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EDItORIAL

Nesta 12a edição do Congresso de Engenharia de Áudio publicamos 20 trabalhos inéditos 
aceitos - entre full-papers e short-papers - de 40 trabalhos submetidos ao evento (índice de 
aprovação de 50%). Entre os tópicos mais abordados nos artigos deste ano citamos o processa-
mento de áudio (30% dos artigos), psicoacústica e percepção auditiva (23%), e análise e síntese 
de música e fala (20%), seguidos por computação musical e acústica de salas (16%), e sistemas 
de áudio multicanal e espacial (10%). Em ano de copa no Brasil, a seleção de destaques aponta 
para assuntos de interesse no atual cenário e tão diversos quanto: ferramentas para realidade 
aumentada e aplicações para dispositivos móveis, criação musical colaborativa e pedagogia 
do ensino de áudio e música, instrumentação musical, percepção sonora e fenomenologia da 
audição, sintetizadores e polifonia, descritores sonoros e classificadores de gêneros musicais, 
áudio espacial e acústica de ambientes. 

Além dos artigos científicos tradicionais, este volume traz ainda 4 artigos técnicos do mais alto 
nível preparados por palestrantes convidados desta edição do congresso. Especialistas em 
suas respectivas áreas de trabalho, eles abordam em suas palestras, de uma maneira didática e 
revestida de ineditismo, tópicos fundamentais à engenharia de sistemas de áudio e à música, 
como por exemplo as tecnologias de sintetizadores, a realidade aumentada, a fisiologia audi-
tiva e psicoacústica, a caracterização de transdutores, e questões relevantes em projetos de 
sistemas de sonorização. 

Além das palestras, destacamos na programação geral do evento a realização de reuniões 
das comunidades de acústica e de engenharia de áudio, integradas em prol da construção de 
sólidas competências técnicas e científicas, e finalmente incluímos - na forma de uma oficina 
colaborativa integrando várias vozes - uma discussão importante acerca de propostas curricu-
lares para cursos de áudio no Brasil, país em que cada vez mais se percebe a importância do 
ensino formal e a falta que fazem políticas educacionais efetivas e de longo prazo que possam 
mitigar as mazelas culturais que nos detém.

Alegramo-nos em poder, desta forma, oferecer aos participantes e à comunidade de áudio em 
geral textos tão informativos e com potencial real para contribuir efetivamente na divulgação 
do conhecimento científico e técnico para estudantes, profissionais e cientistas, quer atuem 
na pesquisa, no ensino, na prática profissional ou no desenvolvimento inovador destas áreas 
no Brasil.

Por fim, gostaríamos de destacar que esta edição alcançou o maior número de participantes 
inscritos previamente, tornando-se, desde já, a maior edição do congresso desde a sua criação, 
o que denota o interesse crescente por envolver-se com as novidades por aqui propaladas. 

Regis Rossi Alves Faria e Paulo Marins
Coordenadores Editoriais
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terça-feira / tuesday, Maio / May 13, 2014

9:00AM - 11:00AM 
Sala 1 / Room 1

Sessão de Artigos 1 / Paper session 1 
Chair: Diego Haddad

MULtIPLE StAGE NEURAL CLASSIfIER fOR AN AUtOMAtIC MUSIC GENRE 
CLASSIfICAtION SyStEM 
Elmo Borges Jr, UFBA, Brazil 
Lucas Ribeiro, Eduardo Furtado de Simas Filho, Universidade Federal da Bahia, Brazil 
Antonio Fernandes Junior, State University of Campinas, Brazil. 

ExtRAÇÃO DE tEMPO MUSICAL UtILIzANDO tRANSfORMADA WAVELEt E 
REDE NEURAL ARtIfICIAL 
Antonio Fernandes Junior, State University of Campinas, Brazil 
Furio Damiani, Unicamp, Brazil. 

DEtERMINAÇÃO DA DIfERENÇA NO LIMIAR DO OBSERVÁVEL: 
COMPARAÇÃO DOS RESULtADOS DE ENSAIOS SUBjEtIVOS COM fALA E MúSICA 
Priscila Wunderlich, Universidade Federal de Santa Maria, Brazil 
Jessica Souza, Federal University of Santa Maria, Brazil 
Bernardo Henrique Murta, Universidade Federal de Santa Maria, Brazil 
Stephan Paul, University of Santa Catarina, Brazil 
Eric Brandão, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Brazil. 

AqUISIÇÃO E tRAtAMENtO DE DADOS 3D PARA MODELAÇÃO ACúStICA DE SALAS 
Jorge Pereira, Universidade de Aveiro, DETI, Portugal 
Nuno Silva, Universidade de Aveiro, IEETA, Portugal 
Paulo Dias, Guilherme Campos, José Vieira, Universidade de Aveiro, Portugal. 

SIStEMA DE REALIDADE AUMENtADA ÁUDIO 3D PARA DISPOSItIVOS IOS 
Sérgio Lopes, José Vieira, Guilherme Campos, Paulo Dias, Universidade de Aveiro, Portugal. 

tHE PERCEPtION Of UNPLEASANt SOUNDS 
Max Magalhães, Federal University of Minas Gerais, Brazil. 

AURALIzAÇÃO EM tEMPO REAL PARA AMBIENtES VIRtUAIS DINâMICOS 
Nuno Silva, André Oliveira, Paulo Dias, Guilherme Campos, José Vieira, 
Universidade de Aveiro, Portugal 
Jorge Santos, Universidade do Minho, Portugal. 

1:30PM - 3:00PM 
Auditório D

Lecture Room D

Palestra / lecture 
Chair: Sidnei Noceti filho

SINtEtIzADORES: tECNOLOGIAS E tENDêNCIAS
Ratton Miguel, Informus Music Center, Brazil 
Miguel Labolida, Labolida Sintetizadores Ltda, Brazil 
Vinicius Brazil, VBrazil Systems, Brazil 
Paulo Santos, EMW, Brazil.
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PROGRAMAÇÃO 
quarta-feira / Wednesday, Maio / May 14, 2014

9:00AM - 11:30AM 
Sala 1 / Room 1

Sessão de Artigos 2 / Paper session 2 
Chair: Paulo Marins

SUBBAND PROPORtIONAtE ADAPtIVE ALGORItHM WItH VARIABLE LEARNING fACtOR 
Diego Haddad, CEFET-RJ, Brazil 
Mariane Petraglia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil. 

ON tHE ExtRACtION Of PARAMEtERS fROM ExPRESSIVE MUSICAL PERfORMANCES 
Lucas Maia, Luiz Biscainho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil. 

RECONHECIMENtO DE SONS NÃO EStRUtURADOS DO AMBIENtE
UtILIzANDO DISPOSItIVOS MóVEIS 
Leonardo Fanzeres, Luiz Biscainho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil 
Adriana Vivacqua, DCC-IM/UFRJ, Brazil. 

ExtRAÇÃO DE DESCRItORES SONOROS tIMBRíStICOS 
A PARtIR DA tRANSfORMADA WAVELEt PACkEt 
Thiago Roque, Universidade Estadual de Campinas, Brazil 
Rafael Mendes, Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Brazil. 

A BAyESIAN PROCEDURE fOR REStORAtION Of AUDIO SIGNALS 
DEGRADED By LOW-fREqUENCy PULSES 
Hugo Carvalho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil 
Flávio Ávila, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brazil 
Luiz Biscainho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil. 

tHE EffECt Of SPEECH RAtE ON AUtOMAtIC SPEAkER VERIfICAtION: 
A COMPARAtIVE ANALySIS Of GMM-UBM AND I-VECtOR BASED MEtHODS 
Anderson Avila, Universidade Federal do ABC (UFABC), Brazil
Milton Sarria-Paja, Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-EMT), 
University of Quebec, Canada 
Francisco Fraga, Universidade Federal do ABC (UFABC), Brazil 
Tiago Falk, Institut National de la Recherche Scientifique, Canada
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10:00AM - 11:30PM
Auditório B

Lecture Room B

Palestra / Lecture 
Chair: Sidnei Noceti filho

REALIDADE AUMENtADA ÁUDIO
José Vieira, Guilherme Campos, Universidade de Aveiro, Portugal. 

1:30PM - 3:00PM
Auditório B

Lecture Room B

Palestra / Lecture 
Chair: Regis Rossi faria

A fISIOLOGIA DA AUDIÇÃO COMO BASE PARA fENôMENOS AUDItIVOS 
Stephan Paul, Universidade de Santa Maria, Brazil.



PROGRAMAÇÃO 
quinta-feira / thursday, Maio / May 15, 2014

9:00AM - 11:30AM 
Sala 1 / Room 1 

Sessão de Artigos 3 / Paper session 3 
Chair: Luiz Biscainho 

PROGRAMAÇÃO DINâMICA EM PURE DAtA APLICADA A WAVE fIELD SyNtHESIS 
Marcio Silva, Flávio Schiavoni, Universidade de São Paulo, Brazil 
Regis Rossi Faria, University of São Paulo, Brazil. 

PROPOStA DE COMPENSADOR PID PARA SERVOSUBWOOfER COM ACELERôMEtRO MEMS 
Cláudio Delgado, 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco IFPE, Brazil. 

UMA CAMADA DE PóS-PROCESSAMENtO PARA SIStEMAS DE tRANSCRIÇÃO DE ACORDES 
Uraquitan Cunha, Geber Ramalho, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil
Giordano Cabral, UFRPE, Brazil. 

UM MétODO PARA OBtER ExPERIMENtALMENtE A IMPEDâNCIA 
DE RADIAÇÃO ACúStICA VIStA POR UM ALtO-fALANtE 
Christian Herrera, CEFET-MG, Brazil 
Pedro Donoso-Garcia, Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil 
Eduardo Medeiros, UFMG, Brazil. 

fERRAMENtAS ON-LINE PARA A CRIAÇÃO MUSICAL COLABORAtIVA 
Daniel Méio, Universidade de Brasília (UnB), Brazil 
Paulo Marins, Universidade de Brasília, Brazil. 

SIStEMA fíSICO VIRtUAL ACOPLADO A EfEItOS DIGItAIS PARA GUItARRA 
AUMENtADA COM ACELERôMEtRO 
Felipe Paterniani, Tiago Fernandes, Romis Attux, Universidade Estadual de Campinas, Brazil. 

IMPLEMENtAÇÃO EM fPGA DE UM SINtEtIzADOR DE ÁUDIO POLIfôNICO 
DE BAIxA COMPLExIDADE 
Lucas Carvalho, Marcio Brandão, Marcus Lamar, Universidade de Brasília, Brazil. 

IX

5:30PM - 7:00PM
Auditório B

Lecture Room 

Palestra / Lecture 
Chair: josé A. Mannis

fAtOR DE POtêNCIA, PfC E SUA IMPORtâNCIA NOS SIStEMAS DE SONORIzAÇÃO 
Marcelo Barros, Enterprise Electronics Ltda/Next Digital/Next Pro, Brazil. 

3:30PM - 5:00PM
Auditório B

Lecture Room 

Palestra / Lecture 
Chair: joel Brito

BEHAVIOR Of tHE REAL PARt Of tHE MECHANICAL IMPEDANCE Of A LOUDSPEAkER 
WItHIN tHE PIStON RANGE INCLUDING tHE EffECt Of ACOUStIC LOADING Of tHE 
MAGNEtIC CIRCUIt: A PRELIMINAty StUDy
Jorge Moreno, Rihchard Rivera, Pontificia Universidad Católica del Perú, Peru.
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X

Programação sujeita a alterações - atualizada até 12/5/2014
Autores e afiliação conforme cadastrados na plataforma JEMS (https://submissoes.sbc.org.br/)

3:30 PM - 5:00PM
MEETING

Auditório C
Lecture Room C

Workshop C 
Chair: josé A. Mannis

GRADES CURRICULARES NA EDUCAÇÃO EM ÁUDIO 
José A. Mannis, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Brazil 
Mauricio Gargel, Middle Tennessee State University, USA
 Regis Rossi Faria,  Fernando Iazzetta, Universidade de São Paulo, USP, Brazil 
 Marcelo Claret, IAV - Instituto de Áudio e Video, Brazil 
 Luís Antônio Galhego Fernandes, FATEC Faculdade de Tecnologia de Tatuí, Brazil 
 Reginaldo Ribeiro, José Carlos da Silva, SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos
 em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo, Brazil. 

11:00AM - 1:00PM 
ENCONTRO

MEETING
Auditório C

Lecture Room C

Encontro C / Meeting C - Parte 2/ Part 2
Chair: josé A. Mannis 

REUNIÃO DO CONSELHO DA SOBRAC SOCIEDADE BRASILEIRA DE ACúStICA - PARtE II 
Dinara Paixão, Universidade Federal de Santa Maria, Brazil. 

1:30PM - 3:00PM
MEETING

Auditório C
Lecture Room C

Encontro SOBRAC 
Chair: josé A. Mannis 

1º ENCONtRO DE CURSOS DE PóS-GRADUAÇÃO COM êNfASE EM ACúStICA, 
ÁUDIO, VIBRAÇõES E ÁREAS AfINS 
Dinara Paixão, Universidade Federal de Santa Maria, Brazil. 

9:00AM - 11:00AM 
ENCONTRO

MEETING
Auditório C

Lecture Room C

Encontro C / Meeting C - Parte 1/ Part 1
Chair: josé A. Mannis 

REUNIÃO DO CONSELHO DA SOBRAC SOCIEDADE BRASILEIRA DE ACúStICA 
Dinara Paixão, Universidade Federal de Santa Maria, Brazil. 
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ABSTRACT 

The availability of audio files on the Internet and in personal collections is growing rapidly. In some cases, these 
data sets comprise hundreds or thousands of files, which do not always carry explicitly information about their 
content. Considering specifically music files, an important task is to organize the available data set according to 
the prevailing musical genre. The purpose of this work is to develop an automatic music genre classification 
system able to identify up to 13 different classes. Initially, typical audio signal features are computed (such as 
the mel-cepstral coefficients and the beat histogram). A statistical signal processing technique (independent 
component analysis) was applied in order to reduce the redundancy in the features set. In order to achieve higher 
efficiencies, a multiple stage classifier is proposed in this work.  
  
 

0. INTRODUCTION 

Considering the large amount of data that is 
available both, on the Internet and in personal 
collections, the search for the desired information is 
becoming increasingly difficult. In the case of audio 
files, the development of new technologies also leads 
to an increasing availability of mobile digital audio 
playing devices. The growing of social networks has 
also contributed significantly to the increased need 
for MIR (Music Information Retrieval) systems for 
classification of musical genre. Today, it is possible 

to transfer music files quickly between users of 
mobile devices connected to the internet, 
contributing to spread the content of the personal 
audio collections. In this context, the use of an 
automatic system for efficient manipulation of these 
large data sets represents a considerable time saving 
for the final user.  

When dealing with a musical excerpt, different 
aspects such as the prevailing genre, the singer and 
the used instruments are relevant for classification 
purposes.  
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For automatic classification of audio signals, the 
initial step comprises the extraction of relevant 
features (or parameters) from the digital files. In the 
following, hypothesis testing (classification) shall be 
performed in order to assign to each audio signal a 
given class [1]. In this work, the proposed genre 
classification system was designed for 13 different 
classes, including Brazilian genres such as Samba, 
MPB (Brazilian Popular Music) and Forró. 

 

1. RELATED WORK 

Some studies had been conducted in the literature 
aiming at achieving content based audio signal 
classification. The work [2] quantified the relevance 
of the estimated parameters for musical instrument 
recognition. In [3], a multi-temporal analysis of 
audio signals was proposed, selecting equal segments 
and spaced 10 seconds segments 30 seconds and all 
audio. The parameters estimated from different 
fragments of audio are merged to allow the 
characterization of the audio file. A simpler audio 
segmentation scheme is proposed in [4], where the 
signals are preprocessed considering three segments 
of 30 seconds taken from the beginning, middle and 
end of each file. This approach considerably reduces 
the overall processing time. In [5] and [6] different 
signal processing algorithms were applied to classify 
audio files contents (considering music, speech or 
other sources).  

More specifically, the musical genres classification 
problem was addressed in [7], where GMM 
(Gaussian Mixture Model) and KNN (k-Nearest 
Neighbor) classifiers were applied for this purpose. 
[8] Proposes a feature extraction method for music 
genre classification based in components of 
Daubechies Wavelet. For automatic classification 
were used Support Vector Machines and Linear 
Discriminant Analysis. In [9], discusses the 
importance of music genres with their definitions and 
hierarchies. It also presents techniques to extract 
meaningful information from audio data to 
characterize musical excerpts. The paper also 
presents the results of new emerging research fields 
and techniques that investigate the proximity of 
music genres .In [10], signals were classified 
according to the audio type, separating three speech 
classes, 13 musical genres, and the background 
noise. Direct and hierarchical approaches for feature 
selection and classification were also evaluated and 
compared. The work [3] provides a comprehensive 
review on audio-based classification and 
systematically summarize the state-of-the-art 
techniques for music classification. The differences 
among the features and the types of classifiers used 
for different classification tasks were addressed. This 
survey emphasized on the recent development of 

techniques and discussed several open issues for 
future research.  

The work [11] performs a study on the contribution 
of psychoacoustic transformations in the calculation 
of Rhythm Patterns for efficient content-based music 
description. Two additional descriptors were 
calculed: Rhythm Histogram features and the 
Statistical Spectrum Descriptor. Were used three 
audio collections in the experiments, for 
classification, we used Support Vector Machines 
with pairwise classification. A 10-fold cross 
validation was performed in each experiment. 
Compared to other studies that used the same 
collections of audio accuracy improvements of 16.4, 
9.33, and 2.58%. The work [12] uses Short Time 
Fourier Transform information (4 features) and Mel-
Frequency Cepstral Coefficients (5 features) 
computed using windows of 20 milliseconds and 1 
second, respectively. An important contribution is 
the comparison of the obtained results with different 
genre classification systems on the same dataset. The 
paper [13] proposed the application of a machine 
learning technique called Optimum-Path Forest 
(OPF) for the classification of musical genres. It was 
demonstrated that OPF presents similar results when 
compared to the commonly used techniques, but it 
proved to be much faster for some applications.  

It can be seen that, even if the music genre 
classification problem have been addressed 
previously in several works, it remains a very active 
research field. One of the main reasons for this 
comes from the definition of musical genre that is not 
exact and may vary from one listener to the other. 
Additionally, few works had explored Brazilian 
musical genres such as Samba, Forró, and MPB 
(Brazilian Popular Music). 

In the present work is proposed an automatic 
musical genre classification system in which the 
audio files were initially segmented in a similar way 
to what was proposed in [14] and parameters such as 
the MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients), the 
zero crossing rate (ZCR), the spectral centroid and 
the beat histogram were estimated from the audio 
segments. A statistical signal processing algorithm 
(ICA - independent component analysis [15]) was 
applied to reduce redundancy among the estimated 
parameters, allowing efficient feature extraction. 
Finally, signal classification was performed through 
a multiple stage neural classifier. Neural Networks 
[16] had proved to be efficient for classification in 
different problems such as audio signal processing 
[4] and particle identification in high-energy 
detectors [17].  

2. PROPOSED METHOD 

As shown in Figure 1, the proposed musical genre 
classification system comprises a signal processing 
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chain that initiates with the temporal segmentation. 
Three 30 seconds segments are taken at the 
beginning, the middle and the end of the audio signal 
[14]. Considering that a given music file total length 
is T seconds, the selected time intervals are: I1: [10; 
40] s; I2: [T/2-15; T/2+15] s; I3: [T-40; T-10] s. The 
10 seconds separation from the beginning and the 
end of the files avoids problems such as noise or 
silence that may occur in these periods during the 
recording process.  

The following step is feature extraction, in which 
audio signal parameters are estimated from the 
previously selected segments. The composition of the 
used feature vector will be detailed in the following 
subsection.  

In a preprocessing step for the neural classifier, the 
estimated features are transformed to reduce the 
redundant information. For this, a statistical method 
(ICA - independent components analysis) was 
applied [16].  

The neural classifier proposed in this work 
comprises two decision stages. The first one is 
responsible for assigning the audio signals to groups 
composed by correlated genres (referred in this work 
as “super-genres”). The second decision stage was 
designed to distinguish among the genres belonging 
to a specific super-genre. 

 

Figure 1. Overview of the proposed signal processing chain 

2.1 Features Extraction 

In this work, feature extraction was performed in 
short time windows (~ 30ms). Only one estimated 
parameter, the beat histogram, needs a larger time 
window to be computed. Here, Hamming windows 
with 30% overlap-ping were used [18] [19] [1]. The 

features used in this work for audio characterization 
are described below.  

2.1.1 Zero Crossing Rate (ZCR) 

Zero Crossing Rate (ZCR) a commonly used audio 
signal characteristic [19], the ZCR is computed by 
counting the number of times the signal crosses the 
zero axis [12] and can be seen as an estimator of the 
pitch frequency. 

2.1.2 Mel-frequency Cepstral Coefficients 
(MFCC) 

Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) 
widely used in the literature for description of audio 
(especially speech) signals [6], the MFCC provide 
information that attempts to model the perception of 
the human ear.  

2.1.3 Beat Histogram  

Beat Histogram is used to find the amplitude and 
frequency of the main beats of a song. The 
occurrence of relevant secondary beats indicates that 
the music presents a more intense rhythmic  
content [14].  

2.1.4 Spectral Power Concentration   

Spectral Power Concentration is a parameter that 
evaluates the distribution of signal power in three 
frequency bands: 0 > f > 600Hz, 600 > f > 2.4 kHz 
and f > 2.4 kHz. The power spectral density was 
computed and the concentration in each band is 
estimated after digital filtering (using FIR - Finite 
Impulse Response filters) [20].  

2.1.5 Spectral Centroid    

Spectral Centroid estimates the center of gravity of 
spectrum energy [13].  

2.1.6 The Used Feature Vector     

In this work, the feature vector was composed from 
the mean values and variances of the following 
characteristics: ZCR, first five MFCC, spectral 
power concentration, spectral centroid and four beat 
histogram measures (the relative amplitude of the 
first peak; the amplitude of the second peak divided 
by the amplitude of the first peak; sum of histogram 
and the period of the first peak). Finally, 26 
parameters were used to feed the neural classifier.  

 

2.2 Statistical Signal Processing 

In this work, a statistical signal processing 
technique (independent components analysis - ICA) 
was applied in order to remove the redundancy 
between the neural network input attributes. It was 
observed in previous works [18] [17], that neural 
classifiers may benefit from statistical independence 
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among the input features by achieving, either, higher 
discrimination efficiencies or more compact neural 
structures (i.e. a smaller number of neurons or 
layers).  

Considering that a set of measured (or observed) 
signals x(t) = [x1(t), ... , XN(t)] is formed from a 
linear combination of statistically independent 
sources s(t) = [s1(t), ... , SN(t)] so that x=As. The 
independent component analysis (ICA) aims at the 
estimation of the sources s(t) using only the 
measured signals x(t) [16].  

In ICA estimation, principal component analysis 
(PCA) [17] is often used in a preprocessing step, as it 
produces signal decorrelation. ICA searches for 
statistical independence, and thus needs to use higher 
order statistical information. As PCA removes 
second order statistical dependencies, it simplifies 
the ICA problem.  

Among the existing ICA algorithms, FastICA [15] 
was used in this work as it presents fast response and 
high accuracy in the independent components 
estimation. 

 

2.3 Neural Classification  

Two different neural classifier architectures were 
used in this work for musical genre identification. In 
the first one (see Figure 2) was a traditional 
feedforward multi-layer perceptron (MLP) [16]. In 
this case, the neural network has a single hidden 
layer and 13 output neurons, each one associated to a 
musical genre. The number of neurons in the hidden 
layer was chosen after exhaustively testing the 
discrimination performance. The hyperbolic tangent 
was used as activation function. 

The second discriminator design comprises two 
classification steps (see Figure 3), both performed by 
a MLP networks. The first one is responsible for 
assigning the input signals to groups of genres with 
similar characteristics (called super-genres). In the 
second step, expert neural networks are designed to 
identify the prevailing musical genre within a super 
genre. This last discrimination step comprises a MLP 
network for each super-genre. 

For both neural classifier architectures, in order to 
account for statistical fluctuations in the dataset, the 
training procedure was restarted 10 times using 
different samples for the training, testing and 
validation sets, but keeping the same proportion, 
respectively 50%, 30% and 20% of available signals. 
In this work, for all neural networks, the standard 
error back propagation training algorithm [16] was 
applied. 

 

 

Figure 2. Diagram of the used MLP neural classifier  

 

3. RESULTS 

The used database comprises 1120 music files 
assigned by experts to thirteen different musical 
genres such as Blues, Classical, Country, Forró, Hip 
Hop, Jazz, MPB (Brazilian Popular Music), Pop 
Rock, Punk Rock, Reggae, Rock and Roll, Soul, and 
Samba (see Table 1).  

 

 

Figure 3. Diagram of the proposed multiple stage neural 
classifier  

To evaluate the performance of the proposed 
classifiers, the confusion matrix and the class 
efficiencies geometric mean (EFGM) were computed. 
While the confusion matrix presents the efficiencies 
and classification errors for each class of interest, 
EFGM provides a measure of the classifier overall 
performance: 

  

 N
N

1iGM =EF ∏ = iEF                 (1) 

 
where EFi is the classification efficiency obtained for 
class i. The geometric mean is preferred in this case 
as it is more sensitive to low efficiencies for a single 
class. 
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Table 1 - Composition of the used database. 

Classes N° Files Classes N° Files 

Blues(Bl) 81 MPB 102 

Classical(Cla) 83 Pop Rock(PR) 93 

Country(Ctry) 68 Punk(Pk) 102 

Forró(For) 84 Reggae(Rg) 98 

Hip hop(HH) 77 Rock 87 

Jazz(Jaz) 74 Samba(Sb) 96 

 Soul(Sl) 75 

 

3.1 Effects of Time-Domain Segmentation  

As it can be observed in Table 2, the use of 
temporal segmentation produced a significant 
reduction in the feature extraction processing time 
(~50 %). It is also worth noting that, considering the 
entire processing flow, which includes feature 
extraction (FEX) and classification, FEX consumes 
approximately 98% of the total time. 

Table 2 - Processing time reduction when using the 
temporal segmentation. 

Features % Total Time % Reduction 

Mel Coefficients 53 55 

Spectral Power 

Concentration 
26 47 

ZCR 2 51 

Beat Histogram 17 47 

Spectral Centroid 2 49 

Total 100 50 

 

 

Figure 4 - EFMG vs the number of neurons in the hidden 
layer of the MLP classifier for the original signals and the 

temporal segmented case. 

A drawback of temporal segmentation is that it 
produces a slightly decrease in the discrimination 
efficiency, as shown in Figure 4 for the MLP 
classifier. Considering that the processing time is an 
important factor for the proposed system, especially 

in a future implementation in mobile media players, 
it was decided to use the temporal segmentation in 
subsequent analyzes. 

 

3.2 Statistical Pre-Processing  

As can be seen in Figure 5, there is considerable 
correlation between some of the features vector 
components (e.g. beat histogram and MFCC). This 
may contribute to confuse the neural classifiers 
training process.  

Aiming at reducing this mutual redundancy, the 
features vector was projected into independent 
components. The ICA was estimated from the 
training data set, and Figure 6 illustrates the effect of 
this processing step applied to the testing dataset. It 
can be observed that cross correlation is almost 
eliminated, as evidenced by the quasi diagonalization 
of the correlation matrix.  

3.3 Results for the MLP classifier 

For comparison, the features vectors with and 
without ICA preprocessing were used to feed the 
MLP classifier. In order determine the optimum 
number of neurons in the hidden layer, several 
initialization were performed varying the number of 
hidden neurons. In Figure 7 one can see the variation 
of the average efficiency (EFGM) as the number of 
hidden neurons increase. It can be seen that ICA 
preprocessing helps to improve the discrimination 
performance in almost all considered cases.  

 

Figure 5 - Features vector correlation matrix. 

 

Figure 6 - Correlation matrix after ICA (testing set). 
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Figure 7 - EFGM vs the number of neurons in the hidden 
layer. 

Table 3 shows the confusion matrix obtained by 
the classifier that achieved the maximum EFGM for 
the case without ICA preprocessing (45 hidden 
neurons, EFGM = 38.9 ± 0.5 %). It is possible to 
observe that there are classes which are more easily 
identified as Classical music, Punk and Reggae. 
However, there are some rhythms that present 
considerable cross-confusion, for example, MPB, 
Rock, Samba and Jazz. In this case, an average 
efficiency of 38.9 % was achieved. These results 
indicate that this 13 class discrimination problem is a 
difficult task, reinforcing what was observed by the 
human experts that performed the musical genre 
attribution in the used data set composition.  

Table 4 shows the confusion matrix obtained after 
ICA preprocessing, considering the maximum EFGM 
discriminator (50 hidden neurons, EFGM = 40.8 ± 0.4 
%). It was observed a slightly improvement in the 
results when compared to the no preprocessing case. 
The individual efficiencies of nine genres increased. 
The blues genre had his confusion with both 
Classical music and Forro diminished. Considering 
the Forro genre, it was possible to increase the 
discrimination efficiency and reduce the con-fusion 
with other classes such as Classical music, Jazz, 
Rock and Soul. For the rock genre, it was achieved 
52% confusion reduction with Classical music.  

Classification (%) 

 Bl Cla Ctry For HH Jaz MPB PR Pk Rg Rock Sb Sl 

Bl 47,88 4,29 6,74 1,43 0,48 5,24 6,21 7,67 1,90 3,83 7,64 4,79 1,90 

Cla 4,13 77,64 2,27 1,84 0,91 3,66 0,45 0,91 0,00 0,45 5,91 0,91 0,91 

Ctry 3,37 2,25 45,26 3,92 1,70 3,37 7,22 6,73 5,03 4,48 7,78 7,78 1,11 

For 4,57 1,39 10,97 51,62 2,73 2,27 5,00 3,18 0,00 0,93 2,73 9,57 5,04 

HH 1,50 0,00 3,00 4,53 56,29 1,03 6,50 5,05 4,00 12,11 2,00 3,50 0,50 

Jaz 9,07 8,62 3,81 0,98 1,43 30,10 10,07 12,02 3,38 1,43 7,64 8,57 2,88 

MPB 6,22 3,85 4,65 4,25 7,37 12,37 21,58 9,31 1,54 8,88 4,23 11,15 4,62 

PR 2,93 0,42 5,89 1,68 5,45 1,68 12,54 34,73 8,39 7,10 7,93 9,17 2,08 

Pk 2,31 0,77 3,49 2,32 5,00 1,92 1,54 3,88 66,78 4,25 5,05 0,77 1,92 

Rg 3,63 0,00 2,00 1,62 9,62 2,00 7,23 4,42 0,80 59,88 2,40 1,20 5,20 

Rock 10,97 9,57 6,43 4,59 5,45 5,04 9,59 6,84 1,82 7,79 26,41 2,75 2,75 

Sb 4,83 2,02 10,82 6,02 0,80 4,82 19,28 10,53 1,22 2,82 2,00 32,83 2,02 

Sl 4,21 1,08 3,19 7,92 3,16 3,71 14,42 9,01 2,11 10,53 11,14 4,74 24,80 

Table 3 - Confusion matrix for signals without pre-
processing (MLP classifier). 

 
Classification (%) 

 Bl Cla Ctry For HH Jaz MPB PR Pk Rg Rock Sb Sl 

Bl 48,31 1,00 6,71 4,31 0,48 2,86 6,21 5,74 5,74 3,33 9,12 5,24 0,95 

Cla 5,00 75,32 1,36 0,45 0,45 5,50 1,39 0,91 0,00 0,00 5,48 2,77 1,36 

Ctry 7,25 2,25 40,72 6,70 0,00 1,70 5,62 15,62 2,81 2,84 3,89 4,48 6,11 

For 3,64 0,45 11,47 55,24 0,91 0,91 5,45 8,18 0,91 0,45 0,45 8,25 3,68 

HH 1,50 0,50 0,00 2,50 49,18 1,50 7,53 5,55 4,03 18,66 2,00 5,53 1,53 

Jaz 6,71 5,74 1,90 4,76 2,40 28,74 18,21 5,26 0,98 4,76 10,02 8,60 1,90 

MPB 8,52 1,54 7,72 6,94 5,05 6,20 26,97 4,65 0,40 3,86 9,65 15,05 3,46 

PR 4,18 0,83 8,37 1,67 4,62 1,67 9,22 37,21 9,26 3,35 7,54 7,08 5,00 

Pk 1,54 0,77 1,15 2,34 3,85 2,69 0,00 5,38 68,32 2,71 7,37 1,57 2,31 

Rg 2,80 0,80 0,80 3,60 6,83 2,02 6,40 0,80 1,62 61,87 2,43 4,02 6,02 

Rock 12,90 4,57 5,93 5,00 3,20 5,02 10,04 2,29 3,64 5,50 30,02 6,41 5,48 

Sb 7,23 1,20 4,82 9,22 2,42 4,85 12,07 7,65 1,20 6,03 4,40 37,70 1,22 

Sl 4,80 2,63 4,21 12,13 3,68 3,71 5,85 7,40 5,32 9,47 10,61 5,79 24,39 

Table 4 - Confusion Matrix for ICA pre-processing (MLP 
classifier). 

3.4 Results for the two stages neural 
classifier 

As detailed in Section 2.3, this work proposes a 
novel neural network classifier architecture which 
comprises two discrimination steps. The first one 
assigns the audio signals to super-genres and the 
second is expert on the classification of genres 
belonging to a specific super-genre. This 
discriminator divides a complex 13 class 
classification problem into several simpler scenarios.  

A particular problem that arises here is how to 
choose the optimal discriminator structure. There are 
several parameters that must be determined such as 
the number of super-genres, the genres assigned to a 
given super-genre and also the individual MLP 
classifiers parameters (i.e. the number of hidden 
neurons). 

After several attempts varying all the discriminator 
structural parameters a high efficiency setup was 
achieved by using three super-genres as illustrated in 
Figure 8. In order to choose the genres that belong to 
a given super-genre, an unsupervised clustering 
algorithm (k-means) was applied. In this case, the 
discrimination efficiencies for the first classification 
step (in super-genres) were EFGM = 66.29 ± 1.1 % 
and EFGM = 67.41 ± 1.7 %, respectively for the 
original features and after ICA preprocessing. The 
confusion matrixes obtained for the first stage 
discriminator are presented in Table 5.  

Considering the second classification step, Tables 
6 and 7 present the confusion matrixes obtained 
respectively for the original features and after ICA 
preprocessing. 

It was observed that the two-stage neural classifier 
achieved high efficiencies for genres such as 
Classical, Hip-Hop, Reggae and Punk-Rock. In this 
case, the use of ICA preprocessing also contributes to 
increase the overall discrimination efficiency from 
EFGM = 37.88 ± 1.9 % up to EFGM = 44.12 ± 3.1 %. 

 



12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 7

BORGES JR ET AL. 
 

MULTIPLE STAGE NEURAL CLASSIFIER 
FOR AN AUTOMATIC MUSIC GENRE 

CLASSIFICATION SYSTEM  
 

 

12º CONGRESSO / 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL, SÃO PAULO, 13 A 15 DE MAIO DE 2014  

 

 

Figure 8. Diagram of the proposed two stages neural 
classifier automatic music genre classification system.  

Table 5. Confusion matrix for the two-stage neural classifier 
considering signals without pre-processing (left) and 

preprocessed through ICA (right). 

Classification (%) 

 

Classification (%) 

Super 
Genre 

1 2 3 
Super 
Genre 

1 2 3 

1 65.82 18.99 15.19 1 68.35 18.99 12.66 

2 16.07 68.75 15.18 2 17.86 66.06 16.07 

3 8.05 27.59 64.37 3 12.64 19.54 67.82 

 

Table 6. Confusion matrix for signals without pre-processing 
(two-stage neural classifier). 

Classification (%) 

 Bl Cla Ctry For HH Jaz MPB PR Pk Rg Rock Sb Sl 

Bl 35.00 0.00 5.00 10.00 0.00 20.00 0.00 5.00 10.00 0.00 5.00 5.00 5.00 

Cla 9.52 85.71 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ctry 0.00 5.88 41.18 17.65 0.00 5.88 0.00 5.88 11.76 5.88 0.00 5.88 0.00 

For 4.76 0.00 14.29 57.14 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 19.05 0.00 

HH 0.00 0.00 0.00 10.53 68.42 0.00 5.26 5.26 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00 

Jaz 5.00 20.00 5.00 0.00 0.00 45.00 0.00 5.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 

MPB 12.00 4.00 0.00 8.00 8.00 24.00 8.00 26.00 0.00 4.00 0.00 12.00 4.00 

PR 4.35 0.00 8.70 4.35 13.04 0.00 8.70 21.74 17.39 4.35 8.70 4.35 4.35 

Pk 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

Rg 4.17 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 75.00 4.17 0.00 0.00 

Rock 4.76 4.76 0.00 19.05 0.00 9.52 4.76 4.76 4.76 9.52 28.57 9.52 0.00 

Sb 0.00 0.00 4.17 4.17 4.17 0.00 16.67 0.00 4.17 8.33 16.67 29.17 12.50 

Sl 5.56 0.00 0.00 5.36 0.00 5.56 11.11 11.11 11.11 11.11 16.67 5.56 16.67 

 
 

Table 7. Confusion matrix for signals with ICA pre-
processing (two-stage neural classifier). 

