápsula
(Figura 61) muitas vezes têm respostas em freqüência
razoáveis, mas outras tantas vezes pecam pela ressonância
mal controlada do diafragma, o que confere um realce
enorme por volta de 10 kHz.

MICROFONES DE MEDIÇÃO

Figura 59: Sensibilidade de dois microfones com cápsulas de ¼ de
polegada e diafragma metálico. Ambos foram medidos com as suas
grades de proteção, o que ocasiona a subida a partir de 10 kHz.

Figura 60: Sensibilidade de quatro microfones com cápsulas de
5 mm pré-polarizadas e diafragma de polímero, empregando boa
eletrônica para atingir uma faixa dinâmica beirando 120 dB(A).

Figura 61: Sensibilidade de cinco microfones baratos com cápsulas
de 5 mm pré-polarizadas e diafragma de polímero, com préamplificadores simples.

Figura 58: Sensibilidade de quatro microfones com cápsula de meia
polegada e diafragma metálico. Os notches perto de 30 kHz (fora da
faixa útil) são característicos para as cápsulas de alta sensibilidade
(profundidade da cavidade traseira da cápsula = λ/2).

13.4 Diretividade
A diretividade dos microfones foi medida com a ajuda
de uma mesa rotatória. Nela, uma haste vertical foi
enroscada numa distância de 17 cm atrás do eixo de
rotação. No final da haste, os pregadores de cada
microfone foram enroscados e os microfones presos com
17 cm do seu corpo sobressaindo para frente. Dessa
maneira, as pontas dos microfones praticamente
permaneceram no mesmo lugar durante o giro completo de
–180° a +175° em passos de 5°. Com base nas respostas
impulsivas, foi possível checar quão bem o diafragma do
microfone permaneceu no mesmo ponto do campo sonoro:
a chegada do som direto, representada pelo pico principal,
idealmente ocorre no mesmo tempo em todos os ângulos.
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Figura 62: Arranjo para o levantamento da diretividade dos
microfones com mesa giratória e alto-falante de fita planar

Como fonte sonora, outro tweeter planar de fita foi
hasteado na mesma altura que os microfones, numa
distância de 1,70 m. A reflexão do chão e outros
componentes perturbadores na resposta impulsiva foram
defenestrados com a ajuda de uma janela de 5 ms de
largura. Uma janela tão estreita surte um efeito forte de
suavização em freqüências baixas. Porém, isso não
constituiu um problema no levantamento da diretividade
porque é só acima de 1 kHz que os microfones
gradualmente deixam de ser onidirecionais. Por isso, os
resultados só são mostrados a partir de 4 kHz.
A forma mais comum de apresentar a diretividade de um
microfone é na forma de um diagrama polar, em que o
nível produzido pelo microfone é mostrado de forma
contínua para todos os ângulos. Porém, essa curva só vale
para uma freqüência específica. É possível sobrepor quatro
ou cinco curvas pertinentes a freqüências diferentes,
utilizando cores ou tipos de linhas diferentes, porém, a
partir daí, o diagrama se tornaria rapidamente ilegível.

Figura 63: Diagramas do tipo isobar para microfones com cápsula de
meia polegada (acima) e de 5 mm (em baixo).