Classification (%) 

 Bl Cla Ctry For HH Jaz MPB PR Pk Rg Rock Sb Sl 

Bl 40.00 5.00 10.00 0.00 0.00 15.00 0.00 10.00 15.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

Cla 4.76 90.48 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ctry 0.00 5.88 52.94 11.76 0.00 5.88 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 11.76 11.76 

For 0.00 4.76 14.29 66.67 0.00 0.00 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 

HH 0.00 0.00 0.00 5.26 78.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 5.26 0.00 5.26 

Jaz 5.00 10.00 0.00 0.00 5.00 40.00 15.00 0.00 0.00 5.00 15.00 5.00 0.00 

MPB 12.00 0.00 4.00 12.00 8.00 32.00 16.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 

PR 0.00 0.00 17.39 4.35 8.70 4.35 0.00 34.78 17.39 0.00 8.70 0.00 4.35 

Pk 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00 72.00 4.00 0.00 0.00 8.00 

Rg 0.00 0.00 0.00 4.17 4.17 8.33 0.00 4.17 4.17 75.00 0.00 0.00 0.00 

Rock 9.52 9.52 4.76 9.52 0.00 9.52 0.00 9.52 4.76 9.52 28.57 4.76 0.00 

Sb 0.00 0.00 8.33 20.83 4.17 12.50 8.33 12.50 0.00 8.33 4.17 20.83 0.00 

Sl 5.56 5.56 5.56 0.00 0.00 11.11 5.56 0.00 11.11 5.56 11.11 5.56 33.33 

 

4. CONCLUSION 

This work proposes an automatic musical genre 
classification system for digital music files that 
includes Brazilian genres such as Samba, Forró and 
MPB. The signal processing chain comprises 
temporal segmentation (in order to reduce the 
computational requirements), efficient feature 
extraction, combining the estimation of parameters 
such as the MFCCs and the beat histogram, and 
statistical dependence minimization through 
independent component analysis. Multiple stages 
supervised neural classifier architecture was 
proposed to properly deal with a complex 13 classes 
discrimination problem. Through the proposed 
approach it was obtained a discriminator with both, 
low computational cost and high discrimination 
efficiency.  

The computational requirements were reduced in 
~50% and the overall efficiency presented no 
significant variation. These results show that, 
although there is room for improvement, musical 
genre classification is inherently subjective and 
therefore perfect results can not be expected neither 
classification [12]. In future works, the use of fuzzy 
decision boundaries will be investigated. It is also 
important to compare the efficiency of the proposed 
method with other classification paradigms such as 
Support Vector Machine (SVM), Gaussian mixtures 
models (GMM) and decision trees. In addition, a 
mobile phones prototype embedded version of the 
proposed system is under development.  

 

REFERENCES 

[1] PEREIRA, E. M.; BARBEDO, J.; LOPES, A. 
Studies about a Musical Classification Tool. 
Proceedings of the 7th Congress Audio 
Engineering, 2009, pp. 18-25.  

[2] FUHRMANN, F AND HERRERA, P. 
Quantifying The Revelance Of Locally Extracted 

Information For Musical Instrument Recognition 

From Entire Pieces Of Music. Proceedings of 
the 12th International Society for Music 
Retrieval Conference, 2011, pp. 239-244. 

[3] FU, Z., LU, G., TING, K. M., ZHANG, D., A 
Survey of Audio-Based Music Classification and 

Annotation. IEEE Transactions on Multimedia. 
Vol. 13, Issue. 2, 2011, pp. 303-319.   

[4] QIAN, D. AND NIAN Z., Classification of 

Recorded Musical Instruments Sounds Based on 



12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 8

BORGES JR ET AL. 
 

MULTIPLE STAGE NEURAL CLASSIFIER 
FOR AN AUTOMATIC MUSIC GENRE 

CLASSIFICATION SYSTEM  
 

 

12º CONGRESSO / 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL, SÃO PAULO, 13 A 15 DE MAIO DE 2014  

Neural Networks, IEEE Symposium on 
Computational Intelligence in Image and Signal 
Processing, 2007, pp. 157-162.  

[5] KIM, H.-G., MOREAU, N. AND SIKORA, T.: 
MPEG-7 Audio and Beyond: Audio Content 

Indexing and Retrieval, Wiley, 2005, New York, 
United States.  

[6] LOGAN, B., Mel frequency cepstral coefficients 

for music modeling, Proc. Int. Symp. Music Inf. 
Retrival, 2000, pp. 1-11.  

[7] TZANETAKIS, G. AND COOK, P. Musical 

genre classification of audio signals, IEEE 
Transactions on Speech and Audio Processing, 
Vol. 10,No. 5, 2002, pp. 293-302. 

[8] LI, T., OGIHARA, M, LI, Q.: A Comparative 

Study on Content-Based Music Genre 

Classification. Proc. SIGIR, 2003, pp 282-289. 
[9] SCARINGELLA, N., ZOIA, G. AND 

MLYNEK, D., Automatic genre classification of 

music content: a survey, IEEE Signal Processing 
Magazine, Vol. 23, Issue: 2 , 2006, pp. 133-141.  

[10] BURRED, J. J., LERCH, A., Hierarchical 

Automatic Audio Signal Classification. Journal 
of the AES, Vol 52, 2004, pp. 724-739. 

[11] LIDY, T., RAUBER, A.: Evaluation of Feature 

Extractors and Psycho-Acoustic transformations 

for Music Genre Classification. Proc. Int. Symp. 
Music Inf. Retrival, 2005, pp. 34-41.  

[12] LIPPENS, S., MARTENS, J. P., DE MULDER, 
T, TZANETAKIS, G., A Comparison of Human 

and Automatic Music Genre Classification, 
Proc. Int. Conference on Acoustics, Speech, and 
Signal, Vol. 4. 2004, pp. iv-233 - iv-236.  

[13] MARQUES, C., GUILHERME, I. R., 
NAKAMURA, R. Y. M AND PAPA, J. P., New 

Trends in Musical Genre Classification Using 

Optimum-Path Forest. Proceedings of the 12th 
International Society for Music Retrieval 
Conference, 2011, pp. 699-704. 

[14] SILLA JR, N.; KAESTNER, C. A. A; CELSO 
AND KOERICH, A. Automatic Classification of 

Musical Genres Using Bagging and Boosting 

Methods. Proceedings of the 10th Brazilian 
Symposium on Computer Music. 2005, pp. 48-
57 (in Portuguese).  

[15] HYVÄRINEN, A., Fast and Robust Fixed-Point 

Algorithms for Independent Component 

Analysis. IEEE Transactions on Neural 
Networks, 1999, pp. 626-634.  

[16] HAYKIN, S., Neural Networks and Learning 

Machines, Prentice Hall, 2008.  
[17] SIMAS FILHO, E. F., SEIXAS, J. M. E 

CALÔBA, L. P., Optimized Calorimeter Signal 

Compaction for an Independent Component 

based ATLAS Electron/Jet Second-Level 

Trigger. Proceedings of Science, Vol. 8, 2009. 
pp. 1-10.  

[18] BORGES JR, E. A. T; SIMAS FILHO, E. F.; 
SILVA, F. G. S, Neural Musical Genre 

Classification System Based in Independents 

Components. Proceedings of the 19th Brazilian 
Congress on Automatic, 2012, pp. 3236-3243 (in 
Portuguese).  

[19] LU, L., ZHANG, H. J. AND JIANG, H., 
Content Analysis for Audio Classification and 

Segmentation, IEEE Transactions on Speech and 
Audio Processing, Vol. 10, No. 7, 2002, pp. 504-
516.  

[20] DINIZ, P. S. R., DA SILVA, E. A. B., S. LIMA 
NETTO, S.: Digtal Signal Processing: System 

Analysis and Design, 2002, Ed. Cambridge 
University Press, New York.  
 
 
 
 



12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 9

Sociedade de Engenharia de Audio

Convention Artigo
Apresentado no 10a Convention

08 a 10 de Maio de 2006, Sao Paulo, SP

Este artigo foi reproduzido do original entregue pelo autor, sem edições, correções e considerações feitas pelo comitê
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resumo, com aproximadamente de 60 a 80 palavras, deverá apresentar o conteúdo deste artigo. Um re-
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RESUMO
A detecção de tempo em um sinal musical é uma tarefa muito importante para diversas aplicações. Neste
artigo apresentamos o resultado da detecção de andamento utilizando uma nova proposta baseada em
Transformada Wavelet e Redes Neurais Artificiais. A Transformada Wavelet é utilizada para separar o
sinal musical em resoluções distintas para construção de Funções de Detecção de Onsets multirresolu-
cionais usando o método do Domı́nio Complexo. Em seguida, Funções de Detecção de Periodicidades
multirresolucionais são geradas por intermédio de funções de autocorrelação. Descritores são extraı́dos
destas funções e apresentados a uma rede neural do tipo Perceptron de Múltiplas Camadas que calcula
o tempo da música.

0 INTRODUÇÃO

Atualmente com o avanço tecnológico na área do
áudio digital e sua popularização a extração de carac-
terı́sticas destes sinais para uma determinada aplicação
tornou-se um dos tópicos mais importantes nesta área.
Dentre as aplicações pode-se destacar a classificação
de gêneros musicais, a geração automática de playlist
e o Beat Tracking [1]. Dentre as caracterı́sticas mais
fundamentais que necessitam ser conhecidas em um si-
nal musical está o tempo, dado em batidas por minuto

(bpm). O tempo de uma música, ou andamento, é a taxa
com que uma pessoa intuitivamente bate os pés para
acompanhá-la.

Muita pesquisa tem sido feita com o objetivo de cal-
cular de forma automatizada o tempo de um sinal musi-
cal. Em geral duas estratégias básicas são utilizadas: a
construção de uma função que represente os onsets que
ocorrem no sinal e a confecção de uma função que re-
presente as periodicidades existentes neste sinal de on-
sets. Contudo dada a riqueza de detalhes que existem
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em uma gravação musical, inúmeros instrumentos com
espectros muitas vezes superpostos e formas de onda
temporais também superpostas, a tarefa de se obter o
andamento para o conjunto completo não é das mais
simples.

Neste artigo, propomos o uso conjunto da Transfor-
mada Wavelet com o Domı́nio Complexo (complex do-
main) para a construção de Funções de Detecção de On-
sets em nı́veis de resolução distintos, o cálculo posterior
das Funções de Detecção de Periodicidades nestes di-
versos nı́veis, a extração de descritores destas funções
e a utilização de uma rede neural do tipo SLFN (Sin-
gle Layer Feedforward Network) para mapear os des-
critores multirresolucionais no tempo musical corres-
pondente.

0.1 BASES TEÓRICAS
Boa parte dos métodos atuais de detecção de tempo

compartilham uma filosofia básica: o cálculo de uma
Função de Deteção de Onsets (ODF) e de uma Função
de Deteção de Periodicidades (PeDF). A ODF é uma
versão subamostrada do sinal de áudio que exibe
os onsets do sinal musical desenvolvida a partir da
observação de mudanças em diferentes propriedades do
sinal. A PeDF é uma função que representa as periodi-
cidades mais proeminentes exibidas na ODF de onde
se extrai, após processamento, o tempo musical percep-
tual. Processos de pré-processamento podem ou não ser
realizados antes do cálculo da ODF como por exemplo
a separação em bandas de frequências [2].

Existem vários métodos de pré-processamento,
geração de ODF e PeDF e pós processamento utiliza-
dos em sistemas detectores de tempo. A ODF pode ser
baseada em caracterı́sticas extraı́das do sinal ou em mo-
delos probabilı́sticos [3]. No caso da utilização de ca-
racterı́sticas dos sinais, o foco pode estar no domı́nio do
tempo ou no domı́nio da frequência. Em [4] a ODF é
gerada a partir de mudanças de energia no sinal, em [5]
tanto o módulo quanto a fase são utilizados para per-
ceber mudanças no sinal. Abordagens usando modelos
probabilı́sticos [3] são baseadas no conceito de que o
sinal pode ser descrito por algum modelo de probabi-
lidade. O método de construção da PeDF mais utili-
zado é a função de autocorrelação (ACF) [6] [7]. Ou-
tros métodos incluem, por exemplo, comb filters [8]
[9], e análise espectral [10] [6]. No que se refere ao
pré-processamento as opções existentes seguem em li-
nhas gerais dois caminhos: sinal único como entrada
[11] ou análise em sub-bandas [2]. Em relação ao pós-
processamento da PeDF pode-se destacar ponderações
[2], imposição de limiares e construção de histogramas.

0.2 SISTEMA PROPOSTO
A proposta deste artigo segue a filosofia de que um

sistema de detecção de tempo pode ser livremente ins-
pirado no sistema aural e neural humano. Com isto,
é necessário dotar o algoritmo de um sistema audi-
tivo, capaz de separar estı́mulos sonoros em faixas de

frequência, e de um sistema neural, capaz de tomar
decisões a respeito do tempo da peça musical. Opta-
mos por análise em sub-bandas do sinal musical de in-
teresse. O objetivo aqui foi o de simular o comporta-
mento de um músico quando este se concentra em um
determinado instrumento, dentre um conjunto de fontes
sonoras, para perceber o andamento no qual ele deve
executar o seu próprio instrumento. Desta forma, de-
cidimos gerar sinais em resoluções distintas, e a par-
tir destas, construir as ODF equivalentes e posterior-
mente as PeDF equivalentes a cada resolução. Com
isto escolhemos a Transformada Wavelet [12] como a
principal estratégia de pré-processamento para a análise
mutirresolução. A instância decisória ficou a cargo
da rede neural artificial que mapeia caracterı́sticas das
PeDF em um andamento equivalente.

1 WAVELETS E MULTIRRESOLUÇÃO
A Transformada Wavelet [13] se baseia no produto

interno de um sinal x(t) com uma base de funções osci-
lantes wjk(t) localizadas em um determinado intervalo
de tempo que são escalonadas e deslocadas ao longo do
eixo temporal:

bjk =< x(t), wjk(t) > (1)

onde j representa a escala, k representa o deslocamento
e wjk = w(2jt − k) são as versões escalonadas e des-
locadas de uma wavelet mãe w(t). Esta é a equação
de análise que gera os coeficientes bjk. A principal
diferença entre a base de funções da Transformada Wa-
velet e da Transformada de Fourier está no fato de que
as wavelets são, na maioria das aplicações, de suporte
compacto, i.e., restritas a um intervalo de tempo bem
definido enquanto a base de Fourier oscila eternamente.
Isto já demonstra a capacidade das wavelets de pode-
rem localizar eventos no tempo. Uma outra diferença
vem do processo de representação de um sinal em di-
versas escalas. Através do escalonamento das wavelets
o mesmo sinal pode ser visto com mais ou menos deta-
lhes.

Avaliando o poder desta ferramenta matemática
para o contexto de extração de caracterı́sticas de áudio
musical observe um sinal de bateria formado por bumbo
(B) e caixa (C) sendo executado a 100 bpm na Figura 1.

No topo da Figura 1 (letra a) está o áudio da bate-
ria com 44, 1 kHz de amostragem. O compasso equi-
vale ao padrão (B, C, B, B, C) identificado na Figura
1 e que se repete por mais 4 vezes. Pode-se observar
que no sinal aproximação (A7) (letra b) a proeminência
é do bumbo. O último nı́vel de resolução, detalhe 1
(D1) (letra c), mostra a presença marcante da caixa e
um spike, provavelmente gerado pelo kick do pedal de
bumbo. Podemos observar então que a multirresolução
promovida pela Transformada wavelet separou o sinal
em diferentes escalas.

Com este exemplo, percebe-se que um pré-
processamento utilizando Wavelets pode gerar resul-
tados interessantes para a detecção de onsets e uma
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Figura 1: Decomposição Wavelet em 7 nı́veis, coiflet:
(a) Sinal, (b) Aproximação (A7), (c) Detalhe 1 (D1).
Os outros detalhes foram omitidos para simplificação.

posterior análise de periodicidades existentes no sinal.
Desta forma, após a avaliação de formas de wavelet mãe
e nı́veis possı́veis [12], decidimos utilizar a Transfor-
mada Wavelet com 5 nı́veis de decomposição e wavelet
mãe coiflet3. A escolha desta base de funções se deve
ao fato das coiflets serem wavelets biortogonais e, por-
tanto, de fase linear, o que contribui para a simplificação
do processo de compensação de atrasos distintos no
banco de filtros para os diferentes sinais em possı́veis
aplicações do nosso sistema em tempo real.

Definiu-se o número de amostras a serem pro-
cessadas dos sinais como sendo potência de base 2,
para adequações ao algoritmo DWT (Discrete Wave-
let Transform). Então, os sinais analisados possuem
524.288 amostras (219), o que corresponde a aproxima-
damente 11,89 segundos de áudio (em taxa de amos-
tragem de 44,1kHz). Assim, foram gerados, para cada
arquivo de áudio, 6 vetores de coeficientes Wavelet:
Aproximação 5 (A5), Detalhe 5 (D5), Detalhe 4 (D4),
Detalhe 3 (D3), Detalhe 2 (D2), e Detalhe 1 (D1).
Cada vetor passou pelos processamentos indicados nas
seções a seguir.

2 FUNÇÕES DE DETECÇÃO DE
ONSETS
A geração de ODF, processo também denomi-

nado de redução, está associada à tarefa de detecção
de onsets de forma bastante consolidada [3] [14] [2]
[7]. O objetivo da redução é, independente de pré-
processamentos, transformar um sinal de áudio em
uma versão drasticamente subamostrada que possua as
ocorrências de transientes do sinal original.

De um modo geral os métodos de redução podem
ser divididos em dois grandes grupos: métodos base-
ados no uso de caracterı́sticas predefinidas do sinal ou
métodos baseados em modelos probabilı́sticos do sinal
[7]. Dentre os métodos existentes optou-se por realizar
um método espectral: Domı́nio Complexo (ODFCD)
[5]. Este método é mais adequado do que o puramente
energético para sinais polifônicos e para detectar on-
sets suaves gerados por instrumentos sem ataque per-
cussivo, como por exemplo instrumentos de sopro e al-

gumas cordas como o violino excitado com arco.
A abordagem geral é a separação do sinal alvo em

frames, com determinado número de amostras, e cada
frame, após o processo de redução, gera um valor que
compõe a ODF, representando um onset musical. O
padrão aqui utilizado foi um número de frames igual a
256.

O método do Domı́nio Complexo (ODFCD) utiliza
tanto as informações de magnitude quanto de fase dos
espectros dos frames. Comparações entre quadros ad-
jacentes são utilizadas para avaliar se houve ou não um
onset entre dois blocos. A Transformada de Fourier de
Tempo Curto (STFT) do n-ésimo frame, janelada por
uma janela de Hanning H(m) de tamanho N de um
sinal x(n) é dada por,

X(k, n) =

N−1
m=0

x(m)H(m)e
−2jπmk

N , (2)

onde X(k, n) é a STFT do k-ésimo bin do n-ésimo
frame. Para cada bin de cada frame é calculado o es-
pectro de amplitude e o de fase. Estas duas informações
para uma determinada frequência, de um frame, podem
ser visualizadas como um fasor. Para um frame sub-
sequente podem haver mudanças de amplitude e fase
do fasor. A distância Euclidiana entre os dois fasores
é o parâmetro utilizado para a construção da ODFCD

(Equação 3):

Γk(n) =


R2

k(n) + R̂2
k(n)− 2Rk(n)R̂k(n)C (3)

onde Γ(n) é a distância Euclidiana, Rk(n) e R̂k(n)
são os módulos da STFT de frames adjacentes, C =
cos(∆φ), ∆φ = princarg[φk(n) − φ̂k(n)], φk(n) e
φ̂k(n) = 2φk(n− 1)− φk(n− 2), as fases dos espec-
tros de frames adjacentes. A função princarg mapeia
a fase para o intervalo [−π, π].

Desta forma a ODFCD é calculada por intermédio
da soma de todos os bins em um frame (Equação 4):

ODFCD(n) =

N
k=0

Γk(n). (4)

Uma ODF é exibida na Figura 2 letra b. O sinal
analisado x(t) é o mesmo áudio de bateria anterior. A
ODF é processada com um filtro de média móvel (MA)
Figura 2, letra b) e este processo gera um limiar abaixo
do qual a função é descartada gerando um versão que
chamamos de ODF limitada (ODFL) (Figura 2, letra
c).

Observe que, na Figura 2 letra b, os onsets (asteris-
cos) foram localizados, para ilustração, após um pro-
cesso de peak picking, por uma busca de máximos lo-
cais. A ODF limitada (ODFL) foi calculada para cada
resolução de todas as músicas do banco de dados e uti-
lizada para o cálculo das PeDF na próxima seção.
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Figura 2: ODF calculada a partir de sinal de bateria da
Figura 1: (a) áudio bateria (x(t)), (b) ODFCD, Média
Móvel e onsets, (c) ODFL.

3 FUNÇÕES DE DETECÇÃO DE PERI-
ODICIDADES

A chamada Função de Detecção de Periodicidade
(PeDF) expressa as periodicidades existentes no sinal
musical. A partir das periodicidades das ODF de
cada resolução gera-se um conjunto de PeDF corres-
pondentes por intermédio de funções de autocorrelação
(ACF ). Esta função examina quão similar uma
sequência x(n) é quando comparada com seus valores
prévios quando se desloca a sequência de diversos valo-
res de atraso D (valores em amostras da ODF ). Desta
forma, a PeDF calculada em nossa abordagem se torna:

PeDF (D) =
1

N

N−1
n=0

ODFL(D)ODFL(n+D) (5)

Para avaliar as PeDF multirresolucionais de um si-
nal musical, mostraremos resultados obtidos a partir de
uma música do banco de dados construı́do para este tra-
balho. A canção é de um grupo brasileiro executada a
82 bpm com guitarra, baixo, bateria, teclado e outros
instrumentos de percussão, onde há uma fusão de al-
guns gêneros musicais como baião, reggae e rock:

Observa-se da Figura 3 que a sua PeDFA5
exibe

dois valores candidatos ∆D = 8 e ∆D = 16. Utili-
zando a equação de redução [12], que leva em conta o
tamanho dos frames (2048 amostras) e a taxa de amos-
tragem do sinal de áudio original,

T = 60

(2048)(1/44100)(∆D)
(6)

calcula-se os tempos equivalentes: T1 = 161, 5 bpm e
T2 = 80.8 bpm, respectivamente. O valor de T2 está
muito próximo do tempo perceptual de 82 bpm do sinal
e o de T1 é um múltiplo. Caso contrário ocorre com
o gráfico da PeDFD1 na Figura 4, onde a dinâmica
de amplitudes da função torna a tarefa do cálculo do
melhor candidato a tempo um processo árduo.

As diferenças existentes entre os dois casos,
aqui exibidos, e as existentes também nas outras 4
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Figura 3: PeDF da aproximação 5 (PeDFA5 ).
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Figura 4: PeDF do detalhe 1 (PeDFD1 ).

resoluções, omitidas por questões de espaço no texto,
sugerem que uma das resoluções pode ser eleita para
o cálculo do andamento musical ou que todas podem
ser avaliadas para o reconhecimento de um padrão de
tempo comum. Logo, assim como um músico real faria
para descobrir com que andamento tocaria seu instru-
mento para acompanhar um conjunto musical ouvindo
ou a massa sonora completa ou um instrumento es-
pecı́fico, é preciso uma extratégia de decisão que es-
colha a melhor resolução, ou o melhor conjunto de
resoluções, para um determinado sinal de entrada.

O método da ACF por si só, não é suficiente
para o cálculo automático de periodicidades. Isto
se deve à grande dinâmica que pode ocorrer nestas
funções, ao aparecimento de múltiplos e submúltiplos
do perı́odo e ao fato de eventos de amplitude baixa
em alta frequência poderem parecer menos importantes.
Contudo, o uso da Transformada Wavelet para análise
mutirresolução permite a observação de PeDF multir-
resolucionais que podem suplantar as dificuldades elen-
cadas anteriormente. Mas para isto se faz necessário a
escolha do melhor nı́vel de resolução e do melhor can-
didato a tempo dentro do nı́vel escolhido. Para os nos-
sos objetivos de cálculo automático de andamento mu-
sical é preciso projetar uma instância decisória que será
alimentada pelas PeDF multirresolucionais para uma
tomada de decisão. Esta instância é uma Rede Neural
Artificial.
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4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

As Redes Neurais Artificiais (RNA) têm sido uti-
lizadas em diversas tarefas na área de recuperação de
informação musical (MIR). Dentre estas podemos ci-
tar a detecção de pitch [1], a transcrição musical au-
tomática [1] e a detecção de onsets [15].

A estrutura básica de uma RNA é uma rede de
nós que são conectados por intermédio de conexões
ponderadas [16]. Na biologia, seus correlatos são os
neurônios e as sinapses. As entradas, apresentadas aos
nós de entrada, ativam a rede, e esta ativação se espalha
através de toda a rede pelas conexões ponderadas. As
ativações dos nós de saı́da podem ser usadas para clas-
sificar as entradas ou mapeá-las em outra dimensão.

Existem diversas topologias de RNA. Dentre as
mais conhecidas as Redes Neurais feedforward (FNN)
são classicamente utilizadas como aproximadores uni-
versais. Dado que a função de ativação seja contı́nua,
limitada e não constante, mapeamentos podem ser apro-
ximados a partir de um conjunto compacto de entra-
das [16] utilizando-se uma FNN com uma única ca-
mada oculta (SLFN). O nosso objetivo é mapear carac-
terı́sticas das 6 PeDF de uma música em um escalar que
represente o tempo. Para isto é necessário a extração
de atributos que foi realizada utilizando-se descritores
que costumam ser aplicados para análise de conteúdo
de áudio [1].

Do conjunto de descritores já disponı́veis na litera-
tura, 7 foram selecionados para mapear o tempo:

1. média (νη);

2. desvio padrão (νσ);

3. moda (νµ)

4. centróide espectral (νSC);

5. espalhamento espectral (νSS);

6. taxa de cruzamento por zero (νZCR);

7. skewness espectral (νSSk).

Antes da extração de atributos, realizamos 3 pré-
processamentos nas funções de periodicidade: remoção
de nı́vel DC, normalização e retificação em meia onda
(HWR). Os descritores νη , νσ e νµ são extraı́dos a par-
tir da distribuição dos valores ∆D calculados a partir
das PeDF pré-processadas e os descritores espectrais
a partir do seu espectro de amplitude considerando-
as PeDF quasi periódicas. A νZCR é extraı́da dire-
tamente das PeDF sem pré-processamento. Uma vez
pré-processadas, as 6 PeDF multirresolucionais foram
utilizadas para a extração de atributos. Assim, para uma
única música, utilizando os 7 descritores mencionados
por resolução, obtivemos um vetor ν ∈ R42.

5 RESULTADOS

5.1 Banco de dados
Para avaliar os algoritmos implementados e proce-

der ao treinamento de uma rede neural foi necessária a
confecção de um banco de dados que contivesse 3 atri-
butos principais: quantidade, qualidade e diversidade.
Desta forma 507 músicas dos mais diversos gêneros
musicais e andamentos foram selecionadas. Deve-se
ressaltar que este banco de músicas difere bastante dos
utilizados na literatura [17] pois 68% das canções são
brasileiras, músicas com caracterı́sticas intrı́nsecas de
fusão de diversas matrizes rı́tmicas, o que torna o es-
tudo bastante complexo. Todos os arquivos deste banco
de dados foram importados para o ambiente computa-
cional a partir de CD’s de áudio originais e armazena-
dos em formato wave para garantir a qualidade no que
se refere à resposta em frequência. O downmixing dos
arquivos, ou seja, transformação de sinais estéreo em
sinais mono, é realizado gerando um único vetor por
música.

Para garantir uma correta determinação manual dos
andamentos de cada peça musical e o descarte de
músicas com flutuações de tempo, a seguinte metodo-
logia foi empregada:

• escolha de músicas executadas com bateria ou ins-
trumentos de percussão reforçando os beats;

• audição de um trecho de cada peça entre os instan-
tes de tempo ti = 40s e tf = 90s determinando o
bpm e sua estabilidade dentro deste trecho;

• uso de um programa comercial de tempo tapping
via teclado do computador para determinação ma-
nual de andamento.

O trecho de áudio selecionado a partir dos 40 segun-
dos iniciais garante, geralmente, que a parte transitória
do arranjo musical tenha sido executada. O programa
de tempo tapping foi validado comparando os resul-
tados determinados a partir de um metrônomo digital.
Assim, este conjunto de andamentos formam o ground
truth do nosso sistema.

5.2 Treinamento da RNA
Uma das contribuições originais de nossa proposta

é a utilização da rede neural como instância decisória
para a extração de tempo musical a partir de atributos de
PeDF multirresolucionais. Na literatura recente, para a
tarefa de cálculo de andamento, a RNA é utilizada para
gerar as ODF [15]. Contudo, quando se trabalha com
RNA é preciso apresentar um banco de dados de qua-
lidade (ground truth), o chamado alvo que será usado
para o treinamento. Isto significa que para treinar uma
rede para detectar um onset é preciso apresentar para
a rede bons exemplos de ocorrências destes eventos e
isto não é uma tarefa fácil. Utilizar o andamento como
alvo é muito mais simples devido a maior facilidade de
determinação manual dos andamentos.
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Para o treinamento das SLFN construı́mos uma ma-
triz T42×m, onde m é o número de músicas utiliza-
das para realizar o ajuste dos parâmetros. Para ava-
liar os resultados obtidos a seguir selecionamos 200
músicas (68, 5 %) que denominamos de banco 2 e seus
respectivos tempos foram armazenados em um vetor
alvo denominado abanco2 e matriz de entrada de atri-
butos T42×200. A distribuição destes andamentos está
descrita na Figura 5. Este vetor, alvo do processo de
treinamento supervisionado, possui uma potência P =
9, 269× 103, valor que usaremos para balizar a perfor-
mance das redes com o erro quadrático médio (MSE).

Um dos experimentos realizados para validar a fac-
tibilidade do método proposto foi o treinamento de uma
SLFN com algoritmo de retropropagação Levenberg-
Marquardt, critério de parada Early Stopping e partição
dos alvos em 3 conjuntos: treinamento, validação e
teste, com seus respectivos vetores atrbanco2

∈ R126,
avbanco2

∈ R37 e atsbanco2
∈ R37. Dado que o his-

tograma de abanco2, Figura 5, é não uniforme, deci-
dimos apresentar para a RNA uma seleção balance-
ada de andamentos do histograma, ou seja, cada con-
junto contém pelo menos uma amostra de andamento
disponı́vel, quando possı́vel. As operações de pré-
processamento dos atributos e alvos apresentados para
a RNA foram o mapeamento para um intervalo de [-1,1]
e a remoção de nı́vel médio.

A seguinte metodologia foi utilizada para gerar os
reultados aqui analisados:

• Uma camada oculta não-linear com número N de
neurônios variando de 1 a 20, gerando 20 topolo-
gias distintas;

• Camada de saı́da linear com 1 neurônio;

• Distribuição balanceada das músicas no que se re-
fere aos andamentos;

• Treinamento efetuado 20 vezes para cada topolo-
gia de rede devido à necessidade de variação de
condições iniciais;

• Performance de avaliação: erro quadrático médio
(MSE), entre saı́das e alvos, e correlação (R), que
mede a correlação entre saı́da e alvo.

O melhor resultado ocorreu para uma rede de 12
neurônios, Figura 6. A hipótese y foi traçada para os
três conjuntos. Pode-se observar que a RNA aprendeu
com performance excelente o conjunto de treinamento.
Contudo, os conjuntos de validação e teste não exibiram
resultados tão expresivos, ou seja, a RNA não adquiriu
uma boa capacidade de generalização.

A Figura 7 exibe a evolução do treinamento que
obteve a melhor performance. O comportamento das
curvas de validação e teste não exibiram anormalida-
des como, por exemplo, se a curva do conjunto de teste
houvesse começado a crescer antes da validação indi-
cando uma divisão pobre dos dados para o processo de
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Figura 5: Histograma do banco 2.

treino. O erro quadrático médio MSE e a correlação R
entre as saı́das y e os alvos a estão descritos na Tabela
1. O erro para o conjunto de treinamento foi de 0, 14 e
da validação foi de 743, 97. É importante salientar que
sendo uma medida quadrática os erros ficaram em torno
de 0, 37bpm e 27bpm, respectivamente.
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Figura 7: Performance durante o treinamento.

Tabela 1: RNA com 12 neurônios

Conjunto Amostras MSE R
Treinamento 126 0, 14 0, 99

Validação 37 743, 97 0, 46
Teste 37 1, 38× 103 0, 36

5.3 Análise de Erro
Apesar do baixo desempenho no que se refere

à generalização, a potência do erro do conjunto de
validação está bem abaixo da potência de abanco2, cerca
de 1/12 menor. Isto, juntamente com o fato da rede ter
aprendido o mapeamento subjacente entre os descrito-
res e os alvos, para o conjunto de treinamento, indica a
possibilidade de melhora da generalização da rede com
o uso de outras estratégias.

O critério de medida MSE para o treinamento de
apredizagem de máquina está bastante consagrado.
Contudo, para a avaliação de desempenho da detecção
de tempo certos cuidados devem ser tomados. Por
exemplo, um erro da ordem de 10 bpm para um alvo
igual a 120 bpm resultaria em MSE=100 enquanto um
erro por multiplicidade, digamos, tempo alvo igual a
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50 100 150

50

100

150

alvo

y
 ≈

 1
a
 +

 0
.2

1

Treinamento: R=0.99994

 

 

50 100 150

50

100

150

alvo

y
 ≈

 0
.6

3
a
 +

 3
2

Validação: R=0.46143

 

 

50 100 150

50

100

150

alvo

y
 ≈

 0
.6

4
a
 +

 2
5

Teste: R=0.3635

 

 

Dados

Hipótese

y = a

Figura 6: Regressão: treinamento, teste, validação.

120 bpm e uma hipótese igual a 240 bpm implicaria em
MSE=14.400. Este último caso, apesar da magnitude
do valor, seria um erro qualitativo que traz informações
importantes a respeito da estrutura rı́tmica do sinal mu-
sical e, a depender da aplicação, pode ser posterior-
mente tratado, enquanto o primeiro seria um erro ina-
ceitável para esta faixa de andamento.

Alguns estudos comparativos sobre algoritmos de
extração de tempo foram realizados pela comunidade
MIR e um dos mais recentes [17] considera 3 métricas
para a avaliação de desempenho da extração de anda-
mento:

• Métrica 1: Valores detectados que estejam dentro
de janela de precisão de 4% do ground truth;

• Métrica 2: Valores detectados que estejam dentro
de janela de precisão de 4% do ground truth e seus
submúltiplos (1/2 e 1/3) e múltiplos (2 e 3);

• Métrica 3: Valores detectados que estejam dentro
de janela de precisão de 4% do ground truth e seus
submúltiplos (1/2, 1/3 e 1/4) e múltiplos (2, 3, 4 e
6);

As métricas 2 e 3 buscam incluir a detecção de
tempo que sofra de ambiguidades devido aos vários
nı́veis hierárquicos do beat, pois é comum resultados
como tempo dobrado, triplicado e etc. Tomando estas
métricas como baliza, deve-se observar que:

• 4%@60 bpm = 2, 4 bpm → SE = 5, 8

• 4%@120 bpm = 4, 8 bpm → SE = 23, 0

• 4%@240 bpm = 9, 6 bpm → SE = 92, 2

onde SE é o erro quadrático. Logo, percebendo a rela-
tividade do erro a depender do valor do tempo alvo, sen-
timos a necessidade de avaliar o resultado do processo
de treinamento da SLFN à luz destes critérios de janela

de precisão para confrontar os resultados aqui atingidos
com alguns resultados da literatura.

Avaliando o desempenho do nosso sistema em cima
dos resultados obtidos para o conjunto de teste, que não
é utilizado para o treinamento da RNA, se considerar-
mos a janela de precisão, houve um ı́ndice de acerto de
16, 22%, considerando a métrica 1. Em [17] o pior e
o melhor desempenho, avaliando somente a métrica 1,
foi de 5, 15% e 60, 43%, respectivamente. Neste con-
fronto é importante ressaltar dois aspectos. O primeiro
é que a base de dados usada em [17] é muito diferente
da nossa base. Só para citar uma diferença fundamen-
tal, das 465 músicas do trabalho de Zapata et al [17]
59 são do gênero eletrônico e 144 músicas classifica-
das como grega e balcã, enquanto no nosso banco de
músicas não há música eletrônica e mais de 65% é de
música brasileira. O gênero de música eletrônica torna
a tarefa em questão, extração de tempo, muito mais sim-
plificada, pois a presença marcante do beat neste tipo
de música é ponto fulcral. Para além disto, como ci-
tado anteriormente, a música brasileira possui um cor-
pus extremamente variado e complexo do ponto de vista
rı́tmico devido à fusão de elementos do samba, africa-
nos, indı́genas, ocidentais e outros, estando estes ele-
mentos marcadamente presentes em nosso banco de da-
dos. O segundo aspecto é que as multiplicidades, de
todos os tipos indicados nas métricas 2 e 3, não ocorre-
ram. Isto pode indicar que o nosso sistema seja poten-
cialmente mais robusto em relação as ambiguidades de
tempo, apesar deste tipo de dificuldade ser natural para
o ser humano. Em contrapartida, verificou-se uma mul-
tiplicidade de 2/3 no conjunto de validação e outra no
conjunto de teste.

6 CONCLUSÃO
Neste artigo, nós propusemos um novo sistema para

a extração de tempo em sinais musicais baseado na
aplicação da Transformada Wavelet e de Redes Neurais
Artificiais. Um banco de dados com 507 músicas, com
cerca de 66% de músicas brasileiras, dos mais variados
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gêneros, foi construı́do e seus respectivos andamentos
anotados manualmente. Deste banco total, seleciona-
mos 200 músicas (68, 5% brasileiras) para a realização
dos treinamentos aqui descritos. Avaliando o conjunto
de teste, o desempenho do sistema proposto foi de
16, 22%, considerando as métricas propostas em traba-
lhos existentes na literatura. Comparando com outros
algoritmos existentes, guardando as devidas proporções
devido às diferenças qualitativas e quantitativas entre
os bancos de dados, o nosso método se mostrou pro-
missor pois o mapeamento entre os atributos e os alvos
foi realizado de forma bastante precisa para o conjunto
de treinamento e a potência do erro para os conjun-
tos de validação e teste ficou abaixo de cerca de 15%
da potência do alvo. Isto pode indicar uma possibili-
dade para a melhora da generalização com o uso de ou-
tras estratégias adicionais. Dentre as alternativas, já em
fase de implementação, podemos citar a ampliação do
número de descritores a partir dos existentes na litera-
tura, a criação de novos descritores especı́ficos para ati-
vidade rı́tmica a partir das PeDF multirresolucionais e
a seleção da combinação de descritores mais adequada
à solução do problema proposto, utilizando abordagens
de seleção de atributos e variáveis como método de ran-
king, filtros e wrappers.
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ABSTRACT
In contexts where an adaptive algorithm aims to identify a sparse impulse response (e.g., in an echo
cancellation setting), some problems may arise, such as slow convergence. This fact motivated a great
interest in proportionate adaptation techniques, which the PNLMS algorithm pioneered. In this paper,
to deal with the compromise between convergence rate and steady-state MSE, we combine a learning
factor variation technique with a non-uniform subband structure which employs sparse adaptive filters.
The extension of PNLMS-type algorithms to subbands prevents significant loss in convergence rate if
the input is not white (such as audio signals).

0 INTRODUCTION

System identification is one of the most impor-
tant applications of adaptive filtering techniques [1],
in which an adaptive filter gradually moves from
an arbitrary state, towards a given reference sys-
tem, which we want to emulate [2]. Let xk =�
x(k) x(k − 1) . . . x(k − L+ 1)

�T be the vector for-
med by L consecutive samples of the input signal x(k),
where L is the length of the adaptive filter, whose co-
efficients, in the k-th iteration, are collected in the row

vector

�hk =
�
�hk(0) �hk(1) . . . �hk(L− 1)

�
. (1)

Thus, the adaptive algorithm attempts to approximate
its output y(k) = �hkxk to the ideal response

d(k) = hxk, (2)

which is dependent on the unknown impulse response
to identify h. Inaccuracies resulting from measure-
ments of the desired response d(k) typically produce an
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additive noise ν(k). The unpredictability of such noise
prevents us from removing it, and hence the algorithm
has access to �d(k) = d(k) + ν(k). Therefore, given
a learning factor β = 1, we can associate the NLMS
algorithm, which is very popular in the context of iden-
tifying long impulse responses, to the optimization pro-
blem

min
�hk+1

1

2

��hk+1 − �hk

�
Γ−1
k

��hk+1 − �hk

�T

(3)

s.t. �d(k)− �hk+1xk = 0,

where Γk is the identity matrix [3].
Many audio applications, such as echo cancellation,

use adaptive filtering in order to identify impulse res-
ponses whose lengths are variable in a large range. In
order to deal with the worst-case situation, the adaptive
filter order could be very large, which might provide, in
easier contexts, sparse impulse responses (that is, with
energy concentrated in a few coefficients).

In this paper, three powerful strategies are combi-
ned in order to attain a reasonable compromise of con-
vergence rate versus steady-state MSE when the in-
put signal is not white and the impulse response to be
identified tends to be sparse. This sparsity is frequen-
tly observed in several applications, both in the time
domain (e.g., in HDTV systems, underwater acoustic
channels and wireless multipath channels [4]) and in the
frequency domain (e.g., in acoustic recordings, where
the corresponding transfer functions present a low-pass
characteristic [5], [6]).

Owing to such sparse characteristics of the system
to be identifed, the slow convergence of the adaptive al-
gorithm can be circumvented by distributing the update
energy unevenly among the filter coefficients, which
is a procedure that can be interpreted, in a context of
scarcity, as the optimal allocation of a finite resource.
Such allocation can be efficiently implemented through
the distribution of the learning factors, which is usu-
ally done by the PNLMS-type algorithms (adhering to
the paradigm of [7]), by changing the main diagonal
components gk(l) of the diagonal matrix Γk, so that the
adaptive coefficients �hk(l) of largest magnitudes cor-
respond to the largest values of gk(l). Since

(�hk+1 − �hk)Γ
−1

k (�hk+1 − �hk)
T =

L−1�

l=0

(�hk+1(l)− �hk(l))
2

gk(l)
,

(4)
the minimization associated to the PNLMS-type algo-
rithms becomes less sensitive to the distance (�hk+1(l)−
�hk(l))

2 as the magnitude of �hk(l) increases. This stra-
tegy enables a more pronounced update of the larger
magnitude coefficients, which is equivalent to increa-
sing their corresponding learning factors. This update
is known as proportionate adaptation.

For colored input signals, the use of subband struc-
tures can avoid a substantial loss of convergence rate.
To this end, we chose to employ a closed loop nonu-
niform structure by combining wavelet transform and

sparse subband filters (WT-SF structure [8]). Two ad-
ditional reasons motivated the choice of such structure:
i) absence of decimation1, which avoids deleterious ef-
fects produced by aliasing; ii) the tendency of spar-
sifying the transfer functions to be identified, which we-
akens the hypothesis that they are sparse in the time do-
main, allowing to include also the cases that the sparsity
is concentrated in some subbands. Note that even when
the transfer functions are sparse in the time domain, the
use of the WT-SF structure does not usually yield sig-
nificant performance degradation regarding the conver-
gence rate. The disadvantage of the WT-SF structure
is the delay in producing estimates, which, for being
small, is usually not critical. This delay can be circum-
vented by techniques similar to those advocated by [9],
which, on the other hand, have the disadvantage of in-
creasing the computational cost.

Illustrated in Figure 1, the WT-SF structure employs
a non-uniform filter bank with analysis filters Hn(z)

and sparse adaptive filters �Hn,k

�
zLn

�
. For a wavelet

transform whose bands are divided into octaves, the fil-
ters of the equivalent analysis filter bank with M sub-
bands are [10]:

H0(z) =

M−2�
j=0

H0
�
z2

j
�
, (5)

Hn(z) = H
1
�
z
2
M−1−k

�M−k−2�

j=0

H
0
�
z
2
j
�
,

n = 1, · · · ,M − 1,

where H0(z) and H1(z) are, respectively, the lowpass
and highpass filters associated to the wavelet functions
[10]. The sparsity factors are:

L0 = 2M−1, Ln = 2M−n, n = 1, · · · ,M − 1. (6)

The delays ∆n in Figure 1 are given by ∆n = MH
0
−

MHn
, where MHn

is the length of the n-th analysis fil-
ter. For modeling an FIR system of length L, the num-
ber of adaptive coefficients Mn of �Hn,k (z) must be at
least

Mn =

�
L+MFn

Ln

�
+ 1, (7)

where MFn
is the length of the n-th synthesis filter. In

the WT-SF structure the synthesis filters are not imple-
mented separately; the adaptive filters, besides mode-
ling the unknown system, take care of the correct re-
construction of the output signal.

Finally, we adopt a variable step-size method to ob-
tain fast convergence and small misadjustment, by ap-
plying the NPVSS (Nonparametric Variable Step Size)
technique presented in [11] to the WT-SF proportionate
algorithm. The NPVSS technique was derived by ap-
proximating the expected value of the squared a pos-
teriori error to the noise variance, corresponding to a

1It is worth pointing out that the wavelet transform (WT) does not
avoid decimation, but the WT-SF does.
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�

Ĥ1,k

�
zL1

�
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�

Analysis Filter Bank

Figure 1: WT-SF structure with nonuniform filter banks
and sparse adaptive subfilters.

change, along the iterations, of the amount of available
update energy, so as to obtain larger learning factors in
the early iterations (maximizing the convergence rate)
and smaller ones in the steady state, which reduces the
MSE after convergence.

1 RELATION TO PRIOR WORK

Several strategies have been proposed to deal with
the identification of sparse impulse responses, inclu-
ding the use of an approximation of the standard l0
norm to obtain a more accurate measure of sparsity [12]
or the use of Krylov subspace [13]. The technique ap-
plied in this paper follows the paradigm of proportio-
nal update, whose first algorithm (PNLMS) was pre-
sented in [7]. The disadvantages of the PNLMS ap-
proach, including requirements of large sparsity of the
impulse response to be identified and loss of conver-
gence rate after an initial rapid convergence, have been
the object of attention in several papers, e.g. [14], [15].
One of the most successful algorithms in this respect is
the improved mu-law PNLMS (IMPNLMS) algorithm
[16], which adjusts the distribution of the learning fac-
tor energy (or, equivalently, the parameters gk(l)) th-
rough an adaptive estimation of the degree of the spar-
sity of the system, making it advantageous (compared
to the NLMS) in almost all contexts2. For this reason,
the parameters gk(l) become dependent on ξ�hk

, α(k)
and F (�hk(n)), which are related to the sparsity of the
system and to the norm of �hk, as defined next.
In the IMPNLMS algorithm, the sparsity measure ξ�hk

is defined as [17]

ξ�hk
=

L

L−
√
L

�
1− ||�hk||1√

L||�hk||2

�
, (8)

where ||�hk||p =
��L−1

n=0 |�hk(n)|p
�(1/p)

. The sparsity
measure assumes values in the interval [0,1], approa-
ches 1 when the impulse response is sparse and zero

2Note that, although we have adopted the IMPNLMS algorithm in
this paper, our proposal allows the use of any PNLMS-type algorithm.

when it is dispersive. The conversion of ξ�h to the do-
main of the parameter α(k) was obtained through si-
mulations, as detailed in [16]. Instead of using the lo-
garithm of the each coefficient magnitude as step gain
(as proposed by [15]), the following line segment func-
tion F (·), which reduces the complexity of the mu-law
PNLMS algorithm, was employed:

F (�hk(n)) =

�
400|�hk(n)|, |�hk(n)| < 0.005

8.51|�hk(n)|+ 1.96, otherwise
,

(9)
The adopted proportional algorithm (IMPNLMS)

can be used in conjunction with the WT-SF structure,
which consists of a non-uniform version of the struc-
ture proposed by [18].

The combination of the proportional update techni-
que with the WT-SF structure improves the adaptation
convergence rate for sparse systems and colored inputs,
but does not solve the well-known trade-off between
fast convergence rate and low misadjustment. Seeking a
good solution, we generalize the NPVSS strategy [11],
originally aimed at the NLMS, in order to apply it to
the proportional update algorithms. The main advan-
tage of the NPVSS technique, when compared to other
variable step-size methods such as the Set-Membership
approach [19],[20], is that it does not depend on para-
meters that are difficult to tune in practice.

2 DERIVATION OF THE PROPOSED
ALGORITHM

We first derive the NPVSS version of the PNLMS-
type algorithms. The extension of this approach to the
WT-SF proportionate algorithms is presented later.

The update equation of a PNLMS-type algorithm is

�hk+1 = �hk + βk
xT
kΓke(k)

xTkΓkxk
, (10)

where the index k indicates that the learning factor be-
comes dependent on the iteration, owing to the variable
step size technique.

Subtracting h from both sides and multiplying them
on the right by xk, we obtain

��hk+1 − h
�

xk =
��hk − h

�
xk + βke(k). (11)

from which it follows that

�ep(k) = e(k)− βke(k) = (1− βk)e(k), (12)

where �ep(k) = (h − �hk+1)xk + ν(k) is the a posteri-
ori measurement error. Taking the square of both sides
of the above equation, applying the expected value and
choosing βk so that E

��e2p(k)
�
= σ2

ν , we arrive at the
quadratic equation

β2
k − 2βk +

�
1− �σ2

ν

�σ2
e

�
= 0, (13)
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where �σ2
e and �σ2

ν are the variance estimates of the er-
ror and measurement noise, respectively. A physically
plausible solution of the above equation is

βk = 1− �σν

�σe
. (14)

For the WT-SF proportionate algorithm, a factor
µ = µ0/M should be included to deal with the fact
that this algorithm presents an upper bound for the lear-
ning factor βk that decreases as the number of subbands
M increases [21]. The condition µ = µ0 = 1 leads to
the fullband update equation [11], as this can be unders-
tood as a particular case of WT-SF structure with only
one subband. Thus, the NPVSS proportionate update
equation for the WT-SF structure becomes

�hk+1 = �hk +
µ0

M

�
1− �σν

�σe

�
xTkΓke(k)

xT
kΓkxk

. (15)

Table 1 presents the implementation details of the
NPVSS-IMPNLMS-WT-SF algorithm, including the
�σe estimation. In this table, diag{y} is a diagonal ma-
trix whose main diagonal is composed by the coeffi-
cients of the vector y. In practice, an estimate of the
noise standard deviation (e.g. [22]), which can be ob-
tained during silence periods [11], is employed. At the
initialization part of this table, ξn(−1) and �hn,0 are all
set equal, for n = 0, 1, . . . ,M − 1, assuming that no a
priori information is available.

3 COMPUTER SIMULATIONS
Using as input signal a unit variance Gaussian white

noise filtered by H(z) = 0.25
1−1.5z−1+z−2

−0.25z−3 and
Model 6 of the ITU Recommendation [23] as system
to be identified, whose impulse response has 120 co-
efficients, we tested the NLMS, IMPNLMS, IMPNLS-
WT-SF and proposed NPVSS-IMPNLS-WT-SF (with
bior4.4 wavelet) algorithms. A white noise Gaussian
signal of variance 10−6 was added to the desired sig-
nal d(k). The NLMS parameters values were β = 0.9,
δ = 0.01 and L = 120. For the algorithms derived
from the IMPNLMS approach, we adopted σ2

ν = 10−6,
δ = 0.01, � = 0.001, λξ = 0.1, ξ = 0.96, µ0 = 0.9
and L = 120. The MSE curves, smoothed by averaging
over 500 consecutive samples, of the NPVSS and stan-
dard (with fixed step-size) versions of the algorithms
are shown in Figure 2. It can be observed from this
figure that the use of the NPVSS technique (dashed li-
nes) does not produce any significant loss of conver-
gence rate. The use of WT-SF structure combined to
the NPVSS algorithm (D) shows advantageous, so as
to keep the convergence rate increase without sacrifi-
cing the misadjustment. The MSE in steady state, ob-
tained by averaging over 40,000 iterations in the steady
state, is presented in Table 2, which shows that the use
of the NPVSS technique leads to a significant reduc-
tion of the misadjustment, with the MSE in steady-state
approaching its minimum value (-60 dB). The WT-SF

Table 1: NPVSS-IMPNLMS-WT-SF Algorithm

Initialization (typical values)

δ = 0.01, � = 0.001, µ0 = 0.9, λξ = 0.1

�σ2
e(−1) = 0, �σ2

ν = estimated noise variance
ξn(−1) = 0.96

�hn,0 =
�
�hn(0) �hn(1) · · · �hn(Mn − 1)

�
= 0

Processing and Adaptation

For k = 0, 1, 2, · · ·
For n = 0, 1, · · · ,M − 1

xn(k) =

MHn
−1�

i=0

hn(i)x(k − i)

xn,k=
�
xn(k −∆n) xn(k−∆n−Ln) · · ·
xn(k−∆n−(Mn−1)Ln)]

T

yn(k) = �hn,kxn,k

Φ(n) =
Mn

Mn −
√
Mn

ξ�hn,k
=Φ(n)


1−

�Mn−1
j=0

����hn,k(j)
���

�
Mn

�Mn−1
j=0

�h2
n,k(j)




ξn(k) = (1− λξ)ξn(k − 1) + λξξ�hn,k

αn(k) = 2ξn(k)− 1

For i = 0, . . . ,Mn − 1

gn,k(i) =
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structure with M = 3 and NPVSS technique presents
the best results among all tested algorithms, because
the reduction in the convergence rate due to the use of
NPVSS is imperceptible and its steady-state MSE is si-
milar to the other NPVSS algorithms.
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Figure 2: MSE evolution (in dB) of NLMS (A),
IMPNLMS (B), IMPNLMS-WT-SF with M = 2 (C)
and IMPNLMS-WT-SF with M = 3 (D) algorithms.
NPVSS versions of these algorithms are shown in
dashed lines; and in solid lines, their standard versions.

4 CONCLUSIONS
In this paper, we applied the nonparametric variable

step size approach to the WT-SF adaptive algorithm, in
order to keep its high convergence rate while reducing
its steady-state MSE. The WT-SF algorithm employs a
non-uniform subband structure, whose absence of ali-
asing yields a misadjustment that is similar to the one
produced by the fullband version of the adaptive algo-
rithm. Additionally, the use of proportional algorithms
enables to speed up the convergence when identifying
systems with sparse impulse responses. The combina-
tion of these three strategies (namely, variable step-size,
subband and proportionate update techniques) proved
to be quite promising.
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ABSTRACT
This paper approaches the extraction of parameters from expressive musical performances. Although
several other elements (e.g. pitch, timbre, and articulation) that are jointly perceived contribute to shape
a performance, studying the evolution of both dynamics and agogics along a piece may provide an
important “feel” of the performer’s expressive resources. The novelty in this work is the extraction of
the dynamic curve along time by means of an algorithm based on the equal-loudness contours (described
in ISO 226 Standard). The new approach is compared to a previous technique; applied to a subset of
Chopin’s 24 Préludes, Op. 28, recorded by different pianists; and plugged into a graphical visualization
tool.

0 INTRODUCTION

One of the main tasks a performer faces when
he/she is given a piece of music to play is understand-
ing the composer’s intentions embedded in each musi-
cal phrase as well as the underlying architecture. Of
course, the composer leaves the performer some cues,
such as tempo and dynamic markings, on the sheet mu-
sic. In the case of classical music, the title may also help
to set the “mood” under which a certain piece should be
played [1].

Although he/she can simply “translate” the written
cues from the sheet music or even “replicate” expres-

sive strategies from other performances of the same
piece, a musician usually ends up by imprinting his/her
own style to a performance. This means that the “inter-
nal motion” evocated by the composer and experienced
by the performer together with the latter’s own creativ-
ity will give the piece a unique shape [2]. The per-
former’s ability to convey emotion through expressive
strategies is also unique and depends on his/her “tech-
nical background, sensibility and musical culture” [1].
Without expression, i.e., when the notes are played with
equal intensity and exact duration as notated on the
sheet music, the piece sounds “poor” [3], “lifeless and
mechanical” [4].
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The interest in characterizing a performer through
his/her commonly employed expression strategies, i.e.,
his/her “signature”, arises naturally. Many works
achieved important insights on performer’s expressive-
ness by studying dynamic or agogic structures alone [5,
6, 7, 8, 9]. Their joint evolution along the piece was
analyzed with different visualization techniques [10,
11, 12, 13], which allowed further investigation. The
Mazurka Project [14] conducted at the AHRC Cen-
tre for the History and Analysis of Recorded Music
(CHARM) has collected almost 3000 recordings of
Chopin’s mazurkas and, by analyzing tempo and dy-
namic data, verified the potential of computational tech-
niques for characterizing performances, e.g., style sim-
ilarity. It is important to notice that the analysis of only
a couple of parameters is not an attempt to reduce mu-
sic and musical composition to a few elements. On the
contrary, understanding those elements and their inter-
action has been proved very useful in the study of ex-
pressive strategies, e.g., in the case of style classifica-
tion.

In this paper, an approach to the extraction of those
expressive elements—dynamics and agogics—from a
musical performance is studied. While the analysis of
temporal characteristics is easily inferred after the de-
tection of beats or other metrical level of interest, the
essence of the piece’s dynamic evolution requires fur-
ther treatment. An objective measurement of sound
intensity may be obtained from the spectrogram of a
recording or live performance. However, this measure
does not contemplate the subjective features of sound
perception, and a proper loudness measurement must
be employed to this end.

When estimating dynamics, the work developed by
the Mazurka Project deals only with a “power curve”,
and therefore does not take perceptual information into
account. In [12], Martin Gasser estimates dynamic data
from a MIDI parameter called “velocity”, which indi-
cates how forcefully a note is played. Gasser’s ap-
proach is not precise since the pressure exerted on a
key does not share a linear relation with loudness. Fi-
nally, in [5, 10, 11], the dynamic curve is obtained from
the PCM (Pulse Code Modulation) representation of the
signal with a procedure based on Zwicker’s psychoa-
coustic model of loudness [15].

In the specific context of the analysis of expressive
musical performances, this paper introduces a new way
to evaluate dynamics by means of the equal-loudness
contours defined in ISO 226 [16]. By doing so, the
method incorporates some psychoacoustics characteris-
tics to sound intensity extraction aiming at a more faith-
ful representation of human perception.

This paper illustrates the application of expres-
siveness elements extraction into the study of perfor-
mances’ trajectories in the tempo–loudness space, as
proposed by Jörg Langner and Werner Goebl [10]. A
subset of Frédéric Chopin’s 24 Préludes, Op. 28, was
chosen as object of analysis.

The organization of this paper is as follows. In Sec-
tion 1, a brief overview of theoretical aspects is made,
and a basic system for the extraction of expressive el-
ements is presented. In Section 2, the new method for
the dynamic curve extraction is described in detail. The
proposed method is assessed against another one and
further results are presented in Section 3. Conclusions
are drawn in Section 4.

1 THEORETICAL BACKGROUND

This section makes a brief overview of the neces-
sary background for this work. The concepts of sound
pressure level and loudness level are presented and con-
trasted. The first one is very important from the physi-
cal/acoustical point of view, whereas the latter is related
to the perception of sound intensity. The parameters
of expressiveness considered in this work are then de-
scribed, and a basic extraction system is introduced.

The objective of a generic expressive performance
analysis system is to extract the expressive elements of
interest, e.g., agogic and dynamic accents, so that style
strategies can be inferred. In a digital domain, the re-
sulting “expression curve” obtained from the analysis
of a recording is a sampled version of the performance’s
“true” tempo/dynamic flow.

1.1 Sound Pressure Level, Loudness and
Equal-Loudness Contours

In Acoustics, sound is a mechanical wave generated
by the vibration of a source, e.g. “vocal chords of a
singer, the vibrating string and sound board of a violin,
or the diaphragm of a kettle drum” [17]. It propagates
through the displacement of a medium, usually the air,
causing local regions of compression and rarefaction.
This means that sound is essentially a pressure wave,
which is measured in pascal (Pa).

In Psychoacoustics, values from 10−5 Pa (threshold
of hearing) to 102 Pa (threshold of pain) are commonly
dealt with [15]. To help handling such a broad range,
the sound pressure level, Lp, has been created. It is a
logarithmic measure of sound pressure, p, relative to a
reference value, p0, i.e.,

Lp = 20 log
p

p0
, (1)

where p and p0 are given in Pa, and Lp is given in
dBSPL (from Sound Pressure Level). The standard
value for p0 is 20 µPa [15].

The sensation of sound intensity, however, is not
just a linear function of sound pressure level as defined
in Equation (1), since it also depends on the sound’s
frequency content. The quantity that expresses the per-
ception of intensity is the loudness level. For a given
sound, it is defined as the sound pressure level of the
frontally-incident plane wave of a pure 1-kHz tone that
is perceived as loud as the sound [15]. A non-SI unit of
loudness level, LN, is the phon.
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Figure 1: Equal-loudness contours. Adapted from [15].

The sone scale was also introduced with the pur-
pose of measuring loudness sensation based on Steven’s
power law. Phon values relate to the sone by [18]:


2

LN−40

10 , for LN > 40 phons,�
LN

40

2.642
, otherwise.

(2)

For pure tones, a set of equal-loudness contours
measured as a function of sound pressure level and fre-
quency can be seen in Figure 1. It follows immediately
from the definition of the loudness level that the value
of the sound pressure level that all curves go through
at 1 kHz in dBSPL is the same as the parameter of the
curve, in phon.

In all curves, human hearing achieves its highest
sensitivity in the frequency range between 2 kHz and
5 kHz. This means that, in this region, a smaller value
of sound pressure level is needed to make a tone sound
as loud as tones at lower or higher frequencies.

The equal-loudness contours where measured ex-
perimentally by several researchers over the years with
a few discrepancies. A brief review of those stud-
ies can be found in [19]. This work by Yôiti Suzuki
and Hisashi Takeshima led to the revision of the
ISO 226:1987 standard in 2003 [16], which contains
the currently preferred “official” loudness contours.

1.2 Agogics and Dynamics
At the beginning of a sheet music, the composer

indicates the tempo, i.e. the speed at which the piece
should be played. Tempo markings are usually given in
Italian words or equivalent “metronome markings” in
bpm (beats per minute), e.g. allegro or ˇ “ = 132 bpm.
Without further consideration, this can be regarded as a
fixed determination of notes’ and rests’ durations. The
composer may also indicate some alterations he/she ex-
pects to be applied onto the overall tempo along the
piece, e.g. accelerando to speed up the execution. Nev-
ertheless, the performer never paces the piece exactly as
written, both due to the inaccuracy and incompleteness
of the notation and for artistic reasons, but rather fol-
lows his/her individual judgement to produce the proper
agogics.

According to [1], dynamics is “the degree to which
sound is emitted or articulated”. Again, the composer
leaves the performer some cues regarding how strong
the musical phrases should sound. These are called the
dynamic markings, e.g. f (forte, loud) and p (piano,
soft). Gradual transitions in intensity such as crescendo
(gradual increase of volume) and decrescendo (gradual
decrease of volume) may also be requested by the com-
poser. Again, the performer is expected to use his/her
own discretion to arrive at the proper dynamics of notes,
phrases, etc.

Therefore, agogics and dynamics designate sub-
tleties of performance accomplished through the mod-
ification of tempo and intensity, respectively. A musi-
cian has such resources at his disposal in order to shape
the performance, and their study may provide signifi-
cant insights into his/her stylistic choices.

1.3 Tempo Data
As mentioned, the extraction of the tempo curve is

straightforward once a metrical level has already been
determined. This can be done either by “tapping” along
or applying a beat tracking algorithm to the perfor-
mance. In the first case, a subject must synchronize
taps while listening to the piece, usually by pressing a
key in the keyboard. The set of taps then represents a
hierarchic level in the piece’s metric — sub-beat, beat
or super-beat structure. The objective of a beat tracking
algorithm is the same: estimating, from a recording, “a
set of beat times from this audio which would match
those given by a trained human musician” [20]. Stephen
Hainsworth gives a good overview of beat tracking al-
gorithms in [20]. There is an extensive and subsequent
literature on the subject, which the reader is invited to
investigate.

Generally, the beat tracking problem can be pinned
down in:

1. Finding notes onset (start) times;

2. Ascertaining which onsets are part of the time
structure, i.e., apply the tracking algorithm to this
set of discrete impulses.

As Hainsworth points out, when this approach is
used, the onset detection process becomes as important
as the beat tracking algorithm per se since the reliability
of the whole system now depends on the quality of the
determined onsets. It goes without saying from Step
2 that onsets and metrical units are not always inter-
changeable. Figure 2 shows where metrical levels and
onsets can be found on an excerpt of “Happy Birthday”
sheet music. For example, it is possible to see that not
every beat has an associated onset, and vice versa.

One way to characterize onsets in a performance is
by calculating the spectral flux function [21] from its
recording. The peaks of this onset detection function
are expected to coincide with the locations of note on-
sets. In [21], Simon Dixon discusses thresholds and
constraints for a robust peak picking algorithm.
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Figure 2: Metrical levels and onsets on an excerpt of
“Happy Birthday” sheet music. Adapted from [20].

In the present paper, the determination of tempo is
achieved through a mixed procedure. For the record-
ing i of a piece, candidate (sub-, super-) beats are
set while tapping to the performance and form the se-
quence Bi = {b0, b1, . . . , bB−1}. A sequence of onsets,
Oi = {o0, o1, . . . , oO−1}, is found through the spec-
tral flux function. The elements bj and ok are given
in seconds. The determined metrical level is then vali-
dated through the sequence of onset times—each tap is
moved to the nearest onset, i.e.,

bj = argmin
ok∈Oi

|bj − ok|. (3)

Special treatment is given to beats that occur when no
onset is present—either during a rest or note: in both
cases, a careful interpolation procedure based on pre-
vious and succeeding onsets is carried out. Initial taps
were made with the aid of Sonic Visualiser [22] and the
MzSpectralFlux plugin [23], developed by the Mazurka
Project team, was used to evaluate onsets.

From B
i, the sequence of validated beats, it is possi-

ble to calculate the tempo samples for recording i mea-
sured on each beat location, in bpm, with

Aj
i =





60

bj − bj−1

, for 1 ≤ j ≤ B − 1,

A1
i , for j = 0.

(4)

However, if the tracking level to which taps were
synchronized is not that of the beat, the sequence Aj

i is
only proportional to the actual tempo flow. Assume that
the value of the tracking level reference note is 1

Q , rel-
ative to the whole note, ¯ , e.g., ˇ “ = 1

4 . By establishing
the basis of metronome markings as the quarter note, ˇ “ ,
the “corrected” tempo curve is obtained with

Aj
i,♩ =

1/Q

1/4
Aj

i =
4

Q
Aj

i . (5)

This derivation can be found in [13].

1.4 Dynamic Data
As mentioned in Section 0, the extracted dy-

namic curve should carry, at least, the characteris-
tics expressed in the equal-loudness contours. In [24,

25], an implementation based on Zwicker’s loudness
model [15] is used to obtain a loudness envelope (in
sones) from an audio recording. This process can be
summarized as follows:

• The power spectrum is computed for a window of
the audio data using the FFT (Fast Fourier Trans-
form);

• Frequency bins are bundled into critical bands ac-
cording to the Bark scale;

• Spectral masking effects are taken into account us-
ing a spreading function to calculate the influence
of each critical band on its neighbors;

• Sound pressure levels are calculated for each crit-
ical band—the threshold of hearing is used as ref-
erence;

• Loudness levels, in phons, are estimated from the
equal-loudness contours;

• The specific loudness sensation is calculated using
a transformation from phons to sones.

The procedure above considers not only the way
different tones are perceived, but also simulates the
masking effect, i.e., how they interfere with one another
when presented simultaneously. It also reflects charac-
teristics of the cochlea in the human hearing system by
abutting frequency bins into critical bands.

In the next section, the proposed alternative to the
extraction of the dynamic curve is detailed. Unlike
the method described above, it does not incorporate the
masking effect and approaches the equal-loudness con-
tours differently.

2 PROPOSAL DESCRIPTION
This work presents a simple way to locally evalu-

ate loudness in order to obtain a discrete representa-
tion of the performance’s dynamic flow. It is difficult
to compare interpretations of the same piece in abso-
lute time. Thus, the dynamic curve has to be obtained
from regions that are similar in all of the different per-
formances. A proper way to do so is to analyze loud-
ness in a neighbourhood of the detected beats. Once in
the “metrical level” domain, all interpretations are di-
rectly comparable.

2.1 ITU-R Loudness Recommendation
The recommendation ITU-R BS.1770 from the Ra-

diocommunication Sector/International Telecommuni-
cation Union specifies a loudness measurement algo-
rithm for multichannel broadcasting in [26]. The algo-
rithm consists of four stages:

• In each channel, the frequency components of a
windowed signal are weighted with a K-curve—a
two-stage filter implementation that accounts for
some of the characteristics expressed in the equal-
loudness contours;
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• The mean square value is calculated for each chan-
nel (in the perceptual domain);

• The weighted channels are summed up;

• Signal blocks are gated according to a few thresh-
olds.

Although the recommendation’s algorithm is aimed
at digital television production and distribution, it in-
volves some important concepts and it was an inspira-
tion for the proposed loudness meter.

2.2 Loudness Meter
In order to make the comparison of dynamic data

from different performances and the synchronization of
tempo and loudness information possible, only a lim-
ited time interval around each beat will be considered
to quantify the loudness. As seen in the ITU-R rec-
ommendation, this windowed signal should be treated
in a perceptual domain—which in that document con-
sists in applying a “generic” (i.e. level-independent)
weighting curve to the signal in the frequency domain.
A “proper” weighting curve should compensate for the
equal-loudness contour relative to the mean loudness
level during that time interval. For instance, a 200-
Hz pure tone of 70 dBSPL reaches the loudness level
of 60 phons (cf. Figure 1). The weighting curve that
transforms the sound pressure level into loudness level
must then attenuate 10 dB. This curve is precisely the
equal-loudness contour at 60 phons, mirrored around
the 60 dBSPL level, and shifted down by 60 dB.

Although this is easily achieved for pure tones, a
similar process can be done for critical bands or a full
spectrum. In order to estimate the mean loudness level
of a signal frame, the index (in phons) of the required
compensation curve must be determined beforehand.
In [24, 25] a loudness level value is estimated through
linear interpolation for each critical band before the
frame “total loudness” can be calculated. In the present
work, the calculation of this operating point is done it-
eratively and it is determined for the entire frame: its
value is taken as the index of the compensation curve
that, once applied to the frame, produces that very loud-
ness sensation. The proposed algorithm is as follows:

1. For the sequence B
i, a 3-seconds wide rectangu-

lar window is selected around the instant bj of the
recording (sampled at rate fs);

2. The selected region is transformed to the fre-
quency domain using the STFT (Short-Time
Fourier Transform) with a Hann window of about
400 ms and 75% overlap. This leads to the signal
representation X(n, k)—where n is the frame and
k the frequency bin of the FFT;

3. For each frame in the STFT representation, power
is bundled into one-third octave bands with center

frequencies ranging from 20 Hz to 12 500 Hz, i.e.,

P (n, k̃) =


Fk̃

|X(n, k)|2, (6)

where Fk̃ = {k|kinf ≤ k < ksup} is the set
of frequency bins between the k̃th subband limits,
kinf and ksup;

4. For each subband, power is averaged over the M
frames,

P̄ (k̃) =
1

M

M−1

n=0

P (n, k̃); (7)

5. The mean power for the 3 seconds-wide excerpt is
obtained using

Pm =


k̃

P̄ (k̃); (8)

6. The equivalent sound pressure level is calculated
in a similar way to the one expressed in Equa-
tion 1, by assuming that power is proportional to
the square of sound pressure [15], i.e.,

Lp = 10 log
Pm

Pcal
, (9)

where Pcal is a constant that calibrates the 1-kHz
reference tone in full scale to match 80 dBSPL;

7. While the difference between two successive ap-
proximations of the loudness level, LN, of the
whole excerpt is less than a threshold value, ε, do:

i) Apply the compensation curve parameter-
ized by the last value of LN to the mean
power spectrum given by Step 4—for the
first iteration, use Lp as an estimate of the
loudness level;

ii) Calculate the mean power for the excerpt in
the perceptual domain, similarly to what was
done in Step 5;

iii) Calculate a new approximation for the mean
loudness level, LN, as shown in Step 6;

8. Go back to Step 1 and repeat the whole procedure
for the (j + 1)th beat.

The resulting sequence, Dj
i , represents the mean

loudness level, LN, estimated for a region around the
jth determined beat of the recording i. Its value can be
given either in phons or sones.

3 METHOD EVALUATION AND APPLI-
CATIONS

In this section, the results of some investigations
made on the database are discussed. First, tempo and
dynamic data are extracted for a single interpretation
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of Chopin’s prélude no. 1 by pianist Bella Davidovich.
The algorithm described in the previous section and the
method employed by [24, 25] for the extraction of the
dynamic curve are compared. Then, a statistical anal-
ysis is performed over all the interpretations of that
prélude available in the database. Finally, a powerful
visualization technique for the extracted parameters is
presented and its capabilities are briefly studied.