MICROFONES DE MEDIÇÃO

Por isso, uma outra forma de gráfico foi utilizada para
apresentar os resultados: os chamados isobares, ou seja,
zonas de pressões iguais, bem conhecidas das previsões do
tempo para mostrar a distribuição da pressão atmosférica
em uma área grande. Aplicados à diretividade de
microfones ou alto-falantes, eles permitem demonstrar num
único gráfico o desenvolvimento da diretividade ao longo
de toda a faixa de freqüências (aqui em passos de 1/20
oitava). As cores informam quanto o nível em determinado
ângulo e em determinada freqüência cai (ou aumenta) em
relação à incidência normal (som vindo da frente). Cada
cor representa uma faixa do nível de 3 dB.
Microfones de ¼ de polegada levam vantagem em
relação aos microfones mais espessos por manterem uma
boa onidirecionalidade até freqüências maiores, o que os
resultados demonstram claramente. Mas algumas surpresas
também foram revelados, tais como microfones que não
mostraram isobares simétricos ou receberam mais nível em
determinado ângulo do que da frente.
13.5 THD e NPS máximo
Como já revelamos no capítulo 1.1, o princípio de
conversão de um microfone capacitivo é linear só no papel,
modelando o diafragma como pistão rígido, enquanto ele
na verdade apresenta uma calota em movimento. Além
disso, a inevitável capacitância parasita da cápsula
atrapalha a linearidade, bem como a capacitância de
entrada do pré-amplificador. Tudo isso leva à distorção
harmônica cujo teor cresce proporcionalmente com o nível
do som. Nos microfones mais sofisticados, a contribuição
do pré-amplificador sobre a distorção total é quase nula até
chegar ao nível de ceifa. Bem diferente dos modelos mais
baratos, em que o pré-amplificador é composto por um
circuito simples de poucos componentes discretos. Esses
circuitos às vezes já entram em regime de ceifa com menos
de 1 V RMS de saída, deixando boa parte da capacidade da
cápsula inexplorada.
A segunda medição mais importante (além da
determinação das sensibilidades) foi então o levantamento
da distorção em relação ao NPS e a determinação do nível
máximo que o microfone agüenta, definido como o NPS
em que ele atinge um teor de 3% de distorção pela norma
IEC 61094-4 („Specifications for working standard
microphones“). Esse levantamento foi executado com a
ajuda do acoplador de pressão, sonorizado por um driver
de compressão de 1 polegada. Alem da abertura para o
driver, a cavidade dispõe de duas aberturas para a inserção
de dois microfones, dos quais um serviu como referência.
A própria medição foi executada a partir de um level
sweep, quer dizer um tom puro cujo nível é aumentado de
forma contínua. A freqüência escolhida foi de 2 kHz, pois
nessa faixa, o conjunto desenvolveu a maior pressão
sonora. O sinal de 6 segundos abrangeu uma faixa de
80 dB, portanto o nível cresceu com 13,4 dB/s. Isso se
transformou num NPS dentro da cavidade que variou de
80,5 dB até 160,5 dB, coincidindo com o nível de ceifa do
microfone de referência (um modelo de ¼ de polegada da
Microtech Gefell) para esse teste. No ponto final, só 2,5 W
foram fornecidos ao driver de compressão.
A análise do teor de distorção em dependência do nível
de excitação foi executada com um método descrito na 11a
Convenção Nacional da AES Brasil em 2007 [15].
Resumidamente, o sinal recebido e digitalizado é
submetido a uma atenuação crescente que é oposto do
aumento do nível de sinal de excitação, ou seja,
-13,4 dB/s. Assim, o sinal ganha uma emvoltória quase
constante, o que é importante para evitar leakage
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(vazamento) na subseqüente análise por FFT de pequenos
segmentos que se sobrepõem. Dos espectros obtidos
mediante as FFTs, foram extraídos o segundo e o terceiro
harmônico, bem como a distorção harmônica total (THD,
soma RMS de todos os harmônicos em relação à
fundamental). O nível máximo do microfone foi
determinado como aquele em que o THD alcançou 3%, ou
seja, -30,5 dB.

Figura 64: Nível do sinal elétrico recebido por dois microfones de
sensibilidades bem diferentes em resposta a uma varredura de nível.

Observando os gráficos THD vs. NPS (Figura 66), pode
ser constatado que algumas propriedades se repetem em
praticamente todos os microfones pesquisados, não
importando se sejam caros ou baratos. O componente que
domina a THD e também define o NPS máximo é quase
sempre o segundo harmônico. Seu valor normalmente
cresce proporcionalmente com o NPS, portanto mostra a
mesma inclinação em todos os diagramas. Um aumento de
10 dB do NPS também faz a contribuição do segundo
harmônico crescer em 10 dB em relação à fundamental.
Em termos absolutos (voltagem), o segundo harmônico
aumenta então em 20 dB nessa condição.
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relativo para cada aumento de 10 dB do NPS, ver Figura
12). Portanto, a inclinação desse harmônico é o dobro da
do segundo. Harmônicos de ordem ainda maior não
costumam ter papel significante.
No entanto, as curvas do segundo e terceiro harmônico
em dependência do NPS de alguns microfones apresentam
percursos irregulares, indicando que o circuito do préamplificador acrescenta alguma distorção. Contrastando
com essa contribuição indesejável, todos os microfones de
laboratório, mas também alguns modelos com phantom
power, tais como os modelos da Earthworks (exemplo na
Figura 12), apresentam percursos limpos de qualquer
degradação por parte da eletrônica.
13.6 Ruído equivalente e faixa dinâmica
O ruído de fundo é outro critério muito importante para a
caracterização de um microfone. Junto com o NPS
máximo, ele define a sua faixa dinâmica. Para fins de
comparabilidade fácil, não é o ruído elétrico que costuma
ser levantado, mas o ruído equivalente. Esse é computado
do ruído elétrico simplesmente dividindo-lo pela
sensibilidade do microfone. O resultado ainda é dividido
pela pressão de referência, 20 µPa, e logaritmado. O
resultado final fornece o nível de um ruído acústico fictício
que teria exatamente a mesma contribuição que o ruído
elétrico gerado. Outra interpretação: Um sinal fraquinho
com o mesmo NPS que o ruído equivalente seria captado
pelo microfone com relação sinal/ruído de 0 dB, elevando
o ruído total em 3 dB.
O ruído equivalente costuma ser declarado com
ponderação A, o que beneficia os microfones porque a
curva A imprime uma atenuação forte nos graves, onde o
ruído dos pré-amplificadores aumenta consideravelmente.
Menos lisonjeira é a ponderação ITU-R 468
(antigamente: CCIR 468) que é baseada na audibilidade do
ruído em níveis perto do limiar de audibilidade. Ela prevê
um ênfase que chega a 12 dB em 7 kHz. Porém, não
obstante esse realce, os valores do ruído dos microfones
costumam ser inferiores aos sem ponderação. Isso se deve
ao fato que abaixo de 1 kHz, a curva cai em 20 dB/década,
fortemente atenuando a faixa dos graves onde o ruído do
microfone aumenta consideravelmente.