3.1 Database
The following analysis were performed over a

database containing a subset of Chopin’s 24 Préludes,
Op. 28, interpreted by 27 different musicians: Al-
fred Cortot (in 1925, 1934, 1942, 1955 and 1957),
Alicia de Larrocha, Adam Harasiewicz, Arthur Mor-
eira Lima, Abdel Rahman El Bacha, Arthur Rubinstein,
Bella Davidovich, Claudio Arrau, Cyprien Katsaris,
François-René Duchâble, Guiomar Novaes, Garrick
Ohlsson (in 1974 and 1995), Ivo Pogorelich, Martha
Argerich, Maria João Pires, Murray Perahia, Maurizio
Pollini, Miguel Proença, Nelson Freire, Nikita Maga-
loff, Rafał Blechacz, Shura Cherkassky, Sergio Daniel
Tiempo, Samson François, Vladimir Ashkenazy, Wo-
jciech Świtała and Yevgeniy Kissin. All tracks were
sampled at 44 100 Hz, with 16 bits per sample.

3.2 Data Extraction
Here, the interpretation of the first prélude by Bella

Davidovich is analyzed in terms of her shaping tech-
nique. First, dynamic and tempo data (referenced to the
quarter note) were extracted as defined above. For the
dynamic curve, both the proposed extraction method
and the one used in [24, 25] were tested.

The objective of this evaluation procedure is to de-
termine if the proposed algorithm is suitable for the
analysis of expressive performances, i.e., the resulting
dynamic data represents well the evolution of the per-
ceived sound intensity on a recording.

The reference method analyzes loudness in win-
dows of width 23 ms with 50% overlap. In order
to compare its result with the proposed method, the
mean value within a 3-second region around each beat
(roughly 260 frames) was taken as representative of the
loudness value at that beat. The curve was then rescaled
to disregard calibration issues. The results for tempo
and dynamic curves are presented in Figure 3.

As expected, the tempo curve is rather “nervous”
and its shape is highly dependent of the tapped beats
quality. Three tempo apexes stand out near the 20th
bar—these coincides with quintuplets1 on the score.
Quintuplets also appear in bars 23, 25 and 26.

From the dynamic data, one can see that both mea-
surements are coherent and that the dynamic apex oc-
curs around bar 20. Although one cannot choose either
method as the best from the obtained results, the exper-
iment indicates the reference method tends to flatten the

1Tuplets are a group of notes that modifies the regular rhythmic
subdivision of the time signature [1].
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B. DAVIDOVICH – Prélude No. 1

Figure 3: Tempo and dynamics analysis of prélude no. 1
as interpreted by Davidovich. Two dynamic curve ex-
traction techniques are compared: the proposed method
(solid) and the one described in [24, 25] (dashed).

dynamic range when compared with the proposed one.
Systematic subjective tests should be designed and per-
formed in order to provide a more accurate comparison
between the two measures.

The next two sections illustrate the application of
the presented strategies for extraction of expressive in-
formation to the visual representation of musical per-
formances.

3.3 Average Performance
Once tempo and dynamic curves were extracted for

all the interpretations of prélude no. 1, it might be in-
teresting to infer an “average” performance for that
prélude. This is done by taking the mean value of tempo
and loudness data at each beat for all the performances.
Figure 4 shows this average interpretation.
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Figure 4: Average interpretation of prélude no. 1. Error
bars show the maximum and minimum values at each
beat. Adapted from [13].
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There is a great visual similarity between the aver-
aged dynamic curve and the one from Davidovich’s in-
terpretation (seen in Figure 3). As for the tempo curve,
it seems that an “average performer” would describe
longer tempo arches (phrases), specially at the begin-
ning of the piece. This contrasts with Davidovich’s
“nervous” tempo curve in this prélude.

3.4 Tempo–Loudness Space Representa-
tion

In [10], the authors develop a visualization tool
that allows the simultaneous display of tempo and dy-
namic variations along expressive performances. Data
are smoothed with gaussian windows and presented in
a two-dimensional space—tempo (in the x axis) against
loudness (in the y axis). This technique works as an an-
imation: a dot moves on the space in synchrony with
the recording and its trajectory describes the evolution
of those parameters along the performance. Thus, the
technique allows for both a high-level analysis of struc-
tural information and a dedicated study of the complex
relationship between agogic and dynamic accents.

Figure 5 shows the expression trajectories in the
tempo–loudness space of the first two bars of prélude
no. 6, as played by three distinctive pianists: Alfred
Cortot (1925 and 1934 recordings), Claudio Arrau and
François-René Duchâble. The pianists start by acceler-
ating the tempo and providing some dynamic develop-
ment. In the middle of the trajectory (end of the first
bar/start of the second bar), the performers begin to
soften their execution, except for Duchâble, that puts
some strength on the first note of the second measure.
For Cortot (1934), Arrau and Duchâble, the tempo apex
occurs amid the second measure. Finally, for the begin-
ning of the third bar, the pianists adopt different stylis-
tic strategies: Arrau decelerates, Duchâble maintains
the overall tempo and Cortot speeds up on both record-
ings. Clearly, all four interpretations follow a clock-
wise movement—which matches well the crescendo–
decrescendo evolution of the left hand notated on the
score.

Only those two bars of prélude no. 6 were analyzed
here. In [13], more considerations on the first eight bars
of the same prélude in the interpretation of Arrau, Cor-
tot and Duchâble can be found. The original paper by
Langner and Goebl presents the analysis of other pieces
composed by Chopin and Schubert [10].

4 CONCLUSION
The purpose of this work was to analyze a new dy-

namic curve extraction technique in an expressiveness
parameter retrieval environment. The proposed method
was compared with a benchmark from the literature and
the two results were coherent. The main conceptual dif-
ference of the two methods is the approach to the equal-
loudness contours. While the reference method inter-
polates loudness-level values for each critical band, the
proposed technique estimates an overall loudness value
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Figure 5: Tempo–loudness space representation of four
different interpretations of prélude no. 6. From [13].

for each frame directly over a few iterations. Further-
more, the reference method considers the masking ef-
fect, which is not taken into account here. A proper
way to validate the proposed method is yet to be ex-
plored. In a future work, further investigations will be
performed through carefully designed subjective tests.

The described procedures for extraction of agogics
and dynamics behavior along time were coupled to a vi-
sualization technique which provides a tempo–loudness
space representation, thus depicting the joint evolution
of dynamics and agogics in an interpretation. The per-
formance’s trajectory in the tempo–loudness space is
a high-level portrayal of the musician’s expressivity
strategies. Such techniques can also help understand-
ing what characterizes the performer, i.e., his/her “sig-
nature”, thus might be of interest to music researchers,
teachers, and students. Similarities between perform-
ers must also be further analyzed so that interpretation
“schools” can be traced. Additional research on these
topics is being conducted.
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RESUMO
O experimento descrito neste documento foi conduzido durante pesquisa sobre contextualização do indivíduo
surdo  através  de  sistema  de  reconhecimento  de  sons  do  ambiente  utilizando  dispositivos  móveis.  Para  a
realização do experimento foi  produzida uma base de conhecimento com  features extraídas a partir  de 300
amostras de áudio distribuídas em 30 classes. A partir destes dados foram realizados testes de classificação e os
resultados permitem avaliar tanto o desempenho dos classificadores quanto o seu comportamento de acordo com
o aumento da base.  Para  minimizar  os  problemas  observados  na  execução do aplicativo  em ambiente  não
monitorado  foi  proposto  um  indicador  de  pertencimento  ao  grupo  formado  pelas  instâncias  da  classe,
oferecendo apoio ao resultado da classificação.

INTRODUÇÃO

Os  estudos  existentes  sobre  classificação  do  som
abordam predominantemente o reconhecimento de sons da
fala, música e sons do ambiente, neste caso considerando
um modelo pré-definido de categorias, geralmente aplicado
à  indexação  e  recuperação  de  documentos  de  áudio  e
vídeo.  No  entanto,  o  reconhecimento  de  sons  não
estruturados  ainda  é  um  tema  pouco  explorado [1],
especialmente quando se trata de processamento baseado
em tecnologia móvel. Neste documento é apresentado um
experimento  elaborado  durante  pesquisa  sobre
contextualização do indivíduo surdo através de sistema de
reconhecimento de sons do ambiente (ESR, acrônimo de
environmental  sound  recognition)  utilizando  dispositivos

móveis. O estudo citado incluiu o desenvolvimento de um
aplicativo  que  tem  o  objetivo  de  informar  ao  usuário,
visualmente ou através de vibrações, quais eventos sonoros
ocorrem  no  ambiente.  O  experimento  aqui  apresentado
consistiu  em  basicamente  três  fases:  amostragem,
construção  da  base  de  conhecimento  e  testes  de
classificação. Os resultados foram organizados de forma a
permitir  visualizar  tanto  o  desempenho  detalhado  dos
classificadores utilizando a base mais completa, quanto o
comportamento  desses  classificadores  de  acordo  com  o
aumento da base. A classificação realizada na prática com
o  aplicativo  sendo  executado  em  um  ambiente  não
monitorado apontou alguns pontos fracos no desempenho
geral  do  processo.  Para  minimizar  os  problemas
observados foi proposto um indicador de pertencimento ao
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grupo formado pelas instâncias da classe prevista que pode
ser  calculado  com  um  baixo  custo  computacional,
oferecendo apoio à classificação. O estudo não aborda, no
entanto, os problemas relacionados ao reconhecimento em
ambientes com sons sobrepostos.  Tampouco são tratados
os métodos de detecção automática de eventos sonoros. 

Nesta  pesquisa  são  considerados  sons  do  ambiente
quaisquer manifestações sonoras com intensidade suficiente
para  serem registradas  pelo aplicativo.  Sons  da fala  e  de
música  podem  ser  incluídos,  porém  considerando-se
somente as classes correspondentes como, por exemplo, voz
grave e voz aguda, não estando no escopo deste estudo a
transcrição  da  fala  ou  a  identificação  da  música.  O
experimento apresentado pode, no entanto, auxiliar estudos
que  procurem abordar  tais  funcionalidades  em tecnologia
móvel  através  das  informações  proporcionadas  sobre  o
desempenho dos métodos utilizados para o reconhecimento.

Este documento está organizado da seguinte forma. Na
Seção 1 são comentadas abordagens anteriores semelhantes
ao estudo realizado. Na Seção 2 é apresentado o aplicativo
utilizado  no  experimento.  Na  Seção  3  as  fases  do
experimento são detalhadas e os resultados dos testes de
classificação são apresentados e avaliados. Na Seção 4 é
explicado o indicador de pertencimento ao grupo, utilizado
na representação da incerteza da classificação em situações
reais  com  o  uso  do  aplicativo  em  ambientes  não
monitorados. Na Seção seguinte são feitas as considerações
finais.

1 ESTUDOS CORRELATOS

Em 1993, realizando experimentos em ESR, Goldhor [2]
verificou o comportamento da classificação com relação ao
número  de  atributos  da  feature extraída.  O  estudo
apresenta,  entre  outros  experimentos,  a  variação  da
acurácia de acordo com o aumento do número de amostras
para  cada  classe  de  som;  porém,  neste  experimento
somente  são  testados  dois  estados  da  base  de
conhecimento,  não  sendo  possível  portanto  observar  a
curva do comportamento da classificação.

Temko  e  Nadeu  [3]  realizaram  um  experimento  de
classificação de sons do ambiente, obtendo no teste com
melhor  desempenho  uma  média  de  acurácia  de  88%
utilizando support vector machines baseadas em árvores de
decisão binárias.  No entanto,  o  estudo  não é  aplicado  a
dispositivos móveis.

Lu  et  al.  [4]  apresentaram  em  2009  os  resultados  do
desempenho  de  um  software de  reconhecimento  sonoro
baseado em tecnologia móvel. Nesse estudo, a classificação
é realizada em dois estágios. O primeiro decide a qual de três
classes genéricas (fala, música ou som ambiente) pertence a
amostra, utilizando árvore de decisão e modelos de Markov.
No segundo estágio,  somente os  sons da fala  seguem no
processo de classificação, que decidirá  se  se trata  de fala
feminina  ou  masculina.  Para  eventos  classificados  como
sons ambientes, adotou-se aprendizado não supervisionado
para a identificação de clusters utilizando a representação de
Mel-Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC). Nesse caso,
a única inferência efetuada sobre o som capturado é quanto à
sua relevância, que é  baseada na duração e na frequência
com que o som ocorre. No primeiro estágio a classificação
registrou entre 80 e 90% de acerto. No segundo estágio foi

obtida uma acurácia de 72% na classificação dos sons da
fala. Eles também apresentaram uma avaliação da precisão
dos classificadores utilizando amostras de quatro categorias
de sons do ambiente proporcionadas por um estudo anterior
[5].  Um  ponto  importante  neste  estudo  é  que  todo  o
processamento  é  realizado  em  dispositivo  móvel,  uma
característica comum ao aplicativo utilizado no experimento
aqui documentado.

Hipke et al. [6] realizaram em 2012 testes de classificação
durante o desenvolvimento de um aplicativo de ESR para
surdos utilizando as amostras de áudio capturadas com um
smartphone, porém a extração de features e a classificação
do som foram realizadas em um servidor remoto.

Em 2013, Mogi e Kasai [1] conduziram um experimento
sobre ESR utilizando amostras de  smartphones. O estudo
dá  ênfase  à  avaliação  das  features extraídas
proporcionando  uma  comparação  do  desempenho  da
classificação  quando  se  aplicam  diferentes  combinações
entre  MFCC,  Matching  Pursuit (MP)  e  Independent
Component  Analysis (ICA).  O  classificador  utiliza  o
algoritmo  nearest  neighbor (NN).  O  experimento
demonstrou uma acurácia maior com a combinação de MP
com ICA, sendo este obtido a partir do vetor de MFCC. No
entanto,  o  cálculo  de  ICA  implica  alto  custo
computacional, sendo pouco indicado para situações com
limitação de recursos.  Diante desse problema, os autores
propõem o uso de processamento baseado em nuvem para
viabilizar a execução da solução proposta. 

Além  de  testar  o  desempenho  dos  algoritmos  de
classificação em dispositivos móveis, o experimento aqui
documentado tem o objetivo de analisar o comportamento
da  classificação  com  o  aumento  da  base  e  fornecer
informações que permitam estabelecer parâmetros para a
configuração  do  aplicativo  visando  à  otimização  do
reconhecimento de sons não estruturados utilizando uma
base de conhecimento escalável.

2 APLICATIVO UTILIZADO NO EXPERIMENTO

O sistema  utilizado  consiste  em um  aplicativo  móvel
com basicamente três funcionalidades: captura de amostras
de áudio com anotação feita pelo usuário, exploração dos
dados registrados e reconhecimento do som. O aplicativo
também  disponibiliza  a  visualização  do  espectrograma
durante a captura ou reprodução do som pelo dispositivo.

Os parâmetros de amostragem,  extração de  features e
classificação são definidos durante o desenvolvimento do
aplicativo, não sendo permitido ao usuário configurar essas
funções.

2.1 Requisitos Destacados
A seguir são feitas algumas considerações sobre os requisitos

do aplicativo levantados durante a pesquisa que  influenciaram
mais intensamente na elaboração do experimento.

O aplicativo deve realizar todo o processo de registro
e  classificação  de  áudio  com  os  recursos  do
dispositivo  no  qual  é  executado,  sem  depender  de
nenhum processamento  ou  informação  remota,  seja
por rede ou por qualquer outro dispositivo acoplado.
O tempo de reconhecimento do evento sonoro e a sua
apresentação ao usuário deve ser o menor possível,
não ultrapassando 10 segundos.
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Estes  requisitos  implicaram a seleção de algoritmos  de
classificação com menor custo computacional, compatíveis
com a capacidade de processamento de dispositivos móveis.

O  sistema  deve  ser  capaz  de  reconhecer  sons  do
ambiente  de  qualquer  tipo,  não  havendo  portanto
possibilidade  de  assumir  como  premissa  alguma
estruturação  prévia  dos  eventos  a  serem
reconhecidos.
Esta exigência quanto à  abrangência dos sons a serem

reconhecidos limitou as alternativas de  features de áudio,
pois  dificulta  ou  inviabiliza  o  uso  de  dicionários
pré-definidos como no caso de MP.

Deve ser permitido ao usuário construir ou ampliar a base
de conhecimento com suas próprias amostras de som.
O  experimento  deve  oferecer  referências  para  a

construção  de  uma  base  escalável,  apresentando
informações  que  auxiliem  na  busca  de  uma  alternativa
adequada para a estruturação dos dados.

2.2 Detalhes de Implementação
O  aplicativo  foi  desenvolvido  em  linguagem  de

programação Java e é  executável em sistema operacional
AndroidTM 1 a partir da versão 2.3. 

Todo  o  ciclo  do  processamento  é  executado  em  um
dispositivo móvel, desde a captura do sinal à visualização
do  espectrograma,  extração  de  features de  áudio  e
classificação.

Foram utilizadas as seguintes bibliotecas de código aberto:
JAudio  –  implementada  em Java,  a  JAudio  possui  as

classes responsáveis pela extração de features.
Weka – biblioteca de mineração de dados com diversos

métodos  estatísticos  implementados.  Desde  a  versão  3.0
lançada em 1999 o Weka é disponibilizado inteiramente em
Java,  executável  em dispositivos  desktop com a  máquina
virtual Java instalada [7]. No experimento aqui apresentado
foi  utilizada  a  versão  desenvolvida  por  RJ  Marsan2

compatível  com  a  máquina  virtual  Dalvik,  utilizada  nos
dispositivos com sistema operacional Android.

3 EXPERIMENTO

Ainda na fase de prototipagem do aplicativo, foi realizado
um experimento cujas etapas são descritas a seguir.

3.1 Amostragem
Diante  do  desafio  proposto  de  classificar  sons  não

estruturados em dispositivos móveis, optamos pela máxima
qualidade disponível na configuração da captura do sinal
de áudio.

Tamanho da amostra: de 0,4 a 2,7 s
Taxa de amostragem: 48000 Hz 
Profundidade de bits: 16 
Configuração de canal: mono
Como  mencionado  anteriormente,  o  experimento  não

aborda  os  problemas  relacionados  à  classificação  de
amostras  com  sons  sobrepostos.  A  amostragem  foi
realizada  em  ambientes  diversos,  sendo  a  maior  parte
capturada em ambiente  residencial  com relativo controle

1 Android é marca registrada da Google Inc.

2 https://github.com/rjmarsan/Weka-for-Android

sobre a qualidade do registro, mas nenhuma em estúdio de
gravação.  Das  300  amostras,  80  foram  realizadas  em
ambientes como parque,  restaurante,  estacionamento,  rua
com trânsito de veículos ou praia.

Ao  registrar  uma  amostra,  o  usuário  a  classifica
definindo o nome do som no atributo “classe”.  O valor
deste atributo será previsto no processo de reconhecimento
do som.  O início e  o fim da captura são definidos pelo
usuário,  com  duração  máxima  de  2,7s.  Os  valores
resultantes das features são a média e o desvio padrão dos
valores extraídos de cada uma das janelas do sinal original,
que  têm  a  duração  de  aproximadamente  22ms,  sem
sobreposição.

3.2 Construção da Base de Conhecimento
É  uma  tarefa  complexa  descobrir  quais  são  as

features mais indicadas para a classificação de sons do
ambiente. O uso de MFCC é amplamente adotado como
descritor  de  áudio  em  sistemas  de  reconhecimento
automático da fala (ASR, acrônimo de automatic speech
recognition)  [8][1],  pois  trata-se  de  uma  descrição
inspirada  na  percepção  humana,  com  ênfase  nas
frequências  mais  baixas  do  sinal  [9].  Na  pesquisa  em
ESR ainda não há  uma abordagem amadurecida para a
extração de features, porém foi verificado que MFCC e
Linear Prediction Coefficients (LPC) demostraram bom
desempenho durante a classificação de sons do ambiente
[10][11] . Anteriormente Goldhor [2] pôde verificar em
seus  experimentos  que  a  acurácia  em  ESR  utilizando
MFCC se estabilizou em 98% com vetores de dimensão
entre 12 e 16. 

Chu et al. [12] verificaram que o uso de mais  features
não  necessariamente  melhora  o  desempenho  da
classificação.  Além  de  MFCC  e  LPC,  buscamos,  no
experimento  aqui  apresentado,  um conjunto  reduzido  de
descritores que complementasse o processo, fornecendo as
informações  necessárias  para  aumentar  a  acurácia  da
classificação com um baixo custo computacional. Durante
a seleção de  features,  a  estratégia adotada foi  pressupor
que existe algum conjunto ideal de features para cada base
de  conhecimento.  Porém,  uma  vez  que  o  conjunto  de
features esteja definido, ainda que a base seja fixa, algumas
classes são mais nitidamente destacadas do que outras. No
experimento descrito procuramos avaliar o desempenho da
classificação  com  uma  base  que  estará  constantemente
sendo  atualizada  pelo  usuário  do  aplicativo,  portanto
procuramos  avaliar  também  o  comportamento  dos
classificadores  de  acordo  com  o  aumento  da  base  de
conhecimento. Além de MFCC e LPC, as demais features
utilizadas no experimento foram selecionadas após testes
preliminares  aplicados  na  última  base,  composta  por  30
classes com 10 instâncias cada. Partimos do princípio de
que  esta  seleção  de  features seria  a  mais  próxima  da
seleção ideal  para uma base completa.  Esta,  no entanto,
não  pode  ser  construída,  pois  deveria  conter  para  cada
classe de som todas as instâncias possíveis, cujo número é
infinito,  já  que os atributos das  features são expressados
em  valores  contínuos.  Ainda  que  os  valores  fossem
discretizados,  a  sua  construção  e  a  consulta  a  esta
informação seriam inviáveis, A estrutura final da base de
conhecimento utilizada é apresentada na Tabela 1.
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3.3 Testes de Classificação
Os testes  de  classificação foram realizados  através  de

validação cruzada com 10  iterações usando uma base de
conhecimento com as features referentes a 300 amostras de
áudio distribuídas em 30 classes, além dos testes com bases
menores.  Adiante são apresentados dados dos algoritmos
utilizados  e  suas  respectivas  matrizes  de  confusão
resultantes. Não foi utilizada nenhuma função de reforço
no treinamento do classificador dependente da avaliação do
usuário,  que  só  interfere  na  classificação  incluindo  ou
removendo  amostras  de  som  do  banco  de  dados  do

aplicativo.  Nesse  sentido,  o  aplicativo  também
disponibiliza  uma  função  para  excluir  temporariamente
uma classe de som do processo de reconhecimento.  Tal
função não interfere nos testes de classificação.
Para facilitar  a  condução do experimento,  os  testes  com
validação cruzada foram realizados em plataforma desktop,
porém  utilizando  as  mesmas  classes  implementadas  no
aplicativo. Além da avaliação da classificação, foram feitos
testes  em dispositivo  móvel  para  verificar  a  duração do
treinamento  dos  classificadores  e  do  reconhecimento  do
som. O dispositivo utilizado possui referência de modelo
XperiaTM 3 C1604 e  processador  de  1  GHz com sistema
operacional  Android  4.1.1.  Os  tempos  de  execução  são
apresentados na Tabela  2. O tempo referente ao treino do
classificador só  interfere no aplicativo quando a base de
conhecimento é modificada, pois o classificador precisa ser
novamente treinado. Já o tempo da classificação, sim, vai
interferir todas as vezes que for efetuado o reconhecimento
do som.

3 Xperia é marca registrada da Sony Mobile Communications AB
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Tabela 1 - Estrutura da base de conhecimento

DESCRIÇÃO ATRIBUTO TIPO

Nome do som Classe 1 nominal

1 numérico

1 numérico

1 numérico

1 numérico

1 numérico

MFCC [9] 13 numérico

LPC [9] 8 numérico

Média

1 numérico

1 numérico

1 numérico

1 numérico

1 numérico

MFCC 13 numérico

LPC 8 numérico

DIMENSÃO

Features 
de Áudio

Desvio 
padrão

Spectral Rolloff Point [13]

Spectral Flux [13]

Standard Deviation of Spectral Flux

Compactness [13]

Spectral Variability [13]

Spectral Rolloff Point

Spectral Flux

Standard Deviation of Spectral Flux

Compactness

Spectral Variability

Tabela 3 - Matriz de confusão resultante do teste com nearest neighbor.
Instâncias classificadas corretamente: 278. Percentual de acerto: 92,7%.

A
le

rt
a 

de
 g

ar
ag

em

A
r e

sc
ap

an
do

A
sp

ira
do

r 
de

 p
ó

A
ss

ov
io

B
at

en
do

 à
 p

or
ta

B
at

en
do

 p
al

m
a

C
an

to
 d

e 
pá

ss
ar

o

C
ar

ro
s 

pa
ss

an
do

C
ha

fa
riz

C
ha

ve
s

C
hu

ve
iro

E
sp

irr
o

Fe
ch

ad
ur

a

G
ua

rd
a 

de
 t

râ
ns

ito
 a

pi
ta

nd
o

M
áq

. l
av

ar
 r

ou
pa

M
ex

en
do

 e
m

ba
la

ge
m

 p
lá

st
ic

a

O
nd

as
 d

o 
m

ar

P
an

el
a 

de
 p

re
ss

ão

P
es

so
as

 f
al

an
do

R
on

co

S
ec

ad
or

 d
e 

ca
be

lo

S
in

al
 d

e 
m

ic
ro

-o
nd

as

To
qu

e 
de

 te
le

fo
ne

T
or

ne
ira

To
ss

e

V
eí

cu
lo

 p
es

ad
o 

pa
ss

an
do

V
oz

 a
gu

da

V
oz

 g
ra

ve

Alerta de garagem 8 1 1

Ar escapando 10

Aspirador de pó 10

Assovio 10

Batendo à porta 8 1 1

Batendo palma 10

Canto de pássaro 9 1

Carros passando 10

Chafariz 10

Chaves 10

Chuveiro 10

Espirro 10

Fechadura 10

Guarda de trânsito apitando 10

Máq. lavar roupa 10

10

Mexendo embalagem plástica 10

Ondas do mar 10

Panela de pressão 10

1 9

Pessoas falando 10

Ronco 1 9

Secador de cabelo 10

Sinal de micro-ondas 10

Toque de telefone 10

Torneira 2 5 1 2

Tosse 1 9

Veículo pesado 4 1 5

Voz aguda 9 1

Voz grave 10
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Máq. lav. roupa centrifugando

Pedido de silêncio (sshhh)

Tabela 2 - Duração em segundos do treinamento e da classificação

CLASSIFICADOR
PROCESSO AVALIADO

Treino do classificador Classificação da amostra

NN (não há treinamento) 3,7

5,6 3,6

47,5 4

75,7 4

Naive Bayes [14]

Bayes network [14]

Ensemble de árvores [14]
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Tabela 4 - Matriz de confusão resultante do teste com naive Bayes.
Instâncias classificadas corretamente: 266. Percentual de acerto: 88,7%.
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Alerta de garagem 9 1

Ar escapando 10

Aspirador de pó 10

Assovio 7 2 1

Batendo à porta 9 1

Batendo palma 9 1

Canto de pássaro 1 6 1 2

Carros passando 10

Chafariz 10

Chaves 10

Chuveiro 9 1

Espirro 6 3 1

Fechadura 10

Guarda de trânsito apitando 1 9

Máq. lavar roupa 10

10

Mexendo embalagem plástica 8 1 1

Ondas do mar 8 2

Panela de pressão 10

9 1

Pessoas falando 1 8 1

Ronco 10

Secador de cabelo 10

Sinal de micro-ondas 10

Toque de telefone 10

Torneira 1 1 1 1 5 1

Tosse 1 8 1

Veículo pesado 1 9

Voz aguda 1 8 1

Voz grave 1 9
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Máq. lav. roupa centrifugando
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Tabela 5 - Matriz de confusão resultante do teste com Bayes network.
Instâncias classificadas corretamente: 269. Percentual de acerto: 89,7%.
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Alerta de garagem 9 1

Ar escapando 10

Aspirador de pó 10

Assovio 7 1 1 1

Batendo à porta 8 1 1

Batendo palma 9 1

Canto de pássaro 1 7 2

Carros passando 10

Chafariz 10

Chaves 10

Chuveiro 10

Espirro 6 3 1

Fechadura 10

Guarda de trânsito apitando 1 9

Máq. lavar roupa 10

Máq. lav. roupa centrifugando 10

Mexendo embalagem plástica 10

Ondas do mar 8 2

Panela de pressão 10

Pedido de silêncio (sshhh) 1 9

Pessoas falando 1 7 2

Ronco 10

Secador de cabelo 10

Sinal de micro-ondas 10

Toque de telefone 10

Torneira 1 1 7 1

Tosse 1 8 1

Veículo pesado 1 1 8

Voz aguda 1 8 1

Voz grave 1 9



12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 36

FANZERES ET AL RECONHECIMENTO DE SONS DO AMBIENTE

Nas  matrizes  das  Tabelas  3, 4,  5 e  6,  as  linhas
representam as classes testadas e as colunas representam
as classes previstas. No teste com NN não é executado
nenhum treinamento.  A classe prevista  corresponde à
classe da instância mais próxima da amostra avaliada,
utilizando a  distância  euclidiana  como referência.  Os
classificadores  bayesianos  foram  configurados  de

forma bastante similar,  com a diferença de que  naive
Bayes não utiliza redes neurais artificiais (RNA). Para
o  teste  com  Bayes  network foram  utilizados  no
máximo  dois  pais  para  cada  nó.  O  teste  com  o
ensemble de  árvores  de  decisão aleatórias  efetua  dez
iterações  com  5  árvores  cada.  A  profundidade  das
árvores é ilimitada.
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Tabela 6 - Matriz de confusão resultante do teste com ensemble de árvores de decisão aleatórias.
Instâncias classificadas corretamente: 277. Percentual de acerto: 92,3%.
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Alerta de garagem 8 1 1

Ar escapando 10

Aspirador de pó 10

Assovio 10

Batendo à porta 9 1

Batendo palma 9 1

Canto de pássaro 7 1 1 1

Carros passando 9 1

Chafariz 10

Chaves 10

Chuveiro 10

Espirro 8 1 1

Fechadura 10

Guarda de trânsito apitando 1 9

Máq. lavar roupa 10

Máq. lav. roupa centrifugando 10

Mexendo embalagem plástica 10

Ondas do mar 10

Panela de pressão 10

Pedido de silêncio (sshhh) 1 9

Pessoas falando 1 9

Ronco 10

Secador de cabelo 10

Sinal de micro-ondas 10

Toque de telefone 10

Torneira 1 1 1 7

Tosse 1 1 8

Veículo pesado 2 8

Voz aguda 1 8 1

Voz grave 1 9

Figura 2 - Comportamento da classificação com o aumento do
número de instâncias por classe. Em todos os pontos do gráfico a

base possui 30 classes.

Figura 1 - Comportamento da classificação com o aumento do
número de classes. Em todos os pontos do gráfico as classes

possuem 10 instâncias cada.
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3.4 Avaliação dos resultados
Com  uma  base  de  300  instâncias,  o  uso  de  NN

demonstrou ser a opção mais eficiente, porém o tempo da
classificação se  eleva  proporcionalmente  ao  aumento  do
número  de  registros.  Portanto,  apesar  da  alta  acurácia
alcançada, a desvantagem do método é não permitir que a
parte mais custosa do processamento, que é o cálculo das
distâncias, seja executada no treinamento, já que só pode
ser  realizada  após  o  conhecimento  da  nova  amostra  de
som. No entanto, como o tempo de classificação foi similar
aos dos outros métodos, é uma alternativa interessante para
bases não muito maiores do que a utilizada.

Quanto aos classificadores bayesianos, ambos obtiveram
uma acurácia muito próxima com apenas 1% de diferença,
demonstrando que as classes provavelmente possuem pouca
dependência entre si.  De fato,  a ideia do experimento foi
utilizar sons diferentes o suficiente para obter uma base de
conhecimento variada e, ao mesmo tempo, incorporar sons
similares  porém independentes  como “aspirador  de pó” e
“secador de cabelo”, por exemplo.  Portanto, ao menos para
esta base, empregar RNA não resultou em uma vantagem
notável,  especialmente  pelo  fato  de  o  treinamento  ter
requerido  um tempo superior  a  8  vezes  o  da  opção sem
RNA, como demonstrado na Tabela 2.

A classificação com naive Bayes, apesar de ter obtido a
menor acurácia com 88,7%, representa uma boa opção para
o aplicativo, pois além de parte do processamento poder
ser adiantado no treinamento, este teve uma duração bem
inferior  aos testes  com RNA e árvores  de decisão.  Esta
diferença  proporciona,  portanto,  margem  para
processamento com bases significativamente maiores.

As matrizes de confusão proporcionam uma visão mais
profunda  do  desempenho  dos  classificadores.  Neste
experimento destacam-se sobretudo as classes com baixo
percentual de acerto. É possível por exemplo verificar que
a classe “Torneira”, que obteve o pior desempenho geral,
apresentou  acurácia  de  20%  com  NN,  50%  com  naive
Bayes e  70% com  Bayes  network e  árvores  de  decisão.
Propositalmente, foram incluídas na base classes com sons
similares  à  mencionada,  como “Chafariz”  e  “Chuveiro”,
que receberam a maior parte das amostras mal classificadas
com  o  uso  de  NN.  Já  nos  demais  classificadores,  as
amostras  mal  classificadas  foram  reconhecidas,  na  sua
maioria, como sons bastante distintos. Portanto é possível
perceber que para estes sons a classificação com NN gerou
erros  mais  previsíveis  e  similares  ao  padrão  da  audição
humana  do  que  com  os  demais  algoritmos.  Também  é
possível  verificar  que  a  classe  “Voz  grave”  absorveu  o
maior  número  de  classificações  erradas,  o  que  pode
significar  que a  classe esteja  pouco consistente,  ou seja,
com  amostras  demasiadamente  distintas  entre  si.  No
entanto,  a  segurança  dessas  afirmações  depende  da
realização de um experimento utilizando uma base com um
número maior de instâncias por classe.

Quanto à escalabilidade da base, o ensemble de árvores
de  decisão  teve  comportamento  mais  estável  que  os
demais  métodos,  como  demonstrado  nos  gráficos  das
Figuras  1 e  2.  Porém  o  tempo  requerido  para  seu
treinamento foi o mais elevado, tornando seu uso pouco
indicado  para  o  aplicativo,  mesmo com a  alta  acurácia
alcançada de 92,3% nos testes.

Da  Figura  1,  é  possível  perceber  que  a  oscilação  da
acurácia  começou a  diminuir  quando a  base  alcançou o
número de 24 classes.  Pela Figura  2, o desempenho dos
classificadores se estabilizou quando a base possuía pelo
menos 8 instâncias por classe. Estes dados proporcionam
uma referência para a construção da base de conhecimento
e a configuração do aplicativo móvel.  No entanto,  bases
maiores  ainda  podem  oferecer  importantes  informações
sobre o comportamento da classificação.

4 REPRESENTAÇÃO DA INCERTEZA NO 
RECONHECIMENTO DO SOM

Nos testes com validação cruzada as instâncias utilizadas
possuem features geradas a partir de um universo conhecido
de  sons,  onde  amostras  foram  coletadas  e  anotadas  pelo
usuário e o aprendizado dos algoritmos é supervisionado. Os
testes avaliam a consistência das classes, a seleção de features
e o classificador utilizado, mas não a capacidade do aplicativo
de  contextualizar  o  indivíduo  em  uma  situação  real.  Na
prática,  durante  o  processo  de  reconhecimento,  sons  não
conhecidos pelo aplicativo, ou seja, sons pertencentes a classes
não  registradas  na  base  de  conhecimento  são  igualmente
classificados,  e  o  resultado  apresentado  pode  ser  bastante
incoerente. Nos classificadores bayesianos, por exemplo, onde
o resultado é  baseado na probabilidade,  a  classificação de
eventos sonoros não previstos  no aplicativo pode chegar  a
apresentar  um  percentual  de  100%.  Para  contornar  este
problema, optamos por fornecer ao usuário o grau de incerteza
da classificação. Foi portanto elaborada uma equação com o
objetivo de indicar o nível de pertencimento de uma nova
amostra  ao  grupo  formado  pelas  instâncias  da  classe,
acrescentando à  classificação uma informação de apoio.  A
ideia é mostrar quão próximo o som detectado está da classe
prevista. O cálculo do indicador, apresentado nas Equações
(1), (2), (3) e (4), não representa um aumento significativo no
custo computacional total  do reconhecimento do som, pois
somente  são  utilizadas  as  instâncias  pertencentes  à  classe
prevista.

Com Pmxn sendo a matriz formada pelas instâncias da classe
prevista  expressas  nas  linhas,  com  os  seus  respectivos
atributos  expressos  nas  colunas  e  considerando  as
instâncias como pontos do espaço �n definem-se:
d(x,y) como a distância euclidiana entre os pontos x e y 
c como o centroide de P 
m como o número de pontos em P 
n como a dimensão do espaço P 
a como o ponto correspondente à nova amostra de som 
p* como o ponto mais próximo de a 
g(a,P) como o indicador de pertencimento de  a ao grupo
formado pelas instâncias de P

Através dessa abordagem, valores negativos indicam alto
grau de pertencimento ao grupo.  Para os valores positivos é
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necessário ajustar o resultado de acordo com a base, porém
com as instâncias  do experimento observamos que valores
entre  0  e  1  indicaram  um  grau  médio  de  pertencimento
enquanto valores acima de um, na maioria das vezes, ocorriam
em classificações erradas. No entanto,  observamos também
que esses valores oscilam de acordo com a classe utilizada, o
que torna necessário definir um ajuste automático para cada
classe, proporcionando assim maior estabilidade ao indicador.