Figura 65: Medição da distorção harmônica em função do nível do
sinal de excitação continuamente elevado

Figura 67: Ponderações “A” e ITU-R 468 para a avaliação do ruído
de fundo de microfones

Figura 66: Teor do 2° harmônico em dependência do NPS de todos
os microfones testados em 2009. A ceifa dos pré-amplificadores é
marcada por uma mudança abrupta da inclinação das curvas.

O terceiro harmônico começa com uma contribuição
bem inferior, porém cresce com o dobro da taxa (20 dB

Para garantir uma boa comparabilidade, todos os três
valores e a sua distribuição espectral em terços de oitava
foram levantados: sem ponderação, com ponderação A, e
com ponderação ITU-R 468.
A avaliação do ruído de fundo de um microfone não é
uma tarefa trivial porque obviamente, o ambiente em que a
medição é executada tem que ser bem mais silencioso do
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que o próprio microfone para não deturpar (piorar) os
resultados. Para esse tipo de ensaio, um recipiente isolado
com paredes maciças para minimizar imissão é a
ferramenta mais indicada. Infelizmente, um desses não
esteve à nossa disposição. Porém, a própria câmara
anecóica se mostrou extremamente silencioso acima de
500 Hz com o portão fechado e a iluminação (de lâmpadas
florescentes com fontes chaveadas) desligada. Abaixo
dessa freqüência, o isolamento das paredes contra imissão
diminuiu continuamente. Com os microfones mais
silenciosos, era fácil detectar qualquer carro que passou em
frente do prédio através de um aumento do nível em
freqüências baixas.
Para obter valores realísticos, o seguinte procedimento
foi adaptado: De cada microfone, um minuto de “silêncio”
foi gravado (com ganho alto da instrumentação para
excluir e ruído dela). Num primeiro passo, esse trecho foi
submetido a uma filtragem com passa-alta de 15 Hz para a
remoção de componentes subsônicos. Em seguida, foram
recortados os 10 trechos mais silenciosos com 65536 dados
consecutivos de amostragem (correspondendo a 743 ms @
88,2 kHz de taxa de amostragem utilizada nos ensaios).

MICROFONES DE MEDIÇÃO

Figura 70: Comparação do ruído equivalente de três microfones com
tipos diferentes de cápsulas: ½ polegada da G.R.A.S com diafragma
metálico e sensibilidade de 50 mV/Pa (azul), 5 mm da Panasonic
com diafragma de polímero e back-electret (laranja), e ¼ polegada
metálico da Microtech Gefell com sensibilidade de 3 mV/Pa (roxa).

Figura 68: Procedimento para obter ruído de fundo equivalente de
um microfone a partir da gravação de um minuto de silêncio

Cada um desses 10 trechos foi janelado (para evitar
descontinuidades nas arestas) e submetido a uma FFT. Dos
10 espectros resultantes, corrigidos pela perda de energia
que o janelamento infligiu, uma média energética
(desconsiderando a fase) foi efetuada e o resultado dividido
pelo espectro da sensibilidade do microfone investigado. O
resultado é visualizado num único gráfico como espectro
de FFT contínuo e em passos de terços de oitava com e
sem ponderações (Figura 69).