5 CONCLUSÃO

Os  resultados  das  matrizes  de  confusão,  com
desempenho comparável  ao  obtido  em sistemas  de  ESR
baseados  em  plataforma  desktop [3][15][16],  apontaram
algumas  potencialidades  do  uso  de  dispositivos  móveis
para  esta  função.  Quanto  à  avaliação  da  duração  dos
processos,  foi possível verificar que,  apesar da limitação
dos recursos de hardware, a execução da classificação teve
duração  entre  3  e  4s,  sendo  portanto  compatível  com a
dinâmica exigida no uso de tecnologia móvel.

O experimento realizado é  parte de uma pesquisa sobre
contextualização do indivíduo surdo através de computação
ubíqua e tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento de
sistemas  de  reconhecimento  de  som  não  estruturado  do
ambiente, sendo a escalabilidade da base de conhecimento
um dos temas de maior importância. A utilização de uma
base com 300 amostras, sendo 30 classes de som com 10
amostras  cada,  foi  fundamental  para  estabelecer  algumas
referências de configuração. No entanto,  é  preciso utilizar
bases  maiores,  especialmente  com  mais  classes,  para
confirmar as tendências observadas no comportamento dos
classificadores. O aumento do número de classes é o fator
que  pode  tornar  o  reconhecimento  inviável,  daí  a
importância de se verificar a sua influência na classificação.

A  preocupação  com  a  informação  sobre  a  incerteza  da
classificação em sistemas de ESR foi relatada pelos participantes
do estudo realizado por Matthews et al. [17] e acreditamos que
proporcionar essa informação seja fundamental para a adoção
dessa  tecnologia.  O  indicador  de  pertencimento  ao  grupo
proposto neste estudo mostrou-se capaz de oferecer apoio à
classificação. Porém, para solucionar o problema de sons alheios
à base de conhecimento, ainda precisamos de um indicador mais
estável, provavelmente avaliando outras características do grupo
para permitir a representação necessária.
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Os artigos submetidos à Convenção da AES não são
revisados pelo corpo editor, e poderão ser publicados
em suas formas originais, como submetidos. Para
isto, as versões finais devem ser enviadas em arquivos
PDF (*.pdf) ou em postscript (*.ps), segundo este
formato.

Itens principais (veja acima) são em letras
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RESUMO
As técnicas de reconhecimento e classificação de sons na ciência chamada Music Information Retrieval
sofreram notável progresso nos últimos anos. Ao unir o conhecimento gerado por essa ciência com
os anseios criativos da música eletroacústica, novas possibilidades vêm surgindo através de recentes
técnicas de sı́ntese sonora baseadas em modulações de descritores sonoros. Porém os métodos tradicio-
nais de extração de descritores sonoros foram desenvolvidos com o único objetivo de realizar análise de
sinais. Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados parciais das pesquisas em andamento dos
autores sobre uma nova técnica de extração de descritores timbrı́sticos baseada na transformada wavelet
a fim de obter, futuramente, um cálculo orientado tanto à análise quanto à sı́ntese de sinais musicais.

0 INTRODUÇÃO

O avanço nas tecnologias de armazenamento e com-
partilhamento de conteúdo digital nas últimas décadas
criou vastos repositórios das mais diversas mı́dias di-
gitais, incluindo o áudio. Para lidar com esta mas-
siva quantidade de informação, diversas técnicas fo-
ram desenvolvidas. No final da década de 90 estas
técnicas se consolidaram na ciência multidisciplinar
conhecida como Music Information Retrieval (MIR)
[1]. Segundo J. Stephen Downie [2], esta ciência con-
siste em fornecer acesso aos vastos repositórios mun-
diais de conteúdos musicais com funcionalidades com-

patı́veis às existentes em ferramentas de busca textuais,
através da união de conhecimentos de diversas áreas,
incluindo acústica, psicoacústica, processamento de si-
nais, computação, biblioteconomia e outras.

Uma importante ferramenta da MIR consiste nos
descritores sonoros. Descritores são conjuntos de
informações que buscam quantificar aspectos geral-
mente qualitativos de um determinado sinal, ou seja,
descrever certas caracterı́sticas de um sinal de forma
objetiva. A importância do estudo de descritores para
a MIR consiste no fato de que são estes que fornecem
as informações necessárias para catalogar e diferenciar
conteúdos de áudio digital. Grande esforço tem sido
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feito para que técnicas diversas de processamento de si-
nais sejam desenvolvidas a fim de extrair e quantificar
as mais diversas caracterı́sticas psicoacústicas de sinais
de áudio. Atualmente existe uma vasta gama de descri-
tores sonoros desenvolvidos para os mais diversos fins;
uma extensa lista de classificação desses descritores foi
feita por Peeters durante o projeto CUIDADO [3], que
buscou expandir a padronização do uso dos descrito-
res feita pelo Moving Picture Experts Group (MPEG)
através do MPEG-7 [4].

Neste trabalho vamos considerar dois grupos
especı́ficos de descritores sonoros: descritores
timbrı́sticos temporais e descritores timbrı́sticos espec-
trais. Timbre consiste no conjunto de caracterı́sticas
sonoras que possibita a distinção entre diferentes
sons de mesma intensidade e frequência fundamen-
tal. Este complexo fenômeno sonológico envolve
caracterı́sticas multi-dimensionais, pois depende, ao
menos, de fatores temporais e espectrais, correlatos
ou não. O estudo do timbre assume uma importante
posição na MIR, principalmente quando se deseja
classificar sons provenientes de instrumentos sonoros.
Dentre uma infinidade de possı́veis descritores sonoros
a serem utilizados para classificação timbrı́stica, o
padrão MPEG-7 adotou sete descritores baseando-se
em trabalhos como Krumhansl (1989) [5]. Devido
à importância e relevância do padrão no contexto
da MIR, decidiu-se utilizar os mesmos descritores
adotados pelo MPEG-7.

Outro campo de pesquisa influenciado pelo estudo
do timbre é a sı́ntese sonora. Nascida com a música ele-
troacústica na primeira metade do século XX a sı́ntese
sonora busca a criação de sons por meios eletroe-
letrônicos, analógicos ou digitais, a fim de expandir as
possibilidades criativas dos compositores. Uma recente
técnica de sı́ntese sonora consiste na manipulação dos
descritores sonoros [6] que, através de técnicas de pro-
cessamento de sinais, possibilita ao usuário alterações
timbrı́sticas por modulação de descritores especı́ficos
a fim de modificar de forma controlada um determi-
nado som. É neste âmbito que focamos este trabalho
de forma a desenvolver uma nova ferramenta orientada
não somente a análise de sons (como é o caso da trans-
formada de Fourier), mas também a sı́ntese, de forma a
darmos novos passos no desenvolvimento da sı́ntese por
modulação de descritores sonoros. A diferença entre as
ferramentas usuais já consagradas e a aqui apresentada
para extração dos descritores consiste na transformação
utilizada, a transformada wavelet.

A transformada wavelet é uma transformada em
multi-resolução, ou seja, possibilita uma decomposição
do sinal tanto no domı́nio frequencial quanto no
domı́nio temporal. Novas técnicas recentemente desen-
volvidas de estimação espectral a partir da transformada
wavelet packet [7] possibilitaram uma análise similar
a transformada de Fourier janelada (STFT, do inglês
short-time Fourier transform). Trabalhos prévios dos
autores desse artigo validaram a aplicação dessa nova

técnica para a extração do descritor centroide espectral
em [8] além de uma breve discução sobre as vantagem
dessa técnica em relação as tradicionais. Este traba-
lho tem como objetivo a continuidade das pesquisas en-
volvendo a transformada wavelet packet e MIR, expan-
dindo as possibilidades para novos descritores tanto fre-
quenciais quanto temporais.

1 OS DESCRITORES SONOROS
Neste trabalho vamos nos focar nos descritores

sonoros timbrı́sticos, tanto temporais quanto espec-
trais. De acordo com o padrão MPEG-7, os descrito-
res timbrı́sticos temporais, usados para descrever ca-
racterı́sticas temporais de segmentos sonoros, são as
medidas de tempo logarı́tmico de ataque (TLA) e o
centroide temporal (CT). Já os descritores timbrı́sticos
espectrais são descritores espectrais baseados em uma
análise linear do espaçamento frequencial. Ainda de
acordo com o padrão MPEG-7 estes descritores são:
centroide espectral harmônico (CEH), desvio espectral
harmônico (DEH), espalhamento espectral harmônico
(EEH), variação espectral harmônica (VEH) e centroide
espectral (CE) [4]. Neste trabalho abordaremos o TLA,
o CT, o CEH, o EEH e o CE. Futuros trabalhos deverão
abranger o DEH e o VEH, dado que até o atual mo-
mento a técnica aqui apresentada não apresentou resul-
tados satisfatórios para com estes descritores. A seguir
apresentaremos as definições de cada um dos descrito-
res aqui abordados juntamente com seus métodos usu-
ais de cálculos.

1.1 Descritores Timbrı́sticos Temporais
Os descritores timbrı́sticos temporais são extraı́dos

diretamente a partir da envoltória temporal do sinal.
A forma clássica de expressar a envoltória temporal
do som de um instrumento musical é pelo acrônimo
ADSR, onde o som é dividido entre trechos de ata-
que, decaimento, sustentação e relaxamento. Pelo fato
de nem todo instrumento gerar sons que possuam es-
tas quatro etapas, o padrão MPEG-7 exige somente o
descritor baseado no tempo de ataque, o TLA, além
do CT. Estes dois descritores combinados fornecem im-
portantes informações a respeito do timbre de um ins-
trumento pela forma como o som se desenvolve ao
longo do tempo. Tais aspectos são fundamentais para
diferenciação de sons que possuem tempos de ataque
curto e com alta concentração de energia em seus pri-
meiros instantes como, por exemplo, sons percussivos,
e também sons com tempos de ataque mais longos e
com energia distribuı́da homogeneamente ao longo de
sua execução, como sons de cordofones friccionados
[9].

O tempo de ataque é definido como o tempo ne-
cessário para um sinal atingir um limiar de seu valor
máximo de amplitude partindo de um limiar de seu
valor mı́nimo do instante de execução. O tempo lo-
garı́tmico de ataque definido pelo padrão MPEG-7 é o
logaritmo decimal do tempo de duração do ataque de
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um som como expresso na Equação (1), sendo Tinicial

o instante em que o sinal está em seu limiar mı́nimo
e Tfinal o instante em que o sinal está em seu li-
miar máximo. O padrão MPEG-7 não define quais são
os limiares mı́nimo e máximo, possibilitando aborda-
gens distintas. Neste trabalho será adotada como limiar
mı́nimo uma amplitude de 5% de seu valor máximo
e o instante final será quando o sinal atingir seu valor
máximo de amplitude.

TLA = log10(Tfinal − Tinicial) (1)

O centroide temporal (CT) é definido como a média
temporal da energia da envoltória do sinal. A fórmula
para seu cálculo está dada na Equação (2), onde a
função Env representa a envoltória do sinal. O método
de extração da envoltória do sinal não é normativo pelo
padrão MPEG-7, porém este pode ser compreendido
pelo cálculo do valor RMS de janelas temporais des-
locadas ao longo do sinal analisado. O fator Nhop

Fs
con-

verte o ı́ndice da janela para segundos, fornecendo um
resultado em segundos para o valor do CT.

CT =
Nhop

Fs

L−1
l=0 (lEnv(l))L−1
l=0 Env(l)

(2)

1.2 Descritores Timbrı́sticos Espectrais
Os descritores timbrı́sticos espectrais tem como ob-

jetivo avaliar o conteúdo harmônico a partir de uma
análise do desenvolvimento espectral do sinal ao longo
do tempo. Nota-se que para estes descritores o padrão
MPEG-7 explicita que o cálculo seja feito a partir de
um ordenamento linear das frequências.

Para o cálculo desses descritores o padrão MPEG-
7 indica a STFT com janelas de 30ms e desloca-
mentos de 10ms. É necessária também uma esti-
mativa dos harmônicos do sinal, principalmente da
frequência fundamental, pois a maioria dos descrito-
res tratados nessa seção são calculados a partir so-
mente de cada componente harmônica, e não do es-
pectro inteiro extraı́do da transformada de Fourier. A
relação entre a energia das componentes harmônicas é
uma parte de grande importância da definição do tim-
bre de um instrumento musical de nota definida; é o
conteúdo harmônico que nos permite diferenciar o som
de uma flauta e de um oboé, que em geral possuem
envoltórias temporais similares. Nota-se uma curiosa
dificuldade em expressar as sensações auditivas cau-
sadas pelo conteúdo harmônico, geralmente recorre-se
a expressões de sensações táteis ou visuais como, por
exemplo, sons chamados de brilhantes ou aveludados.
Os descritores timbrı́sticos espectrais adotados pelo
padrão MPEG-7 são: centroide espectral harmônico,
espalhamento espectral harmônico, variação espectral
harmônica, desvio espectral harmônico e centroide es-
pectral.

O centroide espectral harmônico (CEH) é definido
como a componente harmônica média de toda a duração
do sinal. Seu cálculo é feito a partir da média tem-
poral da componente harmônica média de cada janela
da STFT, ponderada por sua amplitude. O cálculo da
componente harmônica média de cada janela, chamado
de centroide espectral harmônico local (CEHL), está
explı́cito na Equação (3), onde fh,j é a frequência da
harmônica h e Ah,j é sua amplitude, ambas na janela j.
Este cálculo é análogo ao primeiro momento estatı́stico
de uma dada função densidade de probabilidade, a par-
tir de uma relação entre densidade espectral harmônica
e densidade de probabilidade.

CEHL(j) =

NH

h=1(fh,jAh,j)NH

h=1(Ah,j)
(3)

Já o CEH é calculado pela média dos CEHL ao
longo das janelas, seu cálculo está na Equação (4),
sendo J o número total de janelas.

CEH =
1

J

J−1

j=0
CEHL(j) (4)

O espalhamento espectral harmônico (EEH) é a me-
dida do espalhamento espectral médio em relação ao
CEH. Sua definição se baseia na média do espalha-
mento espectral harmônico local (EEHL) que é cal-
culado para cada janela da STFT, de forma análoga a
relação entre o CEH e CEHL. O EEHL é calculado
pelo desvio padrão do CEHL ponderado e normalizado,
conforme descrito da Equação (5). Similarmente ao
CEHL, o EEHL é análogo ao segundo momento es-
tatı́stico considerando a relação entre densidade espec-
tral harmônica e densidade de probabilidade. Sob a
ótica da psicoacústica o espalhamento espectral esta li-
gado as sensações de harmonicidade de um som [10].

EEHL(j) = 1
CEHL

NH
h=1((fh,j−CEHL)2A2

h,j)NH
h=1(A

2
h,j)

(5)

O cálculo do EEH está explicitado na Equação (6).

EEH =
1

J

J−1

j=0
EEHL(j) (6)

O centroide espectral é similar ao CEHL, porém
não se baseia somente nos picos harmônicos, mas sim
em todo o conteúdo espectral. Seu cálculo busca a
frequência média do sinal ponderada pela amplitude
de cada componente espectral, como representado na
Equação (7).

CE(j) =

N
n=1 An,jnN
n=1 An,j

(7)

Este descritor é tido como um dos mais impor-
tantes na identificação de instrumentos e possui alta
correlação com a sensação de brilho de um som [11].
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2 A TRANSFORMADA WAVELET
As transformadas wavelet compreendem um con-

junto de métodos para decomposição de sinais em
nı́veis progressivos de resolução, ou seja, permitem a
representação de sinais em graus de refinamento cres-
cente [12]. As transformadas wavelet consistem em
decompor um sinal a partir de uma função base ψ(t),
chamada wavelet mãe, que possua energia finita e não
possua componente de frequência nula. Além dessas
duas condições, é necessário que a função base ψ(t)
possa se deslocar, se contrair e se dilatar, gerando as-
sim novas funções ψ chamadas de wavelets filha, como
reprensentado na Equação (8).

ψj,k(t) = 2
j
2ψ(2jt− k) (8)

A transformada wavelet contı́nua (TWC) se baseia
no cálculo do produto interno entre a função a ser anali-
sada e as wavelets filha para diversos valores de deslo-
camento (k) e compressão/dilatação (j), conforme des-
crito na Equação (9). O conjunto de valores W(k,j)

compreende os coeficientes wavelet da TWC.

W (k, j) = < f(t), ψj,k(t) > (9)

=

 ∞

−∞
f(t)ψj,k(t)dt

Para sinais discretos a transformada wavelet assume
caracterı́sticas interessantes. A partir da consideração
de que todo sinal discreto possui banda limitada o
cálculo da transformada wavelet discreta (TWD) pode
ser aproximado e compreendido como um processo
de sucessivas filtragens e decimações conforme des-
crito nas Equações (10) e (11). Detalhes sobre essa
aproximação podem ser obtidos em [12].

cj [k] =

m

h0[m− 2k]cj+1[m] (10)

dj [k] =

m

h1[m− 2k]cj+1[m] (11)

h1[n] pode ser visto como um filtro passa-altas e o
resultado de sua filtragem são os coeficientes de deta-
lhamento dj . Já o filtro h0[n] pode ser visto como um
filtro passa-baixas e o resultado de sua filtragem são os
coeficientes de aproximação cj . Nota-se que ambos os
coeficientes são calculados a partir dos coeficientes cj
anteriores. Isto resulta em uma decomposição em ban-
das frequenciais de largura variada, de forma a man-
ter a relação ∆f

f constante. Essa relação é chamada de
Q-constante e é muito interessante pois o sistema au-
ditivo possui caracterı́sticas similares, dedicando maior
largura de banda para frequências mais altas.

Um esquema em blocos representando a TWD está
apresentado na Figura (1) para uma transformada de 3
nı́veis de profundidade.

Figura 1: Transformada Wavelet Discreta de Três
Nı́veis.

2.1 A Transformada Wavelet Packet
Outro formato da transformada wavelet é a trans-

formada wavelet packet (WP). Baseada na TWD, a WP
busca refinar a decomposição do sinal para todas as fai-
xas de frequência. Portanto durante o processo de filtra-
gem, tanto os coeficientes de aproximação c quanto os
coeficientes de detalhamento d são sucessivamente fil-
trados e decimados, gerando assim uma árvore binária
conforme exemplificado na Figura (2), onde cada folha
da árvore se torna um ramo gerando duas novas folhas.

Figura 2: Transformada Wavelet Packet de Três Nı́veis.

Ao invés de decompor o sinal em bandas de fator
Q-constante, a decomposição feita pela WP possui lar-
gura constante, resultando em um espaçamento linear
de suas 2n bandas. Pelo fato do espaçamento frequen-
cial ser linear e a WP ser uma transformada em multi-
resolução, esta possui caracterı́sticas interessantes para
o cálculo dos descritores timbrı́sticos apresentados na
Seção (1) como alternativa a STFT.

Porém a maior vantagem da WP sobre a STFT está
na transformada inversa. O principal fator negativo da
STFT inversa está no janelamento, a transformada in-
versa de cada janela deve ser calculada independen-
temente e cada sinal resultante deve ser concatenado
no domı́nio temporal. Como geralmente as janelas
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possuem uma sobreposição, a técnica de overlap-and-
add é comumente usada na STFT inversa [13], porém
este processo deve ser feito com certo cuidado pois a
concatenação de sinais no domı́nio do tempo são muito
suscetı́veis a desvio de fase, gerando ruı́do.

Já a WP inversa segue a mesma estrutura do seu pro-
cesso de decomposição, porém no sentido contrário. Os
coeficientes são filtrados, por filtros inversos aos usados
na análise, e interpolados, a fim de restituir a taxa de
amostragem original. Retornando o sinal por inteiro ao
domı́nio temporal em um algoritmo eficiente.

2.2 Análise Espectral através da Transfor-
mada Wavelet

Conforme apresentado no trabalho prévio dos au-
tores [8], o cálculo da WP assume uma estrutura onde
o sinal analisado é decomposto em 2n bandas espec-
trais de mesma largura. Portanto com um número sufi-
ciente de bandas espectrais é possı́vel utilizar os coefici-
entes da WP para estimação espectral caso as seguintes
considerações sejam validas:

• A WP deve obedecer ao teorema de Parseval, ga-
rantindo uma relação entre a amplitude do sinal os
coeficientes WP.

• É necessário ter uma relação definida entre a
potência espectral e a potência dos coeficientes de
um nó terminal da árvore (folha) da WP.

A validação dessas condições necessárias pode ser
observada em [7], juntamente com uma comparação en-
tre esta técnica e outras tradicionais, como o periodo-
grama e o método de Welch.

Outras questões devem ser levadas em consideração
para a estimação espectral através da WP. A sub-
amostragem gerada por um processo de decimação na
saı́da de um filtro passa-altas causa um espelhamento
espectral que, ao longo da transformada WP gera um
ordenamento não frequencial nos ramos da árvore WP
e consequentemente nas folhas. Uma simples forma
de reordenar as folhas de forma frequencial é a par-
tir da série resultante do código de Gray convertido de
binário para decimal (0, 1, 3, 2, 6, etc...) [14]. Acres-
cendo 1 a cada componente da série do código de Gray
convertido, esta se torna a nova posição de cada folha
de mesmo ı́ndice, ordenando assim as folhas da WP de
forma frequencial.

Nota-se também a importância da função wavelet
escolhida, pois diferentes wavelets resultarão em dife-
rentes filtros com diferentes respostas em frequência.
Neste trabalho, seguindo trabalhos anteriores, adotou-
se a wavelet ”Meyer”em sua forma discreta, dado que
após diversos testes esta wavelet demonstrou uma me-
lhor resolução frequencial.

O resultado obtido pelo ordenamento das folhas da
WP pode ser interpretado como uma matriz onde o
eixo x representa a variação no tempo e o eixo y a

variação na frequência, de forma análoga à um espec-
trograma. Um exemplo da estimação espectral através
da WP pode ser visto na Figura (3) onde foi analisado
o som de um trompete entoando a nota Lá (A3) com
intensidade mezzo-forte. O nı́vel de cinza representa a
amplitude do coeficiente da transformada, sendo preto
os coeficientes mais negativos e branco os coeficientes
mais positivos, nota-se a predominância da cor cinza
demonstrando o alto ı́ndice de coeficientes nulos.

Figura 3: Estimação Espectral de um Trompete (A3
Mezzo-forte).

3 O CÁLCULO DOS DESCRITORES
TIMBRÍSTICOS ATRAVÉS DA WAVE-
LET PACKET

Ao ser feita a analogia entre a estimação espectral
wavelet citada na Seção 2.2 e o espectrograma forne-
cido pela STFT o fundamento do cálculo dos descrito-
res a partir da transformada wavelet é desvelado. Ire-
mos tratar cada folha da WP como uma raia espectral
da STFT, e o conjunto dos coeficientes de um mesmo
deslocamento k da função wavelet (8) como sendo uma
janela da STFT.

3.1 Descritores Timbrı́sticos Temporais
Wavelet

Seguindo a proposta de desenvolvermos uma alter-
nativa ao cálculo dos descritores a partir de uma aborda-
gem voltada a sı́ntese sonora, optou-se por extrair tanto
os descritores temporais quanto espectrais no mesmo
domı́nio da transformada wavelet. Pelo fato de já pos-
suirmos o sinal dividido em ”janelas”no domı́nio wave-
let, o cálculo da envoltória consiste na computação da
média RMS de todos os coeficientes de cada folha para
um mesmo deslocamento wavelet k como apresentado
na Equação (12).

Envwp(k) =

 1

K

J
j=1

Wp2k,j (12)
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A partir da função Env(k) o cálculo dos descrito-
res apresentados na SFeção 1.1 é direta, com exceção
de um parâmetro dependente do nı́vel de profundidade
adotado na WP. Por causa das sucessivas decimações,
cada passo k corresponde a aproximadamente 2n amos-
tras temporais, sendo n o nı́vel de profundidade. O
TLA wavelet pode ser calculado, em segundos, con-
forme descrito na Equação (13).

TLAwp = log10(
(kfinal − kinicial)n

2

Fs
) (13)

Já a fórmula do CT wavelet está explicito na
Equação (14) similar à (2) porém com o novo fator de
conversão de k para segundos.

CTwp = n2Fs

K−1
k=0 (kEnvwp(k))K−1
k=0 Envwp(k)

(14)

3.2 Descritores Timbrı́sticos Espectrais
Wavelet

Com relação aos descritores espectrais a grande
vantagem da utilização da WP sobre a STFT esta na
ausência do janelamento já que a transformada wavelet
decompõe o sinal em ambas as dimensões, frequencial
e temporal. Pelo fato do sinal se manter ı́ntegro na WP,
uma transformada inversa, a fim de retornar o sinal ana-
lisado ao domı́nio temporal, se torna trivial através da
equação de sı́ntese da WP. Isto não ocorre com a STFT
que, para recuperar um sinal analisado, necessita de um
tratamento especial para concatenar a transformada in-
versa de cada janela a fim de não haver descontinuidade
de fase no sinal recuperado.

Para o cálculo dos descritores espectrais
harmônicos (CEH e EEH) é necessário, a priori,
identificar os picos harmônicos e suas localizações
nas bandas espectrais da WP. Isto é feito a partir da
envoltória espectral do sinal que é calculada pelo valor
RMS de cada folha da WP.

Após identificar a quais bandas pertencem os pi-
cos os descritores espectrais harmônicos podem ser
calculados pela anulação de todas as folhas da WP
que não contenham tais picos. Possibilitando utili-
zar o mesmo conceito da técnica tradicional. Tanto
o CEH wavelet quanto o EEH wavelet são calculados
pela média de seus correspondentes locais pelas mes-
mas fórmulas apresentada nas equações (4) e (6), porém
com a substituição da variável j, referente às janelas da
STFT, por k referente aos deslocamentos da função wa-
velet. Pelo fato já exposto dos coeficientes wavelet os-
cilarem com valores tanto positivos quanto negativos, o
cálculo do CEHL wavelet é modificado de forma a uti-
lizar o valor absoluto dos coeficientes. Dessa forma o
cálculo do CEHL wavelet pode ser expresso segundo a
Equação (15), sendo Fpk o ı́ndice da folha que contém
algum pico harmônico para o valor de escala s e c o

valor do coeficiente para o ı́ndice de escala s e descola-
mento k.

CEHLwp(k) =

S
s=1(Fpks|cs,k|)S

s=1 |cs,k|
(15)

Já o cálculo do EEHL wavelet assume o formato
exposto na Equação (16).

EEHLwp(k) =
1

CEHLwp

S
s=1((Fpks−CEHLwp)2c2s,k)S

s=1(c
2
s,k)

(16)

O cálculo do CE wavelet já foi discutido e apresen-
tado em [8]. A adaptação do CE tradicional para o CE
wavelet segue o mesmo padrão do CEH e sua fórmula
esta na Equação (17), onde f(s) é o ı́ndice da folha para
escala s.

CEwp(k) =

S
s=1(f(s)|cs,k|)S

s=1 |cs,k|
(17)

4 RESULTADOS E COMPARAÇÕES

A validação deste novo cálculo de descrito-
res foi feita através da plataforma MATLAB pela
implementação das equações aqui apresentadas. A
tı́tulo de comparação o mesmo sinal (o som de um
trompete executando a nota lá em fortı́ssimo) avaliado
através das novas técnicas aqui apresentadas também
foi avaliado pelas técnicas tradicionais pela ferramenta
on-line criada pelo Institut für Telekommunikationssys-
teme da Technische Universität Berlin [15].

Com relação aos descritores temporais os resulta-
dos foram muito promissores, dado a similaridade entre
os valores obtidos pelas duas técnicas. O resultado da
análise pela técnica baseada na transformada wavelet
pode ser visto na Figura (4). Os dois primeiros trace-
jados verticais representam os pontos inicial e final do
trecho de ataque e o terceiro tracejado demarca o CT
calculado sob a curva azul que representa a envoltória
temporal do som analisado. Nesta figura o eixo x repre-
senta o deslocamento k dos coeficientes wavelets.

O valor obtido para o TLA wavelet foi de -0,1948 e
para o CT wavelet foi de 2,2349 segundos. Segundo
a ferramenta desenvolvida na Technische Universität
Berlin, pelos métodos tradicionais o TLA para este
mesmo sinal é de -0,1938 e o CT esta em 2,0844 se-
gundos.

Para os descritores espectrais também foi obtida
grande semelhança entre as duas técnicas, principal-
mente com relação ao CEH e o CE. Tanto o CEHL
wavelet quanto o CEH wavelet estão explı́citos na Fi-
gura (5) que podem ser comparada com a Figura (6)
que apresenta os mesmos descritores calculados pelo
método tradicional. Com relação a valores absolutos,
o CEH wavelet assumiu o valor de 1874 Hz enquanto
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Figura 4: Envoltória Temporal, Centroide Temporal e
Instante Inicial e Final do Trecho de Ataque de um
Trompete (A3 fortissimo).

Figura 5: Centroide Espectral Harmônico Local Wave-
let e Centroide Espectral Harmônico Wavelet.

este mesmo descritor obteve o valor de 1734 Hz tendo
a STFT como fundamento de cálculo.

Nas Figuras (7) e (8) podemos comparar o EEHL
e o EEH calculados através da transformada wavelet
e de Fourier respectivamente. Nota-se que apesar da
semelhança no desenvolvimento do sinal obtido ainda
é necessário um fator de escala de forma a adequar a
magnitude do descritor extraı́do pela transformada wa-
velet.

Com relação ao CE, apresentaremos aqui os mes-
mos resultados obtidos em [8]. As Figuras 9 e 10 apre-
sentam respectivamente os resultados obtidos através
da WP e da STFT.

5 CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PAS-
SOS

Através dos resultados apresentados na Seção 4
notou-se boa correlação entre a técnica aqui desen-
volvida baseada na WP e a técnica tradicional funda-
mentada na STFT, validando assim a ideia principal
deste trabalho de buscar novos métodos alternativos de
cálculo de descritores sonoros. Por estar baseado no
recente fundamento da estimação espectral através da

Figura 6: Centroide Espectral Harmônico Local e
Centroide Espectral Harmônico calculados através da
STFT.

Figura 7: Espalhamento Espectral Harmônico Local
Wavelet e Espalhamento Espectral Harmônico Wavelet.

WP, trabalhos mais profundos ainda são necessários a
fim de possibilitar que outros descritores também pos-
sam ser extraı́dos por esta técnica. Notou-se também a
possibilidade da criação de novos descritores baseados
diretamente na estimação espectral wavelet, de forma
a aproveitar mais eficientemente as vantagens que esta
técnica apresenta sobre suas alternativas.

Seguindo a proposta apresentada no inı́cio deste tra-
balho, próximos trabalhos se direcionarão a como os
coeficientes wavelet podem ser manipulados de forma
a alterar controladamente as caracterı́sticas timbrı́sticas
do som, para que uma nova forma de sı́ntese sonora ba-
seada na variação de descritores possa ser desenvolvida.
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[9] Luı́s L. Henrique, Acústica Musical, Fundação
Calouste Gulbenkian, 2009.

[10] Borko Furht, Handbook of Multimedia for Digital
Entertainment and Arts, Springer, 2010.

[11] John M. Grey and John W. Gordon, “Perceptual
effects of spectral modifications on musical tim-
bres,” The Journal of the Acoustical Society of
America, Volume 63, Issue 5, 05/1978.

[12] C. Sidney Burrus, Ramesh A. Gopinath, and Hai-
tao Guo, Introduction to Wavelets and Wavelet
Transform: A Primer, Prentice Hall, 1998.

[13] Bin Yang, “A study of inverse short-time fourier
transform,” in Acoustics, Speech and Signal Pro-
cessing, 2008. ICASSP 2008. IEEE International
Conference on, March 2008, pp. 3541–3544.

[14] Arne Jensen and Anders la Cour-Harbo, Ripples
in Mathematics: The Discrete Wavelet Transform,
Springer, 2001.

[15] Amjad Samour, Hyoung-Gook Kim, Juan José
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ABSTRACT
Long pulses are commonly found defects in audio signals, originated e.g. by breakages or big scratches
on the surface of vinyl recordings. Previous approaches to their suppression often depend on previous
estimation of the pulse locations via heuristic methods, which are usually sub-optimal. This paper pro-
poses a Bayesian model-based approach capable of jointly estimating pulse location and parameters, and
thus recovering the original signal. By assigning a parametric model to the pulse describing a dumped
sinusoid with time-varying frequency, the posterior distribution of the parameter given the degraded sig-
nal is calculated via Markov-Chain Monte Carlo (MCMC) techniques. Preliminary tests indicate that
the proposed method succeeds in the treatment of real-world signals.

0 INTRODUCTION
A common disturbance affecting old vinyl record-

ings are the pulses of long duration with significant low-
frequency content superimposed to the original signal
as a result of large breakage or big scratches on the sur-
face of the disc. Such defects greatly impair the qual-
ity of experience of a modern audience used to high-
fidelity material, which justifies an effort to mitigate
them.

Sometimes referred to as thumps and henceforth de-

noted as long pulses, this problem has been tackled by
techniques spanning from heuristics-based approaches,
such as [1], to modern model-based statistical solutions
such as [2]. Amidst these examples lies the method of
[3], based on a two-pass split window, which explores
the narrow-band profile of the pulse as compared to the
original signal, yielding a fast yet effective reconstruc-
tion procedure.

The algorithm proposed herein is an attempt to lo-
calize and remove long pulses by modeling both the
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clean audio signal and the disturbance in a Bayesian
model-based framework. Our approach differs from the
aforementioned ones in at least two aspects, namely:
(1) the disturbance model adjusts to each individual oc-
currence of the pulses; (2) the localization and removal
of the pulses are jointly performed.

The organization of the paper is as follows: Sec-
tion 1 contains the theoretical foundation to the em-
ployed statistical algorithms; Section 2 presents the
AR model applied to the underlying audio signal; Sec-
tion 3 is a brief description of previous approaches to
the problem at hand; in Section 4 the proposed model
is presented; in Section 5 the new restoration algorithm
is described; Section 6 contains a summary of the ob-
tained results; Section 7 provides a brief discussion
about the complexity of the proposed method; finally,
in Section 8 conclusions are drawn and future works
are pointed out.

1 THEORETICAL FOUNDATION
The goal of a restoration algorithm is to disentan-

gle signal from noise by exploiting their dissimilarity
in some domain of representation. Here we are trying
to separate a relatively wide-band signal with signifi-
cant content typically from 16 Hz to 16 kHz, from a
narrow band signal with frequencies below 100 Hz. In
addition to their frequency content, the pulse and the
signal differ in their waveform shapes as well.

A natural way to perform this task is by assigning
statistical models to the signal and the pulse in such a
way that reflects their distinct properties. Based on the
knowledge of the degraded signal, it is possible to figure
out the most likely clean audio signal which added to a
pulse generated the available (degraded) signal. In the
statistical jargon, we want to calculate the conditional
distribution of the original signal x given its degraded
counterpart y, and later on to find out the most likely
among all possible x.

In the Bayesian approach the idea is to start with
some model that describes the prior knowledge about
both the audio signal and the disturbance, and then to
build the so-called posterior distribution reflecting the
updated version of the signal distribution given the re-
cently acquired knowledge about the degraded signal.
In the parametric approach to Bayesian inference, we
need additional parameters, usually referred to as θ, to
build the models.

Let π(x|θ) be the prior distribution of the clean sig-
nal and let π(y|x,θ) be the conditional distribution of
the degraded signal given the clean one and the param-
eter set. It is desirable to manipulate these distributions
in order to obtain the conditional of x given y. The
Bayes’s rule below allows for such transformation:

π(x,θ|y) = π(y|x,θ)π(x|θ)π(θ)
π(y)

. (1)

The calculation of the expression above might be a
daunting task in real world scenarios if we want to use

accurate models for the data generation process. In this
work, x is a vector of many hundreds of elements and θ
contains dozens of parameters. In order to perform in-
ferences for such complex distributions, Markov-Chain
Monte Carlo (MCMC) [4] techniques are one of the
most suitable choices. MCMC consists in designing a
Markov chain whose samples converge to samples from
the desired posterior distribution, and afterwards using
those samples to estimate some characteristics of this
distribution, such as the mode, mean, confidence inter-
val, and so on. Some of the most widespread algorithms
to build a Markov Chain with the desired properties are
the Gibbs sampling [5] and the Metropolis-Hastings al-
gorithm (MH) [6], [7] described below.

Gibbs sampling: The Gibbs sampling (or Gibbs
sampler) is recommended for cases where the joint dis-
tribution is much harder to sample from than each of
the conditionals. The technique consists in partition-
ing the joint variable into many components, and then
iteratively generating samples from the conditional dis-
tribution of each partition, given all the remaining ones.

If π(θ) is the joint distribution from which we wish
to sample, θ is partitioned into k components as θ =
{θ1, . . . ,θk}, and the i-th iteration of the Gibbs sam-
pler can be expressed as:

(2a)θ
(i)
1 ∼ π


θ1|θ(i−1)

2 ,θ
(i−1)
3 , . . . ,θ

(i−1)
k



(2b)θ
(i)
2 ∼ π


θ2|θ(i)

1 ,θ
(i−1)
3 , . . . ,θ

(i−1)
k



...

(2c)θ
(i)
k ∼ π


θk|θ(i)

1 ,θ
(i)
2 , . . . ,θ

(i)
k−1


,

where the symbol ∼ denotes that the variable on the left
is a sample from the distribution on the right.

Metropolis-Hastings Algorithm: It is not always
easy to obtain samples directly from the conditionals.
For complicated distributions, the MH algorithm might
be a clever option. The idea of the algorithm is to design
an auxiliary distribution, called proposal, that is easier
to sample from, and then to use a probabilistic crite-
rion to decide whether the sample from the proposal
distribution is accepted. More specifically, a sample
θ∗ is obtained from a proposal distribution, denoted by
q(θ∗|θ(i)), where θ(i) is the current state of the chain,
and the sample is accepted with a probability α given
by:

α(θ(i);θ∗) = min


1,

π(θ∗)q(θ(i)|θ∗)

π(θ(i))q(θ∗|θ(i))


, (3)

If the generated sample is accepted, the new state of
the chain is θ(i+1) = θ∗; otherwise, the chain remains
in its current state, i.e., θ(i+1) = θ(i).

2 AUDIO SIGNAL MODELING
A typical audio signal, by virtue of being a result

of a physical process, is neither entirely predictable nor
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completely random. If we know the evolution of a sig-
nal during a certain period of time, it is possible to guess
with some accuracy how this signal will behave in the
near future. In other words, the signal is not expected
to radically change from one instant to another.

A simple and effective way to express this property
is via the so-called autoregressive model, which estab-
lishes a linear dependence between the current sample
x(n) and the P previous ones, where P is the order of
the model. The model also allows for the unpredictable
relation between samples by introducing a random error
term e(n), as stated below:

(4)x(n) =

P
i=1

a(i)x(n− i) + e(n),

where a = [a(1)a(2) . . . a(P )]T defines the model co-
efficients. We can alternatively interpret the model as a
linear system that, excited by the white noise sequence
e(n), produces the random signal x(n).

Although many choices for the distribution of e(n)
are possible, and some might be preferred to others ac-
cording to the context, we chose the Gaussian distri-
bution because it is a good compromise between ac-
curacy and simplicity. From Eq. (4), the distribu-
tion of x(n) conditioned on the P previous samples of
x(n), is the distribution of e(n) with mean shifted byP

i=1 a(i)x(n− i):

(5)
π(x(n)|x(n−1), x(n−2), . . . , x(n−P ))=

πe


x(n)−

P
i=1

a(i)x(n− i)


.

Since the excitation e = [e(1) e(2) . . . e(N)]T is
assumed to be composed of statistically independent
samples, we can obtain the joint distribution of sam-
ples xb = [x(P + 1) x(P + 2) . . . x(N)]T , where N
is the length of a block of signal, conditioned on the P
initial samples xa = [x(1) x(2) . . . x(P )]T :

(6)
π (x(P + 1), . . . , x(N)|x(1), . . . , x(P )) =

N
n=P+1

πe


x(n)−

P
i=1

a(i)x(n− i)


.

By denoting the variance of e(n) as σ2
e , we can

rewrite Eq. (4) in matrix form:

xb = Xa+ e, (7)

where

X=




x(P ) x(P − 1) . . . x(1)
x(P + 1) x(P ) . . . x(2)

...
. . .

...
x(N − 2) x(N − 3) . . . x(N − P − 1)
x(N − 1) x(N − 2) . . . x(N − P )



. (8)

Now, Eq. (6) can be rewritten as:

π(xb|xa,a, σ
2
e) = πe(xb −Xa). (9)

By replacing the above expression in (6), we obtain:

(10)
π(xb|xa,a, σ

2
e) =

1

(2πσ2
e)

N−P
2

×

exp


− 1

2σ2
e

(xb −Xa)T (xb −Xa)


.

Eq. (9) can be recast in an equivalent format that
will be useful later. By defining a (N −P )×N matrix

A=




−a(P ) . . . −a(1) 1 0 . . . 0

0 −a(P ) . . . −a(1) 1
. . .

...
...

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
...

0 . . . 0 −a(P ) . . . −a(1) 1



, (11)

we can write

e = A


xa

xb


, (12)

and the conditional distribution of xb becomes:

(13)
π(xb|xa,a, σ

2
e) =

1

(2πσ2
e)

(N−P )
2

×

exp


− 1

2σ2
e


xT
a xT

b


ATA


xa

xb


.

In order to obtain the exact (i.e. not conditioned on
xa), distribution of x =


xT
a x

T
b

T
we need the distri-

bution of π(xa|a, σ2
e), since

(14)π(x|a, σ2
e) = π(xb|xa,a, σ

2
e)p(xa|a, σ2

e).

Since we will process a very large block (about
10000 samples) and we will use an AR model of or-
der 40, it can be argued [8] that the influence of xa in x
is irrelevant, and thus we can use the approximation

(15)
π(x|a, σ2

e) ≈ π(xb|xa,a, σ
2
e) =

1

(2πσ2
e)

(N−P )
2

exp


− 1

2σ2
e

xTATAx


.

3 PREVIOUS APPROACHES
One of the first techniques for digital removal of

long pulses appeared on [1]. This method is based on
the typically observed similarity between the pulses in
a single disc, which can be explained under the hypoth-
esis that they are mainly shaped by the reproduction
apparatus. It assumes that the pulses in a given sig-
nal differ from a standard-pulse only by their ampli-
tudes. Each pulse is localized by sliding the standard-
pulse throughout the signal, calculating the correlation
between the standard-pulse and the signal, and select-
ing the sample index that yields the largest correlation.
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In order to estimate the original signal, the difference
between the degraded signal and a properly scaled ver-
sion of the standard-pulse is performed. This proce-
dure yields good results when the hypothesis of simi-
larity holds. In many practical situations, however, one
can find superimposed pulses and/or pulses of different
shapes in the same signal, which prevents the use of this
technique.

In [2], the authors introduced a method that allows
the treatment of more general pulse formats, at the cost
of a higher computational complexity. The method de-
scribes the degraded signal as the sum of two AR pro-
cesses which model the signal and the pulse, respec-
tively. Upon the previous knowledge of the pulse lo-
calization as well as the model parameters, the original
signal can be estimated by a procedure that separates
the two processes.

Another method for removal of long pulses with
similar subjective results is presented in [3]. In this
work, a nonlinear filtering technique called Two-Pass
Split Window (TPSW) is used to obtain an estimate of
the pulse format, which is then smoothed by a piece-
wise polynomial fitting. Based on the pulse estimate,
the original signal can be readily calculated.

4 PROPOSED MODEL
The model for the long pulse proposed in this work

is composed by two parts: (1) an initial discontinuity
followed by (2) dumped oscillations with decreasing
frequency, which we will call the tail. The initial dis-
continuity is modeled as M samples of white noise with
zero mean and fixed variance σ2

d, starting at sample n0:

(16)vd(n) = r(n)[u(n− n0)− u(n− n0 −M)],

where r(n) ∼ N(0, σ2
d) and σ2

d, n0 and M are sup-
posed unknown a priori. The model for the tail is in-
spired in [3] and is mathematically described as

(17)vc(n) = Vce
−n/fsτe sin


2πn

fn
fs

+ φ


×

[u(n− n0 −M − 1)],

where fn = (fmax − fmin)e
−n/fsτf + fmin, and

• Vc defines the maximum amplitude of the pulse;

• fs is the sampling rate of the signal;

• τe is the time constant, in seconds, associated with
the decay of the pulse envelope;

• fmax and fmin are, respectively, the maximum and
minimum frequencies, in Hz, of the tail oscilla-
tions;

• τf is the time constant, in seconds, associated with
the decay of the pulse frequency;

• φ is the initial phase of the pulse.

Our goal is to estimate n0, M , σ2
d, Vc, τe, τf , fmax,

fmin and φ so that the original signal can be recovered
afterward.

Define the vector θx = [aTσ2
e ]

T , which contains
the parameters of the autoregressive model of the un-
derlying signal x. They could be taken as unknowns to
be estimated via Gibbs sampler, but this would possibly
turn the computation time unacceptable; therefore, they
will be considered fixed and known (i.e. precomputed)
for a given signal block.

In order to simplify the notation, we group the un-
known variables in two vectors θd and θc, such that
θ = [θT

d θT
c θT

x ]
T contains all the model variables,

where
(18a)θd = [n0 M σ2

d]
T ,

(18b)θc = [Vc τe τf fmax fmin φ]T .

Note that this model for the tail can be considered
deterministic in the sense that the format of the pulse is
uniquely determined if its variables are known.

We will call the underlying signal block x, and the
corrupted signal block y. In order to describe their rela-
tionship, we first create three sets of indexes labeled as
0, 1, and 2, respectively indicating the samples in y that
belong to a region without noise, to the initial discon-
tinuity of the pulse, and to its tail. We can then define
the corresponding sub-vectors x0, y0, x1, y1, x2, and
y2 such that

(19a)y0 = x0,

(19b)y1 = x1 + vd,

(19c)y2 = x2 + vc.

We can also build the auxiliary sub-matrices K, U1,
and U2 containing the respective columns of the iden-
tity matrix; then, we can write

(20)x = Kx0 +U1x1 +U2x2.

Matrix A containing the parameters of the AR model
for x can be accordingly partitioned into A0 = AK,
A1 = AU1, and A2 = AU2. Such decomposition
will be useful in the derivation of the conditional distri-
butions of the parameters.

5 DESCRIPTION OF THE ALGORITHM
The restoration algorithm consists essentially in a

Gibbs sampler which produces estimates of the vari-
ables θd, θc and the original signal x by using the in-
formation contained in the model described above, the
corrupted signal y and the prior distributions of the un-
known parameters. Its structure is described below:

1. Initialization: Generate initial values θ(0)
d and θ

(0)
c

for parameters θd and θc.

2. For j from 1 to N :

(a) Sample θ
(j+1)
c and x(j+1) from

π(θc,x|θ(j)
d ,θx,y);
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(b) Sample n
(j+1)
0 and M (j+1) from

π(n0,M, |σ2(j)
d ,θ(j+1)

c ,θx,x
(j+1),y);

(c) Sample σ
2(j+1)
d from

π(σ2
d|n

(j+1)
0 ,M (j+1),x(j+1),θ(j+1)

c ,θx,y).

The essential steps to derive the conditional distri-
butions above are presented in the next sections.

5.1 Conditional distribution and sampling
procedure for tail parameters and
original signal

We use the composition method [9] and Bayes’
Theorem to write this joint distribution as

π(θc,x|θd,θx,y) = π(θc|θd,θx,y)π(x|θ,y)
∝ [π(y|θ)π(θc)][π(x|θ,y)]. (21)

First, we write the likelihood in terms of more easily
obtainable distributions:

π(y|θ) =


x

π(x,y|θ)dx =



x

π(x|θ)π(y|x, θ)dx. (22)

Since the samples in y0 are uncorrupted and the
samples in y2 are determined by the pulse’s tail pa-
rameters, their distribution can be modeled by the ad-
equate multi-dimensional Dirac’s delta functions (see
Eq. (19)). Furthermore, the distribution of the initial
discontinuity is modeled as Gaussian. Therefore, we
have

(23)π(y|x,θ) = N(y1|x1, σ
2
dIM )

× δ(y0 − x0)δ(y2 − (x2 + vc)),

where IM is the M ×M identity matrix.
As described the Section 2, the statistics of x do

not depend on the other parameters in θ; then, we can
substitute π(x|θ) = π(x|θx). Finally, from Eq. (15),

(24)π(x|θx) ≈ N(x|0, σ2
e(A

TA)−1).

By using the symmetry of the Gaussian distribution
and the decomposition of x in Eq. (20), the dependence
of π(x,y|θ) on x1 can be highlighted as

(25)π(y|x,θ)π(x|θ) ∝ N(x1|y1, σ
2
dIM )×

N(Kx0+U1x1+U2x2|0, σ2
e(A

TA)−1).

This can be easily shown to be a Gaussian distribu-
tion with mean xMAP

1 = Φ−1Θ and covariance matrix
σ2
eΦ

−1, where

(26)Φ = λIM +AT
1 A1,

(27)Θ = λy1 −AT
1 [A0 A2]


x0

x2


;

the auxiliary quantity λ = σe/σd keeps the notation
clearer.

Now, the distribution

(28)π(x,y|θ) ≈ N(x1|xMAP
1 , σ2

eΦ
−1)×

δ(y0 − x0)δ(y2 − (x2 + vc)),

is completely described. Due to the two Dirac’s delta
functions, the integral in Eq. (22) is performed only
with respect to x1. After a derivation very similar to
another found in [9], we arrive at the likelihood:

π(y|θ) = λM

(2πσe)
N−P

2 |Φ|
exp


− 1

2σ2
e

Emin


, (29)

where

Emin=λ2yT
1 y1 + zT


AT

0

AT
2


[A0 A2]z− (xMAP

1 )TΘ,

(30)
with

(31)z =


y0

y2 − vc


.

In principle, no choice of the prior distribution
p(θc) can make this complicated function of θc easier
to sample from. As discussed in Section 1, we can em-
ploy a Metropolis-Hastings step inside the Gibbs sam-
pler. Bearing in mind the simplicity of the proposal
distribution, a multidimensional Gaussian centered on
the previous estimated value of θc, with a covariance
matrix that suitably express the degree of dependence
among its components, seems to be a reasonable choice.
However, this approach would prevent the independent
control over the acceptance rates of the parameters in
θc, an essential information for characterization of the
algorithm behavior. Furthermore, during operation a
single variable with convergence problems can slow
down the overall convergence of the algorithm. If a di-
agonal covariance matrix is chosen, each component of
θc is independently sampled via Metropolis-Hastings
using a Gaussian proposal centered on the previous
value of the parameter; the corresponding variance is
chosen as to keep the acceptance rate of the algorithm
around 50%, as suggested by some authors [10] in or-
der to guarantee that the sample space of the sampled
variable is explored in a reasonable computation time.

The expensive computation of Eq. (29) must be
done twice for each component of θc, since each
Metropolis-Hastings step (see Eq. (3)) measures the
preferability of the proposed value with respect to the
previous one. However, we can make a simplification
by noticing that the quantity λ is likely to be very small,
since σd is usually several orders of magnitude greater
than σe. In the argument of the exponential in the like-
lihood expression, this quantity multiplies y1, whose
components’ magnitude do not typically exceed 3σd

beyond the underlying signal, due to their Gaussian dis-
tribution (see Eq. (23)). We can thus ignore all the terms
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inside the exponential involving λ in Eq. (29), which
becomes proportional to exp(− 1

2z
TRz), where

R =
1

σ2
e


AT

0

AT
2


S[A0A2], (32)

with
S = IN−P −A1(A

T
1 A1)

−1AT
1 . (33)

By making this simplification, we are assuming that y1

contains no useful information to compute the likeli-
hood with respect to the components of θc. Note that
R does not depend on θc, and thus can be computed
only once per iteration of the Gibbs sampler.

With this simplification, the distribution of Vc is
easily described, and thus can be directly sampled from.
Examining the simplified likelihood as a function of Vc

only, we identify it as Gaussian with mean

(34)µVc
=

[y0y2]


A0

A2


SA2p

pT (AT
2 SA2)p

,

and variance

(35)σ2
Vc

=
1

pT (AT
2 SA2)p

,

where we have defined a vector p such that Vcp = vc.
Since there is a great amount of data (the part of

the signal corrupted by the pulse’s tail can have length
of about 9000 samples), the likelihood will dominate
over the priori. For variables that may assume any real
value, we can choose broad Gaussian priors, while for
the remaining ones an Inverse Gamma with hyperpa-
rameters1 α and β, π(·|α, β), is a convenient choice.

At this point, the statistical description and the sam-
pling procedure of θc are complete.

The next step is to sample from the distribution
π(x|θ,y) (recall Equation (21)). It can be easily ob-
tained by the use of Bayes’ Theorem:

π(x|θ,y) ∝ π(y|θ,x)π(x,θ) =
π(y|θ,x)π(θ)π(x|θ) ∝ π(y|θ,x)π(x|θ), (36)

where the last proportionality sign follows from the fact
that the distribution in question is conditioned on θ, and
thus π(θ) is just a normalization factor that can be ig-
nored for our purposes. The last product is given by
Eq. (28).

5.2 Conditional distribution and sampling
procedure for n0 and M

Using Bayes’ Theorem and supposing indepen-
dence between the prior distributions for n0 and M , we
obtain that:

π(n0,M, |σd,θc,θx,x,y) ∝ π(y|θ,x)π(n0)π(M). (37)

1Parameters that describe other parameters. They can be chosen
using some a priori knowledge about the signal.

The term π(y|θ,x) is given by Eq. (23). As a function
of n0 and M , the distribution above cannot assume a
simple form by a clever choice of priors. Then, π(n0)
was chosen to be uniform over an interval centered in
an initial guess n(0)

0 , while π(M) (by inspection of the
distribution’s shape) was chosen as a Poisson with pa-
rameter equal to the initial value M (0). In order to
sample from π(n0,M, |σd,θc,θx,x,y), we employed
once more a Metropolis-Hastings step inside the Gibbs
sampler: the proposals for n(j+1)

0 and M (j+1) are dis-
crete uniform distributions over an interval centered in
n
(j)
0 and M (j), respectively. As mentioned before, the

interval lengths are arbitrary, but should be chosen as
to keep the acceptance rate of the Metropolis-Hastings
step around 50%.

5.3 Conditional distribution and sampling
procedure for σ2

d

The final step is to compute the conditional distri-
bution of σ2

d. Using Bayes’ Theorem, we can write

(38)π(σ2
d|n0,M,x,θc,θx,y) ∝ π(y|x,θ)π(σ2

d).

Since π(y|x,θ) is a Gaussian distribution where σ2
d ap-

pears as a scale parameter (see Eq. (23)), choosing an
Inverse Gamma with hyperparameters αd and βd as a
prior for σ2

d [11] yields a conditional distribution which
is also an Inverse Gamma (thus easy to sample from),
with parameters given by

(39)α = αd +
M

2

and

(40)β = βd +
1

2

M−1
i=0

vd(n0 + i)2.

The hyperparameters αd and βd determine the shape of
the prior and reflect some previous knowledge about the
parameter being estimated. Taking the limit as αd and
βd goes to zero, π(σ2

d) becomes the non-informative
Jeffreys prior [12], which is our choice here. This
means that we do not assume any prior knowledge
about the scale parameter σ2

d.

6 RESULTS

In the previous sections, we obtained all the prob-
ability distributions required to run the Gibbs sampler.
In order to evaluate the algorithm, we perform simu-
lations in two different scenarios: (A) Real audio sig-
nals artificially degraded by long pulses generated us-
ing the model above and (B) Real degraded signal ob-
tained from a damaged cylinder recording. Signals are
in PCM format, sampled at fs = 44.1 kHz with 16-bit
precision.

In all cases, we compute the parameters of an order-
40 AR model for the uncorrupted signal from a block of
600 to 700 samples before the estimated beginning of
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the long pulse. Even if this model is usually adequate
for time-segments of around 1000 samples [9] (for sta-
tionarity reasons), we verified that the estimation of
the long pulse’s tail parameters over 10000-sample seg-
ments is quite insensitive to small changes in the AR pa-
rameters. This point should be further investigated, and
possibly exploited to reduce the algorithm complexity.
The initial values of the tail’s parameters are critical to
guarantee that the sampler reaches convergence within
a reasonable time. We found that Vc = 0.5, τe = 0.07
s, τf = 0.013 s, fmin = 20 Hz, fmax = 60 Hz and
φ = 0 (which roughly describes a typical pulse) are
good choices. The convergence of n0 and M is the most
critical, and it is advisable to initialize them with good
estimates obtained e.g. by a simple pre-processing step
such as inverse filtering [9].

We produce the restored signal by running the algo-
rithm from 200 to 500 iterations and talking the mean
of the last 100 samples.

In scenario A, the test signals are: (A1) a 13-s long
excerpt of orchestral music with a continuously sus-
tained bass chord, slowly varying string passage and
percussion (chosen to make subtle disturbances easily
audible); (A2) an 11-s long solo of jazz drums (a major
challenge for the restoration method, since each drum
attack can be confounded with the initial discontinuity
of a long pulse). For signal A1, 200 iterations sufficed
to perform the restoration, leaving no audible vestige of
the pulse. Signal A2 is a little bit more complicated, and
required 500 iterations. Figure 1 shows the damaged
version of A1 in green and the corresponding estimated
pulse in blue. As an illustration of the convergence of
the variables, in Figure 2 we show the value of n0 at
each iteration of the algorithm during the restoration of
A1, which seems to reach convergence about iteration
50.

In scenario B, the algorithm also performed very
effectively. Figure 3 shows the comparison between
the original degraded signal (green) and the estimated
pulse (blue), and Figure 4 shows the evolution of vari-
able n0. This time, convergence is clearly noisier, and
tends to stabilize about iteration 130. In general terms,
the method appears to be quite robust to convergence
problems—another point to be further investigated.

7 COMPLEXITY ISSUES
The heavy computational load inherent to this

restoration method is the cost of being capable to
concomitantly localize and suppress the disturbances,
given only an initial estimate of their beginnings—
which can be done by simply looking for unusual bursts
of high-frequency in a time-frequency analysis.

The estimation of an AR model for the uncorrupted
signal is another “external” step required in the imple-
mentation. Of course, such parameters could be in-
cluded in the Gibbs sampler in order to avoid unreliable
estimates. Unfortunately, this action would strongly in-
crease the already high complexity of the algorithm. We

Figure 1: Signal A1 (orchestral music) degraded by a
long pulse (green), and extracted pulse (blue).

Figure 2: Evolution of parameter n0 for signal A1.

Figure 3: Signal B (cylinder recording) degraded by a
long pulse (green), and extracted pulse (blue).

Figure 4: Evolution of parameter n0 for signal B.

are sure that in a near future the increasing power of
computers and the possibility of doing calculations in
the GPU [13] will make this generalization possible.

On the other hand, if the localization parameters n0

and M , and the AR model parameters can be treated as
known, the complexity is drastically reduced, since the
matrices in the parameter likelihood (Eq. (29)) remain
constant and thus must be computed only once.

The procedure employed here estimates all the vari-
ables in θc, θd and vector x, as well as (separately)
the AR model parameters. A Matlab™2 implementa-
tion running in a personal computer with Intel Corei7

2The MathWorks, Inc., http://www.mathworks.com/
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3610QM™3 at 2.3-GHz clock and 8 GB of RAM takes
about 0.65 s per iteration.

8 CONCLUSION

In this paper we presented a new method based on
Bayesian statistics to perform the restoration of audio
signals corrupted by long pulses. Each pulse is modeled
by a random initial discontinuity followed by a dumped
sinusoid. Our goal was to estimate the corresponding
statistical parameters as well as the underlying signal
from the observed data and some previous statistical
knowledge about the signal and the noise.

The main advantages of the proposed method over
its competitors are: the ability to perform joint detec-
tion and removal of the pulse in one single procedure,
and to use a model whose parameters can adapt to each
pulse. In previous work, any inaccuracy in the initial
estimate of the pulse could result in a poor performance
of the algorithm; in our method, even a bad initializa-
tion can be corrected by the algorithm as long as it runs
for enough time. Being able to adjust to each pulse is
important also because real world signals tend to show
pulses of different length and shapes, which cannot be
well described by a single model.

As it is common for Bayesian methods, the main
drawback of the proposed restoration tool is its inten-
sive computational load. On the other hand, it can per-
form very accurate estimates of the variables of interest,
potentially yielding a very high-quality restored signal,
even under stringent conditions when important infor-
mation is lacking. This sort of modeling allows that
both localization and restoration run at once, and even
that more than one defect can be dealt with at the same
time. In this preliminary work we have not explored all
the potential of the Bayesian approach yet: our main
target was to investigate the robustness and efficacy of
the algorithm in the removal of long pulses. And the re-
sults demonstrate that the proposed method effectively
restores the corrupted signal in real cases, in the sense
that the resulting signal is perceptually good.

The flexibility provided by the Bayesian framework
opens a broad spectrum of future works. Firstly, we
must focus on reducing the algorithm complexity. Since
there is much more data than parameters to estimate,
we could adopt some sort of Gaussian approximation
for θc, or even estimate in a deterministic fashion (pos-
sibly much faster than a simulation-based approach as
the Gibbs sampler). Finally, an important extension of
the method in the context of historical recordings is the
inclusion of background noise reduction.
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RESUMO
Analisando-se as possı́veis implementações para processamento em tempo real no ambiente Pure Data,
este artigo apresenta uma solução para a geração automática de patches aplicados à sonorização de um
sistema de espacialização baseado em WFS - Wave Field Synthesis (ou Sı́ntese de Campo de Onda).
A solução emprega patches dinâmicos e uma arquitetura modular, permitindo flexibilidade e manute-
nabilidade do código, com vantagens particularmente para lidar com um número elevado de fontes e
alto-falantes.

0 INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta soluções para o desenvolvi-
mento de um código de programação de estrutura mo-
dular dedicado à aplicação da técnica de sonorização
de WFS - Wave Field Synthesis (ou Sı́ntese de Campo

de Onda). Esta técnica objetiva a criação de ambien-
tes acústicos que permitem ao ouvinte a identificação
da posição de um objeto sonoro numa grande região do
espaço.

O desenvolvimento do programa foi proposto como



12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 56

SILVA, SCHIAVONI E FARIA PROGRAMAÇÃO DINÂMICA NO PD PARA WFS

projeto de pesquisa do NEAC1 (Núcleo de Engenha-
ria de Áudio e Codificação Sonora), buscando-se a
construção de uma implementação computacional mo-
dular e flexı́vel para WFS, acoplado a um sistema de-
senvolvido neste mesmo núcleo, o AUDIENCE2, uma
biblioteca de objetos e abstrações para a plataforma
Pure Data (Pd)3. Esta plataforma será apresentada na
Subseção 0.2.

Dada a complexidade do desenvolvimento do sis-
tema de sonorização para WFS, este artigo apresenta
algumas soluções encontradas para a configuração do
sistema e, também, uma solução adotada baseada em
programação dinâmica no ambiente Pure Data.

A programação dinâmica é uma técnica computaci-
onal na qual o programa pode alterar seu próprio código
em tempo de execução, permitindo assim que o mesmo
se adeque dinamicamente a um problema especı́fico [1].

Neste artigo apresentaremos os conceitos básicos de
WFS, a visão geral do sistema e a implementação do
mesmo, trazendo as escolhas computacionais feitas du-
rante o processo de desenvolvimento.

0.1 O que é Wave Field Synthesis
Wave Field Synthesis foi introduzida em 1988 por

A. J. Berkhout (Universidade TU Deft, Holanda).
Esta técnica é uma aplicação do princı́pio introduzido
no século XVII pelo fı́sico holandês Christiaan Huy-
gens [2]. Seu princı́pio fundamental é a modelagem
fı́sica, através da propagação e superposição de várias
pequenas frentes de onda, da sı́ntese de ondas sonoras
com os mesmos atributos fı́sicos que seriam gerados
por objetos reais.

A área de escuta, região que delimita onde os ouvin-
tes devem estar para que tenham a percepção esperada
dos sons gerados durante a espacialização sonora, tende
a ser muito pequena (sweet spot) nas mais diversas
técnicas. Já a WFS tem a capacidade de projetar objetos
sonoros numa grande área de audição, atendendo um
número maior de ouvintes simultaneamente, além de
produzir imagens sonoras mais definidas e estáveis [3].

Num sistema prático WFS, com a utilização de alto-
falantes densamente distribuı́dos na área de audição,
espaçados em torno de 10 a 20 cm, ocorre a
discretização da projeção do som [4]. Nesta técnica,
cada alto-falante emite um sinal de áudio em ins-
tantes controlados de tempo, para que a soma das
contribuições destes sinais possa sintetizar a frente de
onda circular, correspondente à onda real [5].

A implementação de um protótipo para projeções
sonoras com WFS requer uma formulação computacio-
nalmente complexa devido à configuração do sistema,
onde são exigidos muitos canais de áudio. A necessi-
dade inicial de configuração era de 16 canais de saı́da,

1NEAC. Acesso em: www.lsi.usp.br/neac
2AUDIENCE: Sistema e Software para Imersão Sonora e

Auralização. Acesso em: http://www.lsi.usp.br/neac/
audience

3Acesso em: http://puredata.info/

porém pode-se trabalhar com configurações de centenas
de canais [5]. Para uma simulação de espacialização
é necessário configurar a quantidade canais de entrada
(ou objetos sonoros) e a quantidade de canais de saı́da.

0.2 Pure Data
O Pure Data [6] (conhecido por Pd) é um sis-

tema que funciona como um ambiente gráfico de
programação musical. Pode ser simultaneamente pro-
gramado e operado em tempo-real, sendo amplamente
utilizado por músicos, artistas e sound designers.

Além de preencher os requisitos que neces-
sitávamos para a implementação do nosso projeto, o Pd
ainda possui outras vantagens como ser uma ferramenta
opensource, ser multiplataforma e funcionar em vários
sistemas operacionais.

A programação em Pure Data também é bastante
simples por utilizar o conceito de fluxos e blocos (como
pipes e filters) permitindo a utilização de expressões
matemáticas que alterem um fluxo de áudio. Um pro-
grama de Pd é chamado de patch.

Outra vantagem deste ambiente é a capacidade que
o mesmo possui de aceitar extensões. O Pure Data
pode ser extendido por meio da criação de novos ob-
jetos. Estes novos objetos podem ser feitos na formas
de externals em linguagem C ou na forma de abstrac-
tions quando feitos em patches, com outros objetos do
próprio ambiente.

Além disto, a escolha deste ambiente simplifica a
integração do módulo de WFS ao sistema AUDIENCE,
também implementado em tal plataforma.

1 VISÃO GERAL DO SISTEMA
No desenvolvimento deste sistema de auralização,

deve-se definir as possı́veis configurações de painéis de
alto-falantes. Entretanto, durante o uso do sistema, as
posições e a quantidade de caixas de som normalmente
é fixa. Já o número de canais de entrada, usualmente,
tanto pode ser fixo como pode ser alterado se, por exem-
plo, forem usados arquivos de áudio com número di-
ferente de canais. Para uma dada configuração fez-se
necessário que o programa pudesse permitir o uso de
um número variável de canais de entrada e saı́da do sis-
tema. Conforme apresentado na figura 1, o sistema pos-
sui uma configuração bastante complexa devido à quan-
tidade de informações correspondentes às suas entradas
e saı́das.

Para cada sinal Sf de entrada é atribuı́da a posição
(xf , yf ). Para cada canal de saı́da Cn temos a
configuração da posição da respectiva caixa no eixo X.
Vale notar que a posição da caixa no eixo Y é fixa.

2 IMPLEMENTAÇÃO
A implementação do primeiro protótipo em Pd,

apresentada na figura 2, mostrou-se eficaz para os ob-
jetivos do projeto, porém tal implementação com 12
módulos WFS desenvolvidos para um único objeto so-
noro (uma entrada de áudio) demandou bastante tempo
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Figura 1: Diagrama geral WFS.

e se mostrou pouco flexı́vel. Nesta figura tem-se uma
visão geral do processamento, onde é possı́vel verificar
que a posição de um objeto sonoro irá alterar o sinal de
todos os canais de saı́da.

Usar programação dinâmica para flexibilizar a
configuração e aliviar a replicação de código é bastante
atraente para o caso especı́fico de WFS em que os siste-
mas podem chegar a centenas de alto-falantes.

Figura 2: Parte do primeiro protótipo, com 4 dos 12
módulos para WFS.

2.1 Protótipo inicial
A baixa flexibilidade desta implementação pode

ser notada pela quantidade de objetos e conexões ne-
cessários à implementação do sistema que inicialmente
trabalha com apenas um objeto sonoro. Seguir tal li-
nha de implementação implicaria replicar todos os ob-
jetos e conexões para tratar mais objetos sonoros. No
caso mostrado, para cada novo canal de entrada teria

que ser feita uma nova cópia destes 12 módulos e te-
riam que ser renomeados, de forma manual, vários ob-
jetos, a maioria deles não mostrados na figura 2. O
mesmo ocorreria caso fosse necessário alterar algum
ı́ndice, nome, equação e afins. O mesmo raciocı́nio va-
leria se houver alteração do número de canais de saı́da,
pois uma mudança na posição ou quantidade de cai-
xas de som implicaria em uma refatoração completa da
implementação.

2.2 Buscando soluções

A implementação e testes de tal sistema nos levou
à busca de uma escolha ferramental que permitisse a
flexibilidade que o sistema exige. Entre as exigências
de tal ferramenta estavam: permitir vários canais de
entrada, permitir vários canais de saı́da, permitir alte-
rar a posição de cada objeto durante a execução do al-
goritmo, permitir flexibilidade na codificação de cada
função. Tais exigências nos levaram a buscar outras for-
mas de implementar o sistema.

Como a experimentação do protótipo para a
validação do sistema seria feita a partir de diferentes
configurações com variações de parâmetros de entrada
e saı́da, posição das fontes (ou objetos) sonoras e das
caixas, adotamos algumas possibilidade de automatizar
as configurações dos patches.

A primeira possibilidade de automatização da
configuração foi feita por meio de uma ferramenta ex-
terna. O formato de arquivo do Pd é bastante simples e
padronizado e pode ser visto como um arquivo texto. A
figura 3 mostra um trecho de código que pode ser visto
quando um arquivo .pd é aberto num editor de texto.

#N canvas 25 87 1270 684 10;
#X floatatom 640 58 5 0 0 0 - - -;
#X msg 541 52 0;
#X obj 409 317 +;
#X msg 406 459 \; pd-player\$1 vis 0;
#X obj 290 108 inlet;
#X obj 326 326 outlet;
#X obj 299 264 float;
#X text 340 233 reset;
#X connect 0 0 10 0;
#X connect 1 0 7 1;
#X connect 3 0 4 1;

Figura 3: Exemplo de arquivo do Pd.

Para gerar este tipo de arquivo foi desenvolvida
uma ferramenta na linguagem Java que, a partir dos
parâmetros, gerava os patches já configurados. Apesar
de tal solução otimizar a criação do patch de WFS, ela
demandava a incorporação de uma ferramenta externa
no processo de trabalho, o que nem sempre é desejável.

Outra possibilidade de automatização estudada foi
estender o Pd por meio de um external criado em lin-
guagem C. O novo external poderia receber parâmetros
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em sua criação, como a quantidade de fontes sono-
ras e de canais, e se adequar dinamicamente a esta
configuração de maneira transparente ao usuário. Tal
solução, apesar de trazer benefı́cios como o proces-
samento em C de algumas funcionalidades, mostra-se
pouco portável, pois faria que tal external fosse com-
pilado para cada sistema operacional onde o Pd fosse
executado. Novamente, isto incluiria ao processo no-
vas ferramentas, como o compilador C, o que não é de-
sejável. O protótipo inicial nos mostrou que os obje-
tos necessários para a implementação já existiam e que
construir um external não seria imprescindı́vel.

Como o Pure Data permite sua extensão também
por meio de abstrações, tal solução foi considerada
mais adequada que as anteriores pelas seguintes razões:

• não há necessidade de adicionar novas ferramentas
ao processo de desenvolvimento;

• o resultado obtido é totalmente compatı́vel com o
ambiente Pd e independente de onde ele foi com-
pilado;

• a modificação da abstração pode ser feita durante a
sua execução simplificando os experimentos e tes-
tes da ferramenta.

A seguir é apresentada esta solução.

2.3 Solução adotada
A partir das soluções encontradas, apresentadas na

seção anterior, a solução adotada baseia-se em num
conjunto de abstrações para o Pd.

A implementação permitiu que o sistema fosse vi-
sualizado de maneira que cada funcionalidade fosse im-
plementada em blocos de funções interconectáveis pe-
las seguintes abstrações:

Módulos de entradas (L1) e saı́das (L4): recebem as
informações de posição dos objetos sonoros, seus
respectivos sinais de áudio e as posições das cai-
xas de som usadas pelo sistema. As saı́das são os
sinais de áudio já processados pelo sistema.

Módulos de cálculo para WFS (L2): recebem as
configurações de entrada e calculam fatores de
amplitude e atrasos que serão aplicados aos sinais
de áudio.

Módulos de processamento de áudio (L3): aplicam,
nos sinais de áudio, os atrasos e as relações de
amplitude correspondentes à técnica de WFS.