Figura 71: Faixas dinâmicas com ponderação (A) de todos os
microfones examinados

A faixa dinâmica é definida pela diferença do nível
máximo de pressão sonora que o microfone comporta sem
ultrapassar um teor estipulado de distorção harmônica
(neste caso, 3%, medido com excitação em 2 kHz), menos
o do ruído de fundo, para este levantamento submetido à
ponderação do tipo A. Figura 71 mostra as faixas
dinâmicas de todos os microfones examinados, informando
simultaneamente o ruído de fundo em dB(A) e o NPS em
que 3% de distorção harmônica são alcançados.
14 OBSERVAÇÕES FINAIS

Figura 69: Ruído equivalente em dB NPS de um microfone, obtido a
partir do ruído elétrico dividido pela sensibilidade.
Curva azul escura: Média energética de 10 FFTs de segmentos de
64 Ksamples, azul claro: níveis em bandas de ⅓ de oitava,
curva verde: com ponderação A, rosa: com ponderação CCIR-468.

Além da faixa dinâmica e da longevidade, é a resposta
em altas freqüências que constitui o critério mais
importante que difere microfones caros de laboratório dos
baratinhos. As diferenças se explicam pelo processo de
produção: para alcançar uma resposta dentro de limites de
tolerância bem estreitos, os fabricantes de microfones de
laboratório se esmeram na seleção dos matérias, nos
parâmetros de produção, no envelhecimento artificial para
acertar a resposta e aumentar a estabilidade, e muitos testes
intermediários no processo de fabricação, que pode chegar
a demorar alguns meses. Contrastando com esse processo
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de altíssima precisão, as cápsulas baratinhas de eletreto
produzidas em escala larga caem das linhas de fabricação
como se fossem comprimidos de remédios. Cada uma tem
uma resposta individual, que pode variar bastante.
Idealmente, a ressonância da cápsula teria uma freqüência
e um amortecimento que estenda a resposta em campo livre
para cobrir toda a faixa de áudio (até no mínimo 20 kHz)
de forma linear. Infelizmente, isso é raramente o caso.
Cabe ao fabricante dos microfones de medição fazer uma
pré-seleção para excluir o joio que foge demais do padrão.
Dependendo do lote comprado, até dois terços das cápsulas
são separados nessa triagem. Não obstante essa pré-seleção
para pegar as melhores, as tolerâncias dos microfones
baratos são obviamente maiores do que as dos caros.
Outra diferença crucial diz respeito aos préamplificadores embarcados nos microfones. Em
microfones baratos, eles são compostos por alguns
pouquíssimos componentes discretos que limitam a
linearidade e comprometem severamente a faixa dinâmica.
Já em microfones mais sofisticados (e caros), agem de
forma praticamente transparente, quer dizer, não adicionam
distorção harmônica (até chegar ao nível de ceifa) nem
limitam significativamente a faixa dinâmica da cápsula.
Com base nos resultados do levantamento, podemos
fazer uma classificação tosca em três tipos de microfones
de medição:
1) Cápsula barata com back-electret e diafragma de
plástico, mais eletrônica simples que ceifa o sinal por volta
de 1 VRMS. O uso desse tipo é restrito a aplicações
especiais onde a faixa dinâmica limitada (a
aproximadamente 100 dB) não atrapalha e a resposta em
freqüência previamente medida pode ser corrigia em
software. Um exemplo possível seria o controle de
qualidade na linha de fabricação de alto-falantes e caixas
de som completas, onde o nível do sinal de excitação pode
ser pré-fixado de maneira que garanta uma relação
sinal/ruído boa sem acarretar ceifa. |Uma calibração prévia
e o uso de um espectro de correição são indispensáveis.
Para aplicações gerais, tais como em acústica de salas e
equalização de sistemas de sonorização, esse tipo é pouco
recomendável porque complica desnecessariamente a
medição e solapa a credibilidade de quem a executa.
2) Cápsula barata com back-electret e diafragma de
plástico, porém pré-selecionada e modificada para otimizar
a faixa dinâmica. O pré embarcado conta com
amplificadores operacionais que não contribuem ruído ou
distorções significativos. Assim, uma faixa dinâmica
impressionante de 120 dB pode ser extraído de cápsulas
que custam poucos dólares no atacado. O pioneiro no
desenvolvimento desse tipo de microfones é a Earthworks
com a sua série M, empregando cápsulas da Panasonic
selecionadas e modificadas (basicamente com um resistor
entre a source do FET e a massa no circuito da Figura 15).