A divisão das funções do programa em módulos se
aproxima da proposta de arquitetura sugerida pelo sis-
tema AUDIENCE [7]. Os módulos descritos podem ser
associados às camadas especı́ficas deste sistema.

Uma vez feita a divisão de responsabilidades do sis-
tema, o próximo passo foi definir como seriam feitas as
conexões entre os módulos. A solução encontrada para

permitir flexibilidade para as conexões de áudio e con-
trole foi fazê-las internamente no Pure Data, utilizando
objetos send e receive, conforme ilustrado na figura 4.
Com isto, foi possı́vel que tais conexões funcionassem
de maneira transparente para o usuário que, por sua vez,
não precisaria criar cada conexão individualmente.

Desta maneira, o módulo de entrada L1 capta os si-
nais de áudio e posição das caixas e envia estes valo-
res por meio de objetos send, por exemplo [send∼ au-
dio1] (ou [s∼ audio1]). Qualquer outro objeto no patch
que precisar receber tal informação pode acessá-la por
meio de um objeto receive, por exemplo [receive∼ au-
dio1] (ou [r∼ audio1]). Com esta solução não há mais
a necessidade de conectar estes objetos explicitamente.
Tal abordagem de implementação exigiu a definição
de nomes para envio e recebimento de mensagens e a
formalização na comunicação entre os módulos. Além
disso, isto permite que os módulos sejam trocados e que
exista mais de uma implementação para cada um deles.

Figura 4: Conexões em feitas no Pure Data com o uso
de send e receive.

A segunda parte da solução está na criação destes
módulos como abstrações que utilizam programação
dinâmica para a configuração do sistema. Através da
passagem de parâmetros é possı́vel informar a quanti-
dade de canais de entrada e saı́da, ou conforme ilustrado
na figura 5, a distância entre as caixas de som em sua
criação. A técnica de programação dinâmica é bastante
similar à técnica computacional chamada reflexão [8],
por tratar do conhecimento que o código possui sobre si
mesmo. Com isto, a abstração em si não traz apenas sua
implementação, porém recria o subpatch toda vez em
que é instanciado, baseando esta criação nos parâmetros
informados. Em consequência disto, o número de ca-
nais pode ser alterado de forma simples e rápida.
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Figura 5: Exemplo de reflexão computacional. Quando
foi criada a abstração PosicaoCaixas recebeu os
parâmetros 16, correspondente ao número de canais de
saı́da, e 0.0912, correspondente à distância entre as cai-
xas de som.

3 RESULTADOS
Até o momento, o protótipo desenvolvido realiza a

WFS fazendo a reprodução da frente de onda através
dos cálculos da amplitude e do atraso do sinal de áudio
que chega a cada uma das caixas de som.

A figura 6 apresenta o patch principal desenvolvido
em Pd para o sistema de WFS.

Figura 6: Patch principal desenvolvido em Pd para o
sistema de WFS.

O desenvolvimento do protótipo proposto em Pure
Data permite que o sinal de áudio enviado possa ser
de um arquivo de áudio do computador, da entrada de
som externa (via placa de som) ou um som sintetizado
no próprio patch e que instrumentos eletrônicos, como
os teclados controladores e os mais modernos compu-
tadores, também possam controlar os sons no espaço de
audição em tempo real ou de forma programada.

A implementação do sistema como abstrações que
utilizam programação dinâmica para se instanciarem
garante uma simplicidade grande de manutenção do sis-
tema, conforme mostra a figura 7. Tal solução também
se mostrou eficaz devido à portabilidade e à facilidade
de integração com outros sistemas ou outros patches.
Como o sistema possui uma divisão clara de funcionali-
dades poderá ser modificado em partes, permitindo no-
vas configurações e implementações em cada camada.

Figura 7: Exemplo de código de abstração funcional
gerativa do sistema (criação dinâmica de objetos em
patch).

4 CONCLUSÃO
Este artigo apresentou a solução encontrada para a

sonorização de um sistema de espacialização com WFS.
Apresentamos as possibilidades de implementação
deste sistema e a solução adotada.

Esta solução traz facilidade de integração do
módulo WFS com os diversos recursos do Pd, prin-
cipalmente com outros patches e entradas e saı́das de
programas no universo do áudio e da música. O que
facilita o uso desta técnica de sonorização em trabalhos
de composição, gravações, apresentações, colaborações
musicais interativas e aplicações que preconizem efei-
tos de espacialização sonora, alargando as possibilida-
des de auralização com instrumentações musicais.

A solução encontrada se mostrou bastante flexı́vel
e versátil pois cumpriu o objetivo de ser satisfatória no
intuito de permitir a escolha da geometria final do sis-
tema de alto-falantes.

Outra vantagem desta solução é a diminuição do
esforço necessário para adequação e configuração do
ambiente devido ao uso da técnica de reflexão. Tal
solução vai além do escopo deste trabalho e pode ser
utilizada para implementar outros tipos de processa-
mentos sonoros no ambiente Pure Data.

A facilidade de uso determinada pela arquitetura
modular e intercambiável possibilita conectar o algo-
ritmo de WFS a algoritmos de simulação acústica, po-
dendo vir a se tornar uma alternativa aos aplicativos que
executam esta função.

Por fim, a solução aqui proposta é aberta, permi-
tindo que outros pesquisadores utilizem-na em seus es-
tudos. Após alguns acertos, este código será disponbi-
lizado posteriormente junto à distribuição do OpenAU-
DIENCE no site do NEAC em www.lsi.usp.br/
audience.

4.1 Trabalhos futuros
O patch desenvolvido não esta totalmente finali-

zado, e seu aperfeiçoamento resultará em novo trabalho
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acadêmico. Pretendemos explorar outros algoritmos de
espacialização e trabalhar tanto a documentação do sis-
tema quanto seus testes e validações.

Para a avaliação e validação dos resultados do pro-
jeto, os módulos do sistema WFS serão testados em la-
boratório com matrizes de alto-falantes. Em uma se-
gunda etapa procederemos à avaliação subjetiva por
meio de voluntários e questionários sobre a percepção
da localização de fontes sonoras em cenas sonoras de
teste auralizadas em espaços auditivos controlados.

Figura 8: Qualquer dispositivo que envie as coordena-
das x e y para as entradas da abstração RecebeEnviaPO-
sicaoObjetosSonoros altera a posição da fonte sonora
no Pd.

Como o sistema é modular, a posição de cada objeto
sonoro poderá ser informada por dispositivos externos
(como sensores) ou mesmo por outros programas, po-
dendo substituir ou trabalhar conjuntamente com qual-
quer interface de controle projetada para o protótipo de-
senvolvido, conforme ilustrado na figura 8. Isto per-
mite que, como exemplo de aplicação, sejam colocados
sensores adaptados a instrumentos musicais que variam
suas coordenadas conforme sua localização num dado
referencial.
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RESUMO

Com o avanço da tecnologia MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) que permite produzir acelerômetros 
de qualidade a preços baixos, é razoável esperar que se renove o interesse por servo subwoofer com 
realimentação de aceleração, com o objetivo de reduzir a distorção harmônica. Neste artigo, é apresentada 
proposta de compensador PID para sevo subwoofer com acelerômetro de 2ª ordem (MEMS) de modo a obter a
redução desejada da distorção harmônica total, ajustar o fator de qualidade e melhorar a margem de fase do 
sistema. O método foi avaliado através de simulação SPICE.

0. INTRODUÇÃO

A melhoria do desempenho do alto-falante, através 
da inclusão do transdutor no laço de realimentação 
(motional feedback) tem sido motivo de interesse 
permanente, Chierchie [1]. Nesse sentido, afirma que 
“uma ampla variedade de métodos e sensores se tem 
empregado, ao longo do tempo para reduzir a 
distorção, estender a largura de banda de operação, 
equalizar a curva de resposta em frequência, etc.” 
Após Klaassen e Koning (1968) [2] mostrarem que é 
possível a implementação de motional feedback em 
alto-falantes para a melhoria da distorção, o interesse 
pelo assunto persiste através das décadas seguintes,
podendo-se citar De Greef (1981) [3], Hall (1989)
[4], Klippel (1998) [5], Chen (2000) [6], Greiner 
(2008) [7], Chierchie (2010) [1], entre outros.

A prática tem sido aumentar a quantidade de 
realimentação até o limite da estabilidade do sistema, 
a fim de obter a maior redução possível na distorção. 
Neste artigo, mostra-se que é possível determinar a 
quantidade de realimentação necessária para a 
redução da distorção harmônica total desejada, a 
partir do modelo linear do alto-falante, permitindo 
um estudo prévio da estabilidade. O objetivo é 
determinar o compensador PID para atender, se 
possível, as especificações de redução da distorção, 
fator de qualidade e estabilidade.

1. EFEITO DA REALIMENTAÇÃO NA 
DISTORÇÃO HARMÔNICA

O surgimento dos termos harmônicos, 
componentes do sinal de saída de frequência múltipla 
da frequência do sinal de entrada, pode ser observado 
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modelando-se a característica de transferência do 
dispositivo não linear por uma série de potências.
Truncando a série na terceira potência (se 
significativos o 2º e 3º harmônicos) obtem-se: 

( ) = ( ) + ( ) + ( ) (1)

Se = cos , implica, usando-se as fórmulas 
dos arcos duplo e triplo e desprezando o termo DC,
que:

+ 2 2 + 4 3 (2)

A distorção harmônica fracional relativa ao n-
ésimo harmônico é definida como a relação 
entre a amplitude do harmônico e a amplitude da 
fundamental ( ), então:

=
1
2 =

1
2

(3)

=
1
4 =

1
4

(4)

A partir do desenvolvimento de Pederson [8]
conclui-se que, aplicada a realimentação negativa,
conforme figura 1, as distorções harmônicas tornam-
se:

=
1
2

1
(1 + )

(5)

1
4

1
(1 + )

(6)

Figura 1 – Sistema realimentado

Aumentando-se o sinal de entrada de modo a obter 
a mesma amplitude da fundamental de saída, isto é, 
fazendo-se = , então, a combinação das 
equações 3 e 4 com 5 e 6, resulta em:

= 1 +
(7)

1 +
(8)

Conclui-se que, mantida a amplitude da 
fundamental de saída, as distorções harmônicas
fracionais dos 2º e 3º harmônicos são reduzidas pela 
quantidade de realimentação, calculada tomando-se o
coeficiente linear da característica de transferência 
do dispositivo. Esse resultado sugere que é possível 
prever a redução da distorção harmônica, via 
realimentação, dispondo-se apenas do modelo linear 
do dispositivo.

No caso dependente da frequência, considere-se o
n-ésimo harmônico similar ao efeito do ruído ,
aplicado na entrada do modelo linear do dispositivo

( ), conforme figura 2. A amplitude do ruído 
depende dos parâmetros do dispositivo e da 
amplitude da fundamental na entrada de ( ).
Assim, a saída é expressa pela equação 9.

= ( ) + ( ) (9)

Figura 2 – Equivalente linear da distorção

Aplicando-se a realimentação, conforme figura 3, 
e aumentando a entrada de modo que torne-se 
igual a , então o amplitude do ruído aplicado na 
entrada se mantem constante. Por superposição, 
obtem-se a saída , dada pela equação 10.

= ( ) +
( )

1 + ( )
(10)

Figura 3 – Equivalente linear da distorção com 
realimentação

Comparando-se as equações 9 e 10, observa-se
que o harmônico foi reduzido pela quantidade de 
realimentação, calculada na frequência do 
harmônico. Segue que:
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= |1 + ( )|
(11)

A equação 11, embora semelhante às equações 7 e
8, foi derivada usando o princípio da superposição, 
tornando-se necessário investigar sua validade para 
taxas de distorção da ordem 30%, que segundo 
Schmitt [9], podem ocorrer em subwoofers.
Simulação SPICE feita usando o modelo não linear 
do alto-falante DALI 31541 6 ½”, levantado por 
Pedersen [10], mostrou que, para a taxa de distorção 
harmônica de 30% a equação 11 produz um erro 
máximo de 25% em relação ao 2º e 3º harmônicos.

Em termos da distorção harmônica total, THD, o
resultado apresentado nesta seção pode ser expresso 
através da equação 12, considerados preponderantes 
os 2º e 3º harmônicos.

|1 + ( 2 )| + |1 + ( 3 )|

(12)

2. MODELO DO ALTO-FALANTE USADO
Para o cálculo do compensador foi usado o modelo

linear clássico do alto-falante, montado em baffle
infinito, conforme figura 4. A representação usa 
fontes dependentes para expressar o relacionamento 
entre as partes elétrica e mecânica do alto-falante, 
sendo adequada para simulação SPICE.

Figura 4 – Modelo linear do alto-falante

As funções de transferência da aceleração e da 
velocidade, em baixas frequências, ou seja, 
desprezando o efeito de L , são dadas 
respectivamente pelas equações 13 e 14

( )
( ) = ( ) =

+  +
(13)

( )
( ) = ( ) =

+ +

(14)

em que

=
1 (15)

=
1

( ) +
/ (16)

= ( + )
(17)

= (18)

3. DETERMINAÇÃO DO COMPENSADOR

O sistema proposto está representado na figura 5

Figura 5 – Sistema proposto

O amplificador é suposto puro ganho, o alto falante 
é representado pelo circuito da figura 4, e o 
acelerômetro é suposto um sensor de 2ª ordem, 
representativo de sensor MEMS. Acelerômetros 
MEMS são, do ponto de vista mecânico, um sistema 
massa-mola-amortecedor, atuando como um filtro 
passa-baixas de 2ª ordem, aproximadamente. O
acelerômetro pode ser posicionado solidário com a 
forma da bobina de voz visto que o sistema opera na 
faixa do pistão (comprimento da onda sonora maior 
ou igual à circunferência do cone) em que o cone 
comporta-se como um pistão rígido.

Para a determinação de KP e KI, foram
consideradas a sensibilidade nominal do 
acelerômetro (ganho DC), representada por Se, e a
aproximação de 2ª ordem do alto-falante, conforme 
equações 13 a 18.

3.1 Determinação de KP

Sejam HD2 e HD3 as distorções do 2º e 3º 
harmônicos, a frequência de teste, e FR o fator de 
redução desejado para a THD. Decorre da equação 
12 que o termo proporcional do compensador PID 
pode ser obtido através equação 19, em que são 
considerados significativos os 2º e 3º harmônicos.

=
| ( )| + | ( )|

+

(19)

onde = 2
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A quantidade de realimentação |1 + ( )|
pode ser obtida usando um programa de cálculo 
numérico como o MATLAB®, ou através da 
simulação SPICE do circuito da figura 4 (análise 
AC), neste caso, a aceleração do cone é obtida 
dividindo-se a força , indicada na figura 4, pela 
massa móvel .

3.2 Determinação de KI

Aplicando realimentação unitária de aceleração e
velocidade ao alto-falante, usando as equações 13 e
14, respectivamente, verifica-se que a realimentação 
da aceleração eleva o fator de qualidade e reduz a 
frequência de ressonância pelo fator 1 + ,
enquanto que a realimentação de velocidade reduz o 
fator de qualidade pelo fator 1 + , mantendo 
constante a frequência de ressonância. Assim, pode-
se usar realimentação de velocidade para compensar 
o aumento do fator de qualidade causado pela 
realimentação de aceleração. A velocidade pode ser 
obtida integrando-se a saída do acelerômetro, 
conforme figura 6.

Figura 6 – Realimentação de aceleração e velocidade

A função de transferência da aceleração do sistema
mostrado na figura 6 é dada pela equação 20.

( ) =
+ +

(20)

em que

= 1 +
(21)

=
1 +

(22)

=
1 +

1 +
(23)

A partir da equação 23, determina-se o valor de KI
necessário para obter o fator de qualidade desejado 

, conforme equação 24

=
( ) 1 + 1 (24)

3.3 Determinação de KD

Levando em conta o efeito da indutância da bobina 
de voz, , o alto-falante é descrito como um sistema 
de 3ª ordem, com dois zeros na origem. O lugar 
geométrico das raízes possui dois ramos que 
terminam nos zeros da origem e um ramo, sobre o 
eixo real, que tende para zero no infinito Se o 
acelerômetro é puro ganho, a realimentação não afeta 
os graus dos polinômios do numerador e do 
denominador da função de transferência. Nestas 
condições, o sistema é incondicionalmente estável.

A situação muda considerando o efeito da 
dinâmica do acelerômetro de 2ª ordem. Tomou-se 
como referência o modelo ADXL78, da Analog 
Devices Inc., cuja resposta em frequência 
corresponde a um filtro de Bessel passa-baixas de 2ª 
ordem, com frequência de corte em 400 Hz, 
conforme datasheet do fabricante. Usando tal sensor 
com o alto falante DALI 31541 6 ½” e o 
compensador PI ajustado para uma redução de 
distorção de 10 vezes, a observação do diagrama do 
Lugar Geométrico das Raízes, obtido com o auxílio 
do MATLAB®, revela um par de raízes conjugadas no 
semiplano direito, próximo ao eixo imaginário, como 
mostrado na figura 7, indicando situação de 
instabilidade

Figura 7 – Instabilidade devida à dinâmica do acelerômetro

Adicionando-se um zero real ao sistema, de 
magnitude maior que a dos polos instáveis, pode-se 
deslocar o lugar das raízes para a esquerda. Pondo-se 
o zero em 6000 rad/s, obtem-se o diagrama da figura
8, indicando estabilização.
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Figura 8 – Inclusão de zero real

A inclusão de um zero de magnitude z resulta em 
um compensador PID, cuja função de transferência é 
dada pela equação 26, conforme visto abaixo:

( ) =
( + )[1 + (1 ) ] (25)

( ) + + (26)

Da equação 26, retira-se o valor de 

= (27)

Para o estudo da estabilidade com auxílio do 
SPICE, é conveniente usar o método da resposta em 
frequência, visto que o diagrama de Bode do ganho 
de malha é facilmente obtido. A adição do zero 
corresponde à introdução de um avanço de fase no 
sistema. Propõe-se, como ponto de partida razoável, 
fazer a magnitude do zero igual à frequência angular 
no ponto de 0 dB de modo a proporcionar um avanço 
de fase de 45º nesse ponto, embora com um 
incremento de magnitude de 3 dB (20log 2). A 
seguir, procede-se ao ajuste fino manual, ou seja, 
fazer

= (28)

em que representa a frequência de 0dB no 
diagrama de Bode de malha aberta com o 
compensador PI, em seguida ajustar manualmente o
valor de para a melhor margem de fase

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Compensador obtido através da aplicação das 

equações 19, 24 e 28 foi testado via simulação 
SPICE com  modelo não linear do alto-falante DALI 
31541 6 ½” citado na seção 1, para redução de 10 
vezes na THD. Os resultados foram compatíveis com 
o esperado em termos de redução da distorção 

harmônica e fator de qualidade, este mantido o 
mesmo do alto-falante não realimentado. A margem 
de fase obtida foi de aproximadamente 40º.

A presença do sensor de 2ª ordem usado, com 
baixa frequência de corte (400 Hz) provocou um 
grande pico em 2 kHz, visto na figura 9, forçando a 
introdução de filtro passa-baixa na entrada do 
sistema para aplainar a resposta em frequência.

Figura 9 – Resposta em frequência da aceleração

5. CONCLUSÃO

O método apresentado possibilita determinar a 
função de transferência de compensador PID para 
sistema de realimentação de aceleração destinado a 
servo subwoofer com sensor de 2ª ordem, 
especificando-se a priori a redução da distorção 
harmônica total e o fator de qualidade do sistema. Os 
parâmetros KP, KI e KD do compensador, 
responsáveis respectivamente pela redução da 
distorção, ajuste do fator de qualidade e melhoria da 
margem de fase, são derivados a partir dos 
parâmetros lineares do alto falante e do acelerômetro. 
Foi necessário ajuste fino manual para a 
determinação de KD bem como uso de filtro passa-
baixa para aplainar a resposta em frequência.

A extensão para closed-box é imediata visto que,
conforme Small [11], a topologia do circuito da 
figura 4 permanece a mesma, mudando apenas o 
valor dos parâmetros do lado mecânico.

O fator de redução possível é limitado pela 
linearidade do acelerômetro e pela estabilidade do 
sistema. As equações 19, 24 e 28 permitem projetar o 
compensador para a redução de distorção pretendida.
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RESUMO 

Extrair a sequência harmônica de acordes a partir de um arquivo de áudio contendo uma canção qualquer é uma 
tarefa que vem recebendo muitos esforços da comunidade científica, com resultados muito bons, embora ainda 
restritos a gêneros musicais isolados. Neste trabalho será apresentado um sistema de pós-processamento sobre as 
saídas de sistemas de transcrição de acordes em estado da arte. A proposta leva em consideração o 
conhecimento acerca do contexto musical local dos acordes e utiliza uma rede neural treinada para realizar 
previsão de acordes que, com o uso de uma abordagem experimental, é capaz de melhorar a taxa de acerto do 
reconhecimento de acordes em 1,2% em relação ao melhor resultado alcançado por um sistema em estado da 
arte. 
 

1.  INTRODUÇÃO 

Com cada vez mais dados armazenados em 
formato digital e disponíveis por redes de 
comunicação, tem crescido o interesse de 
pesquisadores em desenvolver algoritmos na área de 
recuperação de informações de músicas (MIR – 
Music Information Retrieval). De sistemas de 
controle de direitos autorais [1] aos de transcrição de 
partituras [2], há diversos usos para sistemas que 
recuperam informações simbólicas a partir de 
arquivos de sinais de áudio.  

Neste cenário, uma das tarefas que vêm recebendo 
bastante atenção é a transcrição automática dos 
acordes musicais de uma canção qualquer a partir de 
um arquivo de áudio. São os chamados sistemas de 
transcrição ou de reconhecimento de acordes. Esta é 

uma tarefa considerada complexa, até mesmo para 
músicos experientes. Ela é um dos temas da 
competição científica MIREX que busca comparar as 
soluções propostas [3].  

Existem diversas soluções para o problema da 
transcrição de acordes e seus resultados são 
razoáveis, os melhores atingindo em torno de 80% 
[4] de taxas de acerto. Porém, nem todos os 
conhecimentos musicais têm sido plenamente 
utilizados para enriquecer a descrição do contexto 
local de um acorde. Em particular, nossas pesquisas 
anteriores mostram que padrões de sequências 
comuns de acordes podem ser reconhecidos, e esta 
informação pode ser útil para um processo de 
transcrição de acordes [5].  
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Diante deste cenário, este trabalho propõe uma 
abordagem diferente e complementar aos algoritmos 
atuais. Trata-se de um sistema de pós-processamento 
realizado em tais algoritmos para incorporar 
conhecimento acerca de sequências típicas de 
acordes, de forma a melhorar a taxa de acerto. 

A próxima seção detalha o estado da arte da 
pesquisa nesta área. A seção 3 explica o significado 
de padrões de sequências de acordes. A seção 4 
explica a proposta desenvolvida e os resultados 
alcançados e, enfim, concluímos indicando os 
trabalhos futuros na seção 5. 

2. ESTADO DA ARTE 

A grande maioria dos sistemas de transcrição de 
acordes atuais têm se baseado no PCP (Pitch Class 
Profile) [6], um vetor de características de dimensão 
12 (doze notas musicais) que pode ser extraído de 
cada instante de execução de um arquivo de áudio, e 
que conterá a intensidade de cada uma das doze notas 
musicais, independentemente da oitava em que as 
mesmas estejam sendo executadas. Este processo, 
que se baseia no uso da transformada de Fourier, tem 
sido aperfeiçoado ao longo dos anos por meio de 
outras transformadas [7] [8], da aplicação de filtros 
no sinal de áudio [9] [10] [11] e até de incrementos 
na forma de cálculo do vetor final [9] [12] [13].  

O vetor PCP original com todas as suas evoluções 
passou a ser referenciado de forma mais genérica 
como vetor chroma, e o processo de extração do 
mesmo a cada instante de uma canção passou a ser 
chamado de chromagram. Ao chromagram, a grande 
maioria dos melhores trabalhos tem aliado algum 
processo de aprendizagem de máquina, sobretudo por 
meio da utilização de cadeias de Markov escondidas 
(HMM) com o algoritmo Viterbi [7], [13], [14], [10], 
[8], [15], [9]. 

Este modelo Chromagram-HMM-Viterbi é 
atualmente quase um padrão de desenvolvimento 
para os sistemas de transcrição de acordes em estado 
da arte. O que normalmente os diferencia é o uso de 
técnicas e algoritmos auxiliares que enriquecem e 
melhoram o desempenho geral das suas transcrições. 
Entre estes algoritmos auxiliares, destacamos os de 
detecção de tonalidade [16], [14], [17], [15], e os de 
detecção de beats [18], [17].  

3. PADRÕES DE SEQUÊNCIAS DE 
ACORDES 

Embora não existam regras que permitam que os 
acordes de uma canção possam ser previstos antes de 
sua execução, alguns pequenos padrões de 
sequências de dois, três e até cinco acordes são 
extremamente recorrentes na música ocidental [19]. 
Além disso, analisando a experiência de diversos 
músicos, sabe-se que o conhecimento destes padrões 
costuma dar uma considerável contribuição para o 
sucesso dos processos individuais de transcrição de 

acordes de cada um deles. Neste trabalho, será 
demonstrado que um algoritmo que garanta com bom 
desempenho a correta identificação destes padrões de 
sequências de acordes, é bastante útil para o 
enriquecimento de um processo de automatizado de 
transcrição de acordes de uma canção. 

4. CAMADA DE PÓS-PROCESSAMENTO 

Percebe-se que os algoritmos atuais de transcrição 
de acordes já apresentam resultados razoáveis e que 
existe, na grande maioria deles, uma predominância 
no processo básico de extração das informações 
musicais do áudio bruto, de técnicas repetidas 
envolvendo Chromagram-HMM-Viterbi. 

Por estes motivos, neste trabalho foi feita a opção 
pelo desenvolvimento de uma camada de pós-
processamento que atua com o objetivo de enriquecer 
ou melhorar as performances dos algoritmos de 
transcrição atuais, que já têm bons desempenhos. 
Esta camada atuará por meio de uma chamada a um 
algoritmo de transcrição de acordes, recebendo como 
entradas as suas saídas, que são os acordes 
transcritos, e executando pós-processamentos que 
indicarão correções a serem realizadas na transcrição 
do algoritmo original (Figura 1).  

 
Figura 1 - Modelo da Camada de Pós-Processamento 

4.1 Metodologia 
Na primeira etapa deste trabalho, foi feita uma 

extensa pesquisa bibliográfica com o intuito de 
identificar o estado da arte dos trabalhos na área. A 
partir da análise realizada, iniciamos um trabalho de 
pesquisa teórica que buscou a criação do nosso 
modelo de pós-processamento, estruturado a partir da 
definição de regras gerais relacionadas com um 
processo de transcrição de acordes, onde destacamos 
inicialmente a identificação de sequências comuns de 
acordes. No desenvolvimento deste modelo, alguns 
procedimentos experimentais foram realizados com o 
intuito de refiná-lo. Com o modelo pronto, partimos 
para a realização de uma pesquisa aplicada, quando 
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testes foram feitos com dados reais que como 
veremos, demonstraram a viabilidade do modelo. 

4.2 Definindo o Arquivo Formatado 
Para o desenvolvimento desta camada, o primeiro 

problema a ser tratado foi o de definir um protocolo 
que pudesse tornar viável o processo de acoplamento 
da mesma com um algoritmo de transcrição 
qualquer. Ao invés de propor uma ideia nova, foi 
utilizado o padrão de arquivo definido pelos 
organizadores do MIREX [20], competição científica 
que acontece anualmente durante o congresso da 
ISMIR - The International Society for Music 
Information Retrieval, onde pesquisadores do mundo 
inteiro podem validar seus algoritmos em diversas 
áreas de MIR e compará-los com trabalhos 
correlatos, atuando sobre corpus de dados comuns. 
No caso da tarefa de transcrição de acordes, que no 
MIREX é chamada de “Audio Chord Detection”, foi 
definido um padrão de arquivo de saída de 
transcrições para os algoritmos submetidos ao 
MIREX [21]. A ideia, portanto, foi a de utilizar este 
formato já universal e disseminado entre os trabalhos 
em estado da arte submetidos ao MIREX como meio 
padrão de entrada para a camada de pós-
processamento. No modelo da Figura 1, este padrão 
de arquivo está identificado como “Arquivo 
Formatado”. 

4.3 Identificando sequências de acordes 
comumente utilizadas 

Em geral, para simular a capacidade de 
identificação das sequências de acordes comuns, os 
trabalhos em estado da arte costumam utilizar 
algoritmos de aprendizagem. Na grande maioria dos 
casos, os algoritmos são baseados em HMM e 
Viterbi, e eles realmente têm apresentado bons 
resultados.  

Porém, observando de uma forma mais 
aprofundada o modo como um HMM funciona, 
percebe-se que as probabilidades de transições de um 
estado para outro (um acorde para o seguinte) são 
calculadas levando-se em consideração apenas a 
transição de um único estado para o seu seguinte, 
sem considerar o que parece bem importante para o 
problema aqui em questão, que é a probabilidade de 
transição de uma determinada sequência de estados 
encadeados, que se traduziria numa probabilidade 
condicional de ocorrência de uma sequência padrão 
de N acordes. Em trabalhos anteriores [5], inclusive, 
demonstra-se que em um processo de previsão de 
acordes, a consideração de uma janela de acordes já 
executados é fundamental para o sucesso da 
previsão.  

Com esta percepção, pode-se supor que a lógica de 
sequências de acordes comumente utilizadas em 
canções pode não estar sendo assimilada com toda a 
sua riqueza de informações por um modelo baseado 
em um HMM. Esta aparente “limitação” deu a 

motivação para o desenvolvimento da camada de 
pós-processamento do modelo que está sendo 
proposto (Figura 1) com o uso de outro tipo de 
algoritmo de aprendizagem que, como será 
demonstrado, será capaz de assimilar a lógica destas 
sequências de acordes de uma forma mais eficiente.  

4.4 Um algoritmo de transcrição de acordes 
Para a realização de qualquer teste no modelo que 

está sendo proposto (Figura 1), é imprescindível a 
existência de um algoritmo de transcrição de acordes 
capaz de gerar como saída um arquivo no formato 
definido [21] contendo o resultado de sua transcrição 
(passos 2 e 3 no nosso modelo – Figura 1). Para 
tanto, inicialmente foi desenvolvido um sistema 
próprio de transcrição de acordes.  

Neste sistema, foram utilizados princípios 
disseminados pela ampla maioria dos algoritmos de 
transcrição de acordes atuais, partindo da extração do 
chromagram precedido da aplicação de filtros que 
enfatizaram as frequências mais graves do sinal de 
áudio, entre 50 Hz e 400 Hz. O chromagram foi 
extraído a partir do calculo de vetores PCP [6] a cada 
décimo de segundo de um arquivo de áudio de uma 
canção.  

Para o algoritmo de aprendizagem que foi 
responsável pelo processo de transcrição de acordes, 
como uma forma de verificar a performance de uma 
abordagem diferente do padrão HMM-Viterbi, foi 
utilizada uma rede neural do tipo MLP [22], com o 
uso do algoritmo clássico de aprendizagem 
backpropagatin [23]. 

Para completar o sistema e refinar o desempenho 
dos resultados do mesmo, garantindo uma melhor 
segmentação dos acordes (momento em que cada 
acorde é iniciado e finalizado) foi utilizado um 
algoritmo de detecção de beats (batidas de uma 
canção que definem o seu ritmo) [24]. Algoritmos 
deste tipo são constantemente utilizados por sistemas 
de transcrição em estado arte [16] [17]. 

Para a realização de testes foi utilizado um dos 
corpus públicos de canções do MIREX criado por 
Christopher Harte e composto por todas as canções 
dos 12 álbuns dos Beatles [21]. A importância do uso 
deste corpus está, sobretudo, na riqueza e precisão da 
anotação dos acordes que compõem cada uma das 
canções, 180 no total. Na prática, para cada uma das 
canções foi disponibilizado um arquivo WAV, com 
16 kHz, 16 bits e mono, e um arquivo com a 
identificação dos acordes executados em cada canção 
por intervalo de sua duração no áudio. 

De posse desta massa de arquivos de áudio de 
canções e de seus acordes transcritos, foram 
calculados os chromagrams e criados arquivos para 
cada uma das músicas contendo, de forma textual, os 
PCP´s calculados e os acordes correspondentes 
(Figura 2). 
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Com os arquivos dos chromagrams e acordes 
gerados para todas as 180 canções dos Beatles, 70% 
dos registros foram definidos como conjunto de 
treinamento e o restante como conjunto de testes para 
a rede neural. Durante o treinamento, suas entradas 
foram representadas por cada vetor PCP, e suas 
saídas desejadas por cada tipo de acorde. Após várias 
simulações, com várias configurações de redes, o 
melhor desempenho foi alcançado por uma 
configuração com um MLP com uma camada 
intermediária composta por 80 neurônios. O 
percentual de sucesso final no processo de 
transcrição para esta rede foi de 59,78%, sendo este 
valor obtido a partir da aplicação da métrica utilizada 
nas edições do MIREX de 2011 e 2012 na tarefa de 
transcrição de acordes. Esta métrica se baseia no 
cálculo da distância de hamming [25]. 

 

 
Figura 2 - Chromagram do Corpus de Canções 

4.5 A camada de pós-processamento 
A proposta de desenvolvimento da camada de pós-

processamento capaz de identificar sequências 
comuns de acordes baseou-se no sucesso de um 
trabalho anterior por nós desenvolvido, que utilizou 
uma rede neural do tipo MLP com o algoritmo 
backpropagation para tentar realizar previsões de 
acordes a partir da aprendizagem de padrões de 
sequências de acordes [5]. Com um corpus de 58 

canções de jazz, a rede atingiu um percentual de 87% 
de acertos de previsão. Este resultado demonstrou a 
real possibilidade de identificação, através de 
aprendizagem de máquina, de sequências comuns de 
acordes em canções. O sistema resultante funcionou 
recebendo uma janela de três acordes já executados 
de uma canção, e prevendo qual deveria ser o 
próximo acorde.  

Neste sistema original, para alcançar os resultados 
foram feitas várias simulações com janelas de 
sequências de acordes de tamanhos diferentes, e com 
o fornecimento como entrada da rede de, não apenas 
os acordes e seus tipos, mas também de informações 
como a duração e posições dos mesmos dentro de 
cada compasso da canção. Como os acordes foram 
anotados diretamente das partituras das músicas, 
estas informações puderam ser obtidas com 
facilidade.  

De fato, o percentual de acerto de 87% foi obtido 
com uma janela de três acordes como entrada, sendo 
cada um deles composto pelos seguintes atributos: 
tônica, tipo do acorde, posição no compasso e 
duração. No contexto atual da camada de pós-
processamento em proposta, com acordes obtidos a 
partir de fontes de áudio reais, as informações de 
posição no compasso e duração não estão 
disponibilizadas de forma tão direta como numa 
partitura. Na verdade, para obtê-las, seria necessário 
o uso de um bom algoritmo de detecção do tempo 
das canções [26]. 

Com um ambiente operacional diferente, tentar 
utilizar a ideia deste modelo de previsão significou 
na prática a realização de um novo processo de 
treinamento. Desta vez, pela ausência das 
informações de posição no compasso e duração de 
cada acorde, o treinamento foi feito com a mesma 
rede neural MLP-backpropagation utilizando agora 
apenas as informações da tônica e do tipo de cada 
acorde. Esta é a principal diferença entre a 
abordagem atual e a utilizada em nosso trabalho 
anterior [5].  

Para executar as simulações foi utilizado o pacote 
de redes neurais do Matlab, com o qual foram feitos 
vários treinamentos com duas variações do algoritmo 
de aprendizagem backpropagation disponibilizadas 
no mesmo: o Resilient Backpropagation  [27] e o 
Scaled Conjugate Gradient Backpropagation [28]. 
Além disso, nas simulações foram utilizadas 
diferentes configurações para a estrutura da rede e 
tamanhos da janela de sequências de acordes 
alternados em três e quatro acordes.  O corpus de 
canções utilizado para a montagem dos conjuntos de 
treinamento e testes foi o mesmo utilizado no 
processo de aprendizagem do algoritmo de 
transcrição descrito na seção 4.4.  

Para codificar os acordes para a rede neural, foi 
utilizada uma codificação binária esparsa [29], para 
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cada tônica e tipo de acorde utilizado. É importante 
ressaltar que o trabalho utilizado como base para a 
proposta que está sendo descrita, fez uso de um 
conjunto de apenas seis tipos de acordes (maior, 
menor, menor tônico, dominante, diminuto e meio 
diminuto) para realizar a sua aprendizagem e 
previsão. Na proposta atual, para haver uma 
adequação com as possibilidades de tipos de acordes 
que podem ser transcritos para os arquivos de saída 
dos algoritmos de transcrição, segundo o modelo 
estabelecido para o MIREX [21], o número de 
acordes a serem previstos teve que ser aumentado 
para dezesseis (Tabela 2). Seguindo a codificação 
binária esparsa, cada acorde a ser tratado pela rede 
neural passou a ser representado por vetores de 
dimensão 28, sendo 12 para a tônica e 16 para o tipo 
do acorde, como está indicado nas Tabelas 1 e 2. 