Agora já existem várias alternativas, tais como os modelos
atuais da NTI e da jovem iSEMcon. Esses microfones são
excelentes ferramentas para uso geral dentro e fora do
laboratório. Possuem quase a mesma faixa dinâmica que
microfones de laboratório de meia polegada e uma resposta
em freqüência razoavelmente linear. Porém, por serem
menores, levam até vantagem no quesito omnidiretividade.
3) Cápsulas com diafragmas metálicos e com resposta
controlada de alta estabilidade. Como essas cápsulas são
caras, não faria sentido casar elas com eletrônica barata. De
fato, todos os modelos esmiuçados desse tipo, incluindo os
microfones de laboratório dos fabricantes tradicionais,
possuem pré-amplificadores que praticamente não limitam
as qualidades das cápsulas. A faixa dinâmica dos modelos
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com cápsula de meia polegada chega a 120 – 130 dB.
Tratados bem, conservam as suas propriedades por dezenas
de anos sem alteração perceptível e portanto só requerem
re-calibração em períodos mais extensos do que os tipos
com diafragma de plástico.
É instrutivo comparar os microfones de laboratório
equipados com cápsulas de ¼ polegada (barras roxas na
Figura 71) com aqueles baseados em cápsulas baratas de
5 mm (portanto, um tamanho comparável) e diafragma de
plástico (barras cor-de-laranja na Figura 71). Os melhores
deles alcançam faixas dinâmicas de aproximadamente
120 dB(A), semelhante aos modelos de laboratório de
¼ polegada. Porém, as faixas dinâmicas desses são
deslocadas em 10 a 15 dB para a direita. Ou seja, os
microfones de laboratório com diafragmas de ¼ polegada
são bem mais ruidosos do que qualquer microfone barato
de medição (ver Figura 70), mas por outro lado agüentam
som bem mais intenso, sempre em excesso de 150 dB NPS,
antes de alcançar o limite de 3% de distorção. A explicação
reside na rigidez muito maior dos seus diafragmas, o que
não só beneficia a estabilidade temporal das suas
características, mas também garante uma extensão da
resposta até 60 – 100 kHz (que infelizmente só é linear
quando a grade de proteção está removida).
Porém, existem muitos ensaios nos quais essa faixa útil
estendida não é necessária, por exemplo em acústica de
salas ou no monitoramento de ruído ambiental. Um ruído
equivalente baixo é bem mais interessante nessas
aplicações. Depois de muita hesitação e vários anos de
desenvolvimento [8], a Brüel & Kjær agora oferece um
microfone de ¼ polegada (tipo 4961) que oferece essas
características: diafragma frouxo em prol de um ruído de
fundo em torno de 20 dB(A), porém reposta restrita a
20 kHz. Como o diafragma é de titânio, a estabilidade
temporal deve ser melhor do que a de diafragmas de
plástico, porém não tão boa quanto a de microfones com
diafragma rígido e sensibilidade baixa. Com um processo
de fabricação e controles de qualidade tão sofisticados
quanto os das cápsulas tradicionais, uma boa resposta
dentro de margens de tolerância estreitas pode ser
esperada, ao contrário de microfones baratos de medição
com os seus desvios grandes da linearidade.
Mas um microfone com resposta “torta” não
necessariamente é inutilizável para medições acuradas.
Basta conhecer a sua resposta em freqüência e utiliza-la
para corrigir os resultados. Caso contrário, os resultados
nos agudos simplesmente possam sair completamente
errados. Todos os microfones de laboratório vêm
acompanhado por um calibration chart individual, que as
vezes também é fornecido com alguns microfones baratos.
Porém, nesse caso, não raramente mostram uma resposta
genérica que um dia foi medida (ou desenhada a mão...),
utilizando uma amostra exemplarmente boa. Geralmente,
não tem nada a ver com a resposta real do microfone nas
mãos. Por isso, é indispensável calibrá-lo, medindo a sua
resposta em comparação a um padrão bem conhecido. Em
intervalos periódicos e antes de sessões importantes, no
mínimo uma calibração rápida com pistonfone deveria ser
repetida.
O uso de espectros de correção é recomendável para
qualquer microfone, não só os baratos com variação grande
da resposta. Uma medição executada com um microfone
barato devidamente calibrado e corrigido pode apresentar
acurácia superior a uma medição com microfone de
laboratório sem correção da sua resposta, mesmo que essa
seja quase plana.
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