Tônica Codificação da 
Tônica 

C ou B# 000000000001 
C#/Db 000000000010 

D 000000000100 
D#/Eb 000000001000 
E/Fb 000000010000 
E#/F 000000100000 

F#/Gb 000001000000 
G 000010000000 

G#/Ab 000100000000 
A 001000000000 

A#/Bb 010000000000 
B/Cb 100000000000 

Tabela 1 - Tônicas e suas Codificações  

Tipo do Acorde Codificação do Tipo 
do Acorde 

maj 0000000000000001 
min 0000000000000010 
dim 0000000000000100 
aug 0000000000001000 
maj7 0000000000010000 
min7 0000000000100000 

7 0000000001000000 
dim7 0000000010000000 
hdim7 0000000100000000 

minmaj7 0000001000000000 
maj6 0000010000000000 
min6 0000100000000000 

9 0001000000000000 
maj9 0010000000000000 
min9 0100000000000000 
sus4 1000000000000000 

Tabela 2 - Tipos de Acordes e suas Codificações 

Segundo esta codificação, o acorde “Amin7”, deve 
se representado como indicado na Figura 3. 

 
Figura 3. Codificação do Acorde Amin7 

Para o treinamento real da rede neural em proposta, 
foram feitas simulações com suas entradas definidas 
com janelas de tamanho de três e quatro acordes. Isto 
significa que a entrada da rede teria que ser 
representada pela junção das respectivas codificações 
dos acordes que compusessem a janela. 
Consequentemente, uma rede treinada com uma 
janela de três acordes, precisaria de 84 neurônios de 
entrada e, na camada de saída, 28 neurônios capazes 
de representar o acorde a ser previsto.  

Para cada tamanho de janela de acordes, foram 
realizadas simulações de treinamentos a partir da 
montagem de arquivos contendo todas as 
combinações de janelas de acordes obtidas a partir do 
corpus de canções. A fim de garantir a realização da 
aprendizagem supervisionada da rede MLP-
backpropagatipon, a cada janela presente em cada 
arquivo, foi associado o acorde retirado do conjunto 
de treinamento que deveria ser aprendido pela rede. 
Na Figura 4 está indicado como foi estruturado o 
arquivo de treinamento da rede para uma janela de 
três acordes.  

 
Figura 4 - Codificação da Entrada da RN para janelas de 3 

acordes 

Deste arquivo foram separados aleatoriamente 70% 
pares de entradas e saídas como conjunto de 
treinamento, e os demais 30% permaneceram como 
conjunto de testes. A Tabela 3 indica os melhores 
resultados obtidos com cada algoritmo testado. 
Todos os resultados foram obtidos com processos de 
treinamento de 3000 épocas e a melhor configuração 
do MLP utilizou uma estrutura de 250 neurônios na 
camada intermediária, o algoritmo de aprendizagem 
Resilient Backpropagation e três acordes como 
tamanho ideal para a janela de entrada da rede 
neural. 

A fim de validar a rede recém-treinada, foram 
utilizadas as transcrições de acordes realizadas pelo 
algoritmo desenvolvido e descrito na seção 4.4, e que 
já se encontravam devidamente armazenadas no 
formato de arquivo esperado.  
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Número 

Neurônios 
Camada 
Interme- 

diária 

Tamanho da 
Janela do 

Melhor 
Resultado 

MSE com 
Resilient 

Backprop. 

MSE com 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

Backprop. 
20 3 Acordes 0,0550 0,0549 
40 3 Acordes 0,0528 0,0521 
60 4 Acordes 0,0519 0,0546 
80 3 Acordes 0,0512 0,0536 

120 4 Acordes 0,0500 0,0534 
160 3 Acordes 0,0486 0,0520 
200 3 Acordes 0,0473 0,0524 
250 3 Acordes 0,0451 0,0503 

Tabela 3 - Melhores Resultados dos Processos de Previsão 
de Acordes 

De posse deste arquivo, a camada de pós-
processamento desenvolvida montou as sequências 
de cada janela de três acordes provenientes do 
mesmo, fazendo as suas devidas codificações e as 
fornecendo como entrada para a rede neural treinada 
para a tarefa de previsão. A partir deste ponto, com o 
fornecimento como entrada para a rede neural da 
janela de três acordes devidamente codificados, cada 
acorde previsto pela mesma representaria um 
possível candidato à correção da transcrição 
originalmente realizada. A grande questão seria 
definir em que condições a transcrição realizada pelo 
algoritmo original de transcrição seria menos 
confiável do que a previsão da rede neural (Figura 5). 

A fim de encontrar estas condições, foi adotada 
uma abordagem empírica a partir da qual foram 
realizadas várias simulações. A ideia adotada foi a de 
optar pela correção proposta pela rede neural em 
detrimento à transcrição feita pelo sistema original, 
apenas quando houvesse um grau de certeza alto do 
sucesso da previsão realizada pela rede. Para definir 
o quanto alta esta certeza precisaria ser, foram feitas 
várias simulações a fim de que se pudesse definir 
com que precisão a rede teria que trabalhar para que 
o resultado final do pós-processamento trouxesse 
reais benefícios para a transcrição de acordes final.  

 
Figura 5 - Modelo em Teste 

 Como parte do processo experimental, 
inicialmente foram considerados candidatos à 
correção da transcrição original apenas aqueles 
acordes previstos pela rede neural com um percentual 
de precisão em relação ao acorde original de 90%. 

Esta precisão seria calculada através da comparação 
direta das codificações de todos os acordes e seus 
tipos com cada previsão da rede. Aquele que tivesse 
uma diferença de até 10% em cada neurônio de saída 
da rede com relação à codificação completa de um 
acorde, seria um candidato a representar a correção. 
Caso mais de um acorde fosse enquadrado nesta 
situação, seria escolhido o de maior percentual de 
certeza. A Figura 6 explana em detalhes este 
processo de cálculo da precisão das saídas da rede. 

 
Figura 6 - Processo de decisão pela correção do algoritmo 

de Previsão 

O percentual de precisão de 90%, entretanto, se 
mostrou muito exigente fazendo com que a camada 
de pós-processamento não conseguisse melhorar o 
desempenho da transcrição como um todo. Desta 
forma, dentro da proposta empírica de buscar 
experimentalmente a precisão mais indicada, foram 
realizadas simulações com alterações decrescentes 
neste percentual na busca pelo seu valor ideal.  

Na prática, com percentuais a partir de 79% de 
precisão, alguns resultados promissores já haviam 
sido alcançados, mas o patamar de 76% gerou o 
resultado mais representativo. Foi observado que 
com esta precisão o algoritmo de previsão aplicado 
sobre as saídas do transcritor de acordes com sua 
configuração de melhor performance (59.78%), 
produziu uma taxa de sucesso na transcrição final 
com um ganho relativo de 15.31%, chegando ao 
valor exato de 68,93% de sucesso. Este percentual 
foi calculado com a métrica utilizada no MIREX nos 
anos de 2011 e 2012 [25] e indicou que, em relação 
ao nosso trabalho anterior, embora tenhamos 
utilizado um modelo final de previsão de acordes que 
considerou menos atributos para o treinamento da 
rede, e uma maior quantidade de classes de acordes a 
prever, a rede neural continuou se mostrando bem 
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sucedida para a realização desta tarefa. A Tabela 4 
resume os resultados detalhados alcançados pelos 
nossos experimentos. 
Percentual de 
Precisão da 
Rede Neural 

Acréscimo em 
termos absolutos 
no percentual de 
sucesso final da 
transcrição de 

acordes 

Aumento do 
percentual de 

sucessos final da 
transcrição de 

acordes em relação 
ao percentual 

original 
90% a 80% 0% 0% 

79% 1.71% 2,86% 
78% 3.34% 5,59% 
77% 6.51% 10,89% 
76% 9,15% 15,31% 
75% 8,07% 13,50% 
74% 7,85% 13,13% 

Tabela 4 - Resultados de experimentos em busca da melhor 
precisão para a rede neural de previsão de acordes 

Além destes testes realizados, a fim de corroborar 
o potencial da camada de pós-processamento em 
proposta, foram realizadas outras simulações com um 
algoritmo de transcrição em estado da arte: o 
Harmony Progression (HP) [9], que obteve o melhor 
resultado no MIREX de 2011 e 2012 na tarefa de 
transcrição de acordes.  

Baseado em aprendizagem com o uso de HMM e 
Viterbi, o processo deste algoritmo se inicia com 
uma separação do sinal de áudio por aplicação de 
filtros. Um filtro inicial com passagem de banda de 
frequência entre 220 Hz e 1661 Hz enfatiza as 
frequências médias, e um segundo filtro é aplicado 
com passagem de banda entre 55 Hz e 207 Hz, com o 
objetivo de enfatizar as frequências graves.  

Estes sinais filtrados e separados são utilizados 
para a geração de vetores chroma que servirão para 
alimentar dois HMM´s em conjunto com anotações 
dos acordes do arquivo de áudio. Aliando algumas 
informações de contexto, o algoritmo, quando posto 
em execução com o corpus de testes do MIREX, 
atingiu performances de sucesso em torno de 83% na 
edição do MIREX de 2012. 

 
Figura 7 - Modelo Final: HP + Pós-processamento 

Acoplando o algoritmo HP ao nosso modelo de 
pós-processamento, e utilizando o mesmo percentual 

de precisão de 76% para as previsões da rede neural, 
foi possível alcançar uma melhora na performance 
final da transcrição de acordes do modelo como um 
todo em 1,2% no nosso corpus de testes (Figura 7).  

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Tomando como base um trabalho anterior nosso 
[5], que demonstrou a viabilidade da identificação de 
sequências comuns de acordes de canções através de 
uma rede neural treinada sobre atributos de acordes 
extraídos de partituras de músicas para a tarefa de 
previsão de acordes, conseguimos demonstrar que 
uma rede similar atuando sobre atributos reduzidos 
de acordes extraídos de arquivos de áudios de 
canções, também é capaz de realizar previsões de 
acordes com sucesso.  

Usando esta rede capaz de prever acordes de uma 
canção, propusemos um modelo de pós-
processamento sobre sistemas de transcrição de 
acordes capaz de corrigir eventuais erros de 
transcrições a partir de previsões realizadas pela rede 
neural. Após um processo experimental que 
identificou um limiar ideal para que a previsão da 
rede fosse considerada mais relevante do que a 
transcrição realizada, foram alcançados resultados 
promissores que indicaram avanços no desempenho 
de um dos principais algoritmos em estado da arte 
para a tarefa de transcrição de acordes [9]. Estes 
avanços elevaram a performance deste algoritmo em 
1,2%. 

Como forma de evoluir o nosso modelo de pós-
processamento, ainda estão previstos como trabalhos 
futuros o desenvolvimento das seguintes 
funcionalidades: 

1. Identificação de tonalidade e tempo da canção; 

2. Desenvolvimento de um analisador de campo 
harmônico que tentará eliminar a possibilidade de 
transcrição de acordes fora da tonalidade; 

3. Desenvolvimento de algoritmo para identificação 
de estruturas cíclicas como refrães e estrofes, que 
podem facilitar um processo de transcrição de 
acordes. 
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RESUMO

Nem toda a potência entregue a um alto-falante na
forma elétrica é convertida em potência acústica. A
eficiência do processo de transdução eletroacústica
realizada por um alto-falante depende das suas
perdas características e também do acoplamento

vibroacústico entre o alto-falante, o irradiador e o
ambiente acústico.

Quanto menor for a eficiência da transdução, maior
é o nível de potência com que o amplificador de
potência é obrigado a operar a fim de atingir a
intensidade sonora desejada. Tal fato contribui para o
aumento da dissipação de potência do próprio
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amplificador, pois essa aumenta com o quadrado da
corrente elétrica conduzida pelos transistores de
saída (efeito Joule).

Modelos do comportamento dinâmico de alto-
falantes vêm sendo propostos há muito tempo [1].
Uma abordagem muito encontrada na literatura
considera as características elétricas e mecânicas do
alto-falante como elementos concentrados de um
circuito elétrico equivalente e assim as ferramentas
de análise de circuitos elétricos podem ser aplicadas.
Contudo, tais modelos são válidos apenas para baixas
frequências.

Uma das aplicações para um modelo dinâmico do
alto-falante é a predição das suas perdas de potência
e, consequentemente, a eficiência da transdução.

Contudo, um modelo para representar a carga
acústica acionada pelo alto-falante pode tornar-se
muito complexo. Tal carga é denominada impedância
de radiação acústica Zr. Um exemplo é o modelo
analítico da impedância de radiação vista por um
pistão circular instalado num painel rígido de
dimensões infinitas [2] (obs.: letras em negrito
representam números complexos):

kajXkaRcSr 22 110ρZ

onde S = πa2 é a área da superfície do pistão, ρ0c é a
impedância característica do ar e k é o número de
onda. As funções R1 e X1 são dadas por:
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onde J1 é a função de Bessel e H1 é função de Struve,
ambas de primeira ordem. É importante notar que
essa é a impedância de radiação vista do campo
distante.

As impedâncias de radiação de outros arranjos
acústicos simples como esse também podem ser
deduzidas analiticamente. Porém em situações
práticas de sonorização tais expressões tornam-se
inviáveis de serem deduzidas, seja por causa da

complexidade do irradiador, seja pelo ambiente
acústico.

Por outro lado, se as características elétricas e
mecânicas de um alto-falante são bem conhecidas, é
possível determinar experimentalmente a impedância
de radiação vista pelo transdutor numa determinada
instalação. O objetivo deste trabalho é apresentar
uma metodologia a fim de cumprir tal tarefa e, em
consequência, obter uma estimativa da eficiência da
transdução eletroacústica.

Primeiramente é discutido o princípio de
funcionamento dos transdutores eletrodinâmicos e o
modelo dinâmico a ser adotado. Em seguida é
apresentado o método experimental para caracterizar
o alto-falante e determinar a impedância de radiação.
Finalmente são mostrados resultados obtidos num
alto-falante instalado na porta de um automóvel
como exemplo da metodologia proposta.

O alto-falante é um transdutor que converte energia
elétrica em energia mecânica. Na Figura 1 são
mostradas as principais partes de um alto-falante
real. Nele, a bobina é acoplada a uma das
extremidades de uma membrana rígida em forma de
tronco de cone que é presa à estrutura do alto-falante
na sua outra extremidade através de uma suspensão
elástica. Essa suspensão tem a função de minimizar o
movimento do cone fora do eixo axial, para que se
comporte de maneira similar a um pistão rígido, e
também de amortecer os seus modos de vibração. A
aranha, outra membrana elástica, mantém a bobina
suspensa no centro do entreferro e provê a força
restauradora.

A função do cone e do domo é deslocar o ar
adjacente de acordo com o movimento da bobina,
produzindo som. Assim, esse volume de ar deslocado
é visto pelo alto-falante como uma carga acústica, ou
impedância de radiação Zr = Rr + jXr.

Figura 1 – Principais componentes de um alto-falante
eletrodinâmico [3].
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A Figura 2 apresenta dois circuitos equivalentes
utilizados por Kinsler [2] para estudar o
comportamento dinâmico de um alto-falante. De
acordo com o circuito da Figura 2a, a impedância
total ZE vista nos terminais elétricos do alto-falante
é:

MOTEBE ZZ
I
VZ

onde ZEB é a impedância elétrica, ou a impedância
com o cone bloqueado:

00 jXREBZ

onde R0 e X0 são a resistência e a reatância do
enrolamento, respectivamente.

ZMOT é a impedância móvel vista do lado elétrico
do transdutor, que representa a impedância de
radiação acústica Zr em série com a impedância
mecânica Zmo:

rmo

M
MOT ZZ

ΦZ
2

ωω smjRmmoZ

onde Rm é a resistência mecânica, m é a massa do
conjunto móvel e s é a rigidez da aranha. O termo
ΦM é o coeficiente de transdução eletromecânica.

a)

b)

Figura 2 – Dois circuitos equivalentes do alto-falante.

No circuito da Figura 2b o circuito RLC representa
o equivalente paralelo da impedância ZMOT. Os
parâmetros R, L e C são relacionados a Zmo e a Zr a
partir das seguintes definições (Equações 7 e 8), onde
o coeficiente de transdução eletromecânica é

considerado como um número real e constante (ΦM =
φM):
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Assim, a resistência R representa, por sua vez, a
associação em paralelo das resistências RM e RR, de
forma que:
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Esta forma de abordar o alto-falante indica que,
caso seja possível medir separadamente ZEB e Zmo, a
impedância de radiação pode ser determinada.

A impedância elétrica ZEB pode ser obtida a partir
do alto-falante desmagnetizado, o que pode ser
conseguido junto ao fabricante. Um ensaio com o
cone bloqueado é uma alternativa, desde que se
consiga manter a bobina na sua posição de repouso.

Uma vez que ZEB é conhecida, a impedância
mecânica Zmo pode ser determinada a partir de um
ensaio numa câmara de vácuo. Como a carga
acústica é minimizada pelo vácuo, a impedância de
radiação pode ser desconsiderada. Assim, o circuito
RLC da Figura 2b representa o equivalente das
características mecânicas do alto-falante, ou seja, CM,
LM e RM.

A resistência RR referente à instalação do alto-
falante num irradiador e de ambos dentro de um
determinado ambiente acústico pode ser agora
calculada a partir da medição de ZE in loco e da
Equação 9.

A eficiência da transdução eletroacústica é definida
como a razão entre a potência de saída e a potência
de entrada no alto-falante [2]. A potência de saída é
aquela dissipada em RR e a potência de entrada é essa
somada às potências dissipadas em R0 e em RM:
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Definindo VM como a tensão aplicada à
impedância móvel:
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Substituindo estas expressões na Equação 10:
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Pela definição de VM:
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Substituindo a Equação 4 na Equação 13:
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A expressão para a eficiência da transdução é:
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A Figura 3 mostra o resultado de uma simulação da
eficiência de um alto-falante instalado num painel
rígido infinito, cuja impedância de radiação é dada
pela Equação 1. Os parâmetros do alto-falante
simulado são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros do alto-falante simulado

A fim de ilustrar o uso da metodologia proposta foi
realizado um trabalho de caracterização de um alto-
falante automotivo com diâmetro de seis polegadas e
potência nominal igual a 20 W.

Figura 3 – Simulação da eficiência de transdução com o
alto-falante no painel rígido infinito.

Após a medição de ZEB e Zmo o alto-falante é
instalado num veículo para que seja determinada a
impedância de radiação acústica vista por ele e
também a eficiência da transdução.

Para tanto, foi desenvolvido especialmente para
este trabalho um sistema de medição baseado nos
conceitos de instrumentação virtual que utiliza placas
de aquisição e geração de sinais e uma plataforma de
software onde são implementadas as rotinas
computacionais para condicionamento e análise dos
sinais medidos.

A Figura 4 mostra o diagrama em blocos do
sistema de medição desenvolvido para a realização
dos ensaios no alto-falante.

As principais grandezas medidas são a tensão v(t) e
a corrente elétrica i(t). A amostragem desses sinais é
realizada a uma taxa de 200000 amostras por
segundo e cada amostra é representada por uma
palavra binária com 16 dígitos.

O próprio amplificador de potência utilizado para
acionar o alto-falante fornece os sinais analógicos de
tensão e corrente que são conectados às placas de
aquisição de dados que contêm os conversores
analógico-digital (A/D).

A análise dos sinais digitalizados é feita por
componentes de software desenvolvidos em
linguagem de programação gráfica. Esses
componentes calculam a amplitude eficaz e a fase
entre os sinais no domínio do tempo para determinar
a impedância complexa.

A fim de maximizar a razão sinal-ruído foi
utilizado um sinal senoidal como estímulo ao
transdutor. Esse sinal é sintetizado por outro
componente de software e ao todo são medidos 91
valores de impedância a partir de sinais cujas
frequências variam logaritmicamente entre 4 e 4000
Hz. A amplitude do sinal de excitação foi fixada em
1 V eficaz.
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Um microfone também é utilizado durante o ensaio
a fim de monitorar o sinal acústico gerado pelo alto-
falante. Assim pode ser percebido algum
comportamento anormal como, por exemplo, a
ressonância com partes vibrantes do veículo ou
também uma instalação deficiente do alto-falante no
painel de porta. Este motivo também contribuiu na
escolha do sinal de excitação senoidal, em
detrimento de sinais da banda larga como ruído
branco ou varredura senoidal.

O sinal de pressão sonora convertido pelo
microfone p(t) é digitalizado a uma taxa de 50000
amostras por segundo, com 24 bits por amostra. A
taxa de amostragem é menor que a taxa utilizada para
converter os sinais de tensão e corrente elétricos
porque são placas de aquisição de dados diferentes.

Figura 4 – Diagrama em blocos do sistema de medição.

A Figura 5 mostra o módulo da impedância elétrica
ZEB, medida com o alto-falante desmagnetizado. É
possível identificar um fenômeno não linear
relacionado às perdas no material magnético vizinho
ao enrolamento chamado de correntes parasitas (ou
Eddy currents [4]). Essas perdas aumentam com a
frequência, o que pode ser visto na Figura 5 como o
aumento em R0.

Figura 5 – Impedância ZEB medida com o alto-falante
desmagnetizado.

A Figura 6 mostra o módulo da impedância ZE

medida com o alto-falante dentro de uma câmara de
vácuo. Assim, a impedância de radiação acústica é
minimizada e a impedância vista nos terminais do

alto-falante corresponde à impedância elétrica em
série com a impedância mecânica do alto-falante.

Na figura mostrada é possível perceber a influência
da impedância elétrica, que desloca a curva do
módulo de ZE no sentido vertical. Além disso,
também aparece claramente o pico de ressonância em
88 Hz inerente ao oscilador mecânico formado pela
massa do cone e a mola (aranha e suspensão).

Figura 6 – Impedância total ZE medida com o alto-falante no
vácuo.

Um fenômeno de origem vibracional pode ser
notado na curva da Figura 6 nas frequências de 1000,
2200 e 3500 Hz, aproximadamente. Nessas
frequências são excitados modos de vibração do
cone, que nessa faixa de frequências já não age mais
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como uma membrana rígida [5]. O resultado é um
moderado aumento no módulo da impedância, como
mostrado.

A Figura 7a apresenta o módulo da impedância
móvel ZMOT, que foi calculada a partir da impedância
no vácuo subtraída da impedância elétrica ZEB. A
Figura 7b apresenta a parte real RM e a parte
imaginária XM de ZMOT.

É possível perceber que para algumas frequências
maiores que 400 Hz a resistência RM assume valores
negativos. Esse fato pode ser explicado por
deficiências nas medições como, por exemplo,
magnetização residual do alto-falante no ensaio para
determinação de ZEB. Dessa forma, esses resultados
não podem ser considerados no cálculo da eficiência,
pois conduziriam a valores negativos.

a)

b)

Figura 7 – Impedância móvel ZMOT medida com o alto-
falante na câmara de vácuo.

Na Figura 8 aparece o módulo da impedância ZE

medida com o alto-falante instalado na porta de um
veículo. A principal diferença para a Figura 6 é o
deslocamento da frequência de ressonância para 60
Hz, aproximadamente. Esse fenômeno está em parte
relacionado à massa de ar que se soma à massa do
conjunto móvel do alto-falante dentro do veículo.
Porém, é mais razoável considerar que tal diminuição
na frequência de ressonância deva-se a mudanças nas

características de rigidez da aranha pelo
envelhecimento decorrente de sucessivos ensaios [6].
Além disso, é possível também notar o aparecimento
de uma segunda frequência de ressonância vizinha à
primeira.

Figura 8 – Impedância total ZE medida com o alto-falante
instalado no automóvel.

Embora a influência da impedância de radiação
possa ser bem notada na Figura 8, a curva mostrada
não fornece muitas informações úteis sobre a
natureza de Zr, nem tampouco uma correlação com
as características vibroacústicas da instalação do
alto-falante na porta do veículo.

Ainda assim, é possível calcular RR e determinar a
eficiência da transdução, como mostrado na Figura 9
e na Figura 10.

Neste trabalho foi apresentado um método simples
para medir as impedâncias elétrica, mecânica e de
radiação acústica de um alto-falante instalado num
irradiador.

A partir dos valores das partes reais dessas
impedâncias é possível calcular a eficiência da
transdução eletroacústica. Esse resultado pode ser
utilizado para a elaboração de adequações e
melhorias que levem à otimização do alto-falante, do
irradiador, ou mesmo da configuração acústica de um
sistema de reprodução sonora.

Contudo, alguns pontos referentes à realização dos
ensaios podem conduzir a resultados que não
condizem com a situação real. Um desses pontos é o
ensaio com o alto-falante desmagnetizado, onde deve
ser assegurado que o transdutor não apresente
magnetização residual.
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Figura 9 – Resistência RR medida com o alto-falante
instalado no automóvel.

Figura 10 – Eficiência de transdução do alto-falante
instalado no automóvel.

O ensaio na câmara de vácuo também deve ser
conduzido de forma a minimizar a massa de ar dentro
da câmara, para que a impedância de radiação possa
ser mesmo desprezada.

Uma última consideração refere-se às mudanças
nas características mecânicas dos elementos do alto-
falante de acordo com o seu tempo de uso. No caso
apresentado neste artigo a frequência de ressonância
variou de 85 Hz para 60 Hz, aproximadamente, o que
em grande parte pode ser atribuído ao
envelhecimento da aranha.
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RESUMO 
A internet, com seus mecanismos de comunicação e interação, tem o potencial de facilitar a colaboração entre 
pares na construção do conhecimento. No entanto, ainda é notável o pouco uso que os músicos fazem de tais 
recursos na criação musical. O propósito desse artigo é examinar algumas ferramentas existentes on-line e suas 
possíveis aplicações. Para isso, a partir de pesquisas na internet, fez-se a análise desses recursos no sentido de 
favorecer a criação musical colaborativa. Os resultados indicam a existência de atividades colaborativas ainda 
pouco exploradas que poderiam auxiliar o trabalho musical criativo em grupo pelas possibilidades interativas e 
de troca de conteúdo apresentadas.  
 

0. INTRODUÇÃO 

De acordo com Webb [1], a possibilidade de 
aprendizado fornecida pela colaboração em pequenos 
grupos é reconhecida, tanto por pesquisadores e 
educadores, como pelos responsáveis por políticas 
educacionais de vários países do mundo.  

Diversos processos cognitivos internos associados 
à aprendizagem são desencadeados pela 
comunicação ocorrida durante a colaboração. Na 
troca de informações, isso acontece tanto do lado de 
quem fala como de quem ouve. Nesse processo, os 
participantes constroem ativamente seu aprendizado 
ao criarem novas relações entre os conhecimentos já 
possuídos, ao conectar novas informações com as 
aprendidas anteriormente, adaptando suas ideias 
frente a um dado novo.  

Do ponto de vista do emissor, o processo de 
formular e expor uma ideia de forma coerente e 
precisa, exige a criação de conceptualizações mais 
sofisticadas das usualmente construídas – 

envolvendo preparação das ideias, priorização, 
organização, descoberta de lacunas, possibilidades de 
exposição e busca de clareza, por exemplo.  

O receptor, por sua vez, também deve se engajar 
em processos semelhantes ao comparar seu 
conhecimento com o novo, perceber brechas no 
próprio conhecimento, reconhecer e corrigir falhas e 
conceitos errados, e gerar entendimentos diferentes a 
partir de novas ideias apresentadas, tendo, enfim, 
uma escuta ativa. 

A forma como as pessoas lidam com o 
conhecimento mudou com o surgimento das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

Graças à queda dos preços dos computadores 
pessoais, aumento da disponibilidade de banda larga, 
surgimento de vários equipamentos móveis de 
conexão à Internet, entre outros fatores, temos 
atualmente várias possibilidades para a distribuição 
da informação – é possível o acesso a imagens, 
vídeos, áudios e textos através de computadores 
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pessoais, tablets, telefones celulares, netbooks e 
videogames, por exemplo. 

Segundo Miranda [2], “o termo Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) refere-se à 
conjugação da tecnologia computacional ou 
informática com a tecnologia das telecomunicações e 
tem na Internet e mais particularmente na World 
Wide Web (WWW) a sua mais forte expressão.” 

A Internet possui várias características que a 
tornam única em termos de comunicação e 
distribuição de conteúdo. “Com a Internet podemos 
promover algumas das questões mais importantes 
para a atualidade: a localização de informações e a 
comunicação” (p.125) [3]. 

A possibilidade interativa e de comunicação 
propiciada pelas TIC e pela Internet abriu caminho 
para o desenvolvimento de iniciativas que exploram 
tanto a velocidade de conexão atual quanto a 
capacidade de processamento dos novos 
computadores pessoais.  

Apesar de ainda haver questões complicadoras, 
como a latência na transmissão de dados, já é 
possível trabalhar usando programas que funcionam 
de forma completamente on-line, diretamente em um 
navegador da Internet, inclusive em dispositivos 
móveis – smartphones e tablets.  

No tocante à tecnologia musical, é importante 
ressaltar que tais ferramentas poderiam facilitar a 
criação musical colaborativa via internet visto que, 
em alguns casos, têm esse objetivo explícito. 
Outrossim, o trabalho colaborativo pode ser 
desenvolvido também através das TIC disponíveis 
que não foram criadas com esse intuito.  

Apesar disso, os cursos de graduação em música a 
distância ofertados por Instituições Públicas de 
Ensino Superior (IPES) no Brasil, como o da 
Universidade de Brasília por exemplo, [4] não se 
valem dessas ferramentas em seus programas de 
formação de professores de música. 

Em relação à educação musical, Keith Swanwick 
[5] destaca dois pontos fundamentais: a necessidade 
do professor promover experiências especificamente 
musicais de algum tipo e os vários papéis musicais a 
serem necessariamente assumidos pelos alunos para 
garantir sua boa formação. 

Segundo o autor, a educação musical é uma 
educação estética, logo é importante a elaboração de 
atividades capazes de criar envolvimento direto com 
a música e isso é conseguido através de três pilares 
principais de estudo: composição, audição e 
performance. Esse modelo é completado pela 
literatura sobre música (e da música), e a aquisição 
de habilidades aurais, instrumentais e de notação – 

sintetizado na palavra C(L)A(S)P1. Tais atividades 
são consideradas, no entanto, como periféricas à 
experiência musical em si. 

A criação musical colaborativa online incorpora 
portanto duas questões importantes, a criação 
musical em si e o uso das TIC. 

Portanto, faz-se necessário a análise de ferramentas 
colaborativas voltadas para criação musical 
disponíveis online.  

O presente artigo realizará tal investigação 
dividindo as ferramentas em duas grandes categorias: 

 1) As voltadas especificamente para a criação 
musical.  

2) As com outra finalidade, mas com a 
possibilidade de serem utilizadas com o mesmo 
objetivo.  

As ferramentas da primeira categoria foram 
classificadas de acordo com três tipos:  

a)   Ferramentas que permitem a escrita  musical 
tradicional on-line. 

b) Ferramentas que trabalham com a troca e 
gerenciamento de arquivos de áudio. 

c) Ferramentas que possibilitam a gravação de 
áudio e/ou MIDI on-line. 

As ferramentas da segunda categoria foram 
divididas de acordo com sua função: 

a) Áudio e videoconferência. 

b) Compartilhamento de arquivos. 

c) Repositório de vídeos. 

Dentro da primeira categoria, foram selecionados 
os sítios Noteflight, Kompoz, Soundation e 
AudioSauna. Como exemplos da segunda categoria, 
optou-se pelos seguintes aplicativos: Skype, 
Hangouts, Soundcloud, Wetransfer e Youtube. 

Para a referida análise, foi feita a pesquisa nas 
informações disponíveis em cada sítio – incluindo 
material em áudio e vídeo, exemplos de usuários, 
tutoriais, blogs, entre outros – além do uso prático da 
ferramenta. 

1. ANÁLISE DAS FERRAMENTAS 
DESENVOLVIDAS PARA A CRIAÇÃO 
MUSICAL 

A seguir, é feita uma descrição de algumas 
ferramentas desenvolvidas com o objetivo definido 
de facilitar a atividade de criação musical 
colaborativa on-line.  

                                                
1O sistema C(L)A(S)P – Composition, Literature studies, 
Audition, Skill acquisition, Performance – foi traduzido para o 
português como (T)EC(L)A – Técnica, Execução, Composição 
musical, Literatura e Apreciação. 
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1.1 Escrita musical on-line 
Dentro desse primeiro tipo se encontra o Noteflight 

(Figura 1). A sua plataforma coloca à disposição do 
usuário um software para a criação, edição, 
armazenagem, escuta, impressão e compartilhamento 
de partituras na Internet, possibilitando a colaboração 
entre usuários na composição de uma mesma música. 

O uso é gratuito, com limitações. Caso escolha 
pagar um taxa mensal, o usuário passa a ter a sua 
disposição recursos avançados como número maior 
de timbres, organização de arquivos em pastas, 
mixagem do canais de áudio, e entrada de dados via 
MIDI, entre outros. 

O sítio pode ser acessado através dos navegadores 
mais utilizados, inclusive em plataformas móveis 
como o iOS e o Android. 

Na parte de suporte, há tutoriais em vídeo 
mostrando as funções básicas do programa. É 
possível importar e exportar arquivos no formato 
MIDI e MusicXML. Além disso, pode-se exportar o 
arquivo final no formato WAV. Os timbres dos 
instrumentos são sintetizados no próprio software. 

Depois de criada, a partitura pode ser 
compartilhada e é possível controlar o nível de 
acesso, indo da simples visualização até a 
modificação do material. Um histórico fica 
armazenado com as modificações efetuadas na 
partitura por outros usuários. 

 

Figura 1 – Tela do sítio Noteflight 

1.2 Troca e gerenciamento de arquivos de 
áudio 

No Kompoz (Figura 2), é possível um usuário fazer 
o upload de uma pista de áudio – por exemplo, uma 
linha de baixo – à qual outros usuários podem 
acrescentar pistas com material adicional – bateria, 
piano, entre outros. 

Para enviar e receber material, pode-se usar um 
software grátis proprietário, o Konnect, ou dois 
serviços comuns de gerenciamento de arquivos na 
nuvem: Dropbox e Google Drive. 

O criador do arquivo inicial é o “dono” da 
colaboração e responsável pela escolha de quais 
pistas são incorporadas ou não ao projeto. 

É permitido enviar versões diferentes da mesma 
pista e adicionar um arquivo “preview”2 com uma 
amostra de como cada colaboração soa junto com as 
outras já existentes. 

As músicas podem ser licenciadas de forma 
tradicional ou dentro de uma das oito opções 
Creative Commons3. 

Há também planos pagos que permitem um maior 
número de projetos privados e públicos, upload de 
arquivos de áudio sem compressão, criação e 
moderação de grupo de usuários, entre outros 
recursos avançados. 

 

Figura 2 – Tela do sítio Kompoz 

1.3 Gravação de áudio e/ou MIDI on-line 
O Soundation (Figura 3) é um sítio voltado para a 

gravação de áudio e/ou MIDI on-line, que coloca à 
disposição do usuário todas as funcionalidades de um 
software profissional de gravação, através de um 
programa no navegador da Internet. Seus recursos 
incluem instrumentos virtuais, automação, gravação, 
efeitos em tempo real, entre outros.  

Na configuração inicial, o programa conta com 700 
loops e samples grátis. Se o usuário quiser, pode 
adquirir mais na loja on-line do sítio ou usar as 
próprias gravações para gerá-los. 

É possível importar arquivos MIDI, de áudio, e no 
formato proprietário – com extensão “.sng”. A 
exportação é permitida em “.wav” e em “.sng”. 

O programa permite a gravação de dados MIDI – 
através de um teclado virtual ou um  teclado MIDI 
externo conectado ao computador – ou de áudio. É 
possível ajustar a latência mas é perceptível um certo 
atraso entre a execução e o emissão sonora dos 
timbres virtuais.  

Ao terminar uma peça musical pode-se publicar a 
faixa mixada, tanto na comunidade virtual do sítio 
quanto no Facebook, possibilitando o comentário de 
outros usuários. 

O Soundation conta com um recurso voltado 
especificamente para a colaboração via Internet. 
                                                
2 O “preview” é um arquivo de áudio com uma mixagem prévia 
do material produzido pela colaboração. 
3 As licenças Creative Commons oferecem maneiras simples e 
padronizadas de conceder autorização de uso de obras intelectuais 
de acordo com as condições definidas pelo próprio autor. 
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Através de um aplicativo funcionando dentro da 
plataforma de comunicação Hangouts do Google4, é 
possível usar os recursos do Soundation em tempo 
real, junto com a videoconferência, com edições 
feitas e acompanhadas  simultaneamente por todos os 
participantes. Contudo, a armazenagem de arquivos 
com áudio gravado exige uma assinatura paga. 

 

Figura 3 – Tela do sítio Soundation 

O AudioSauna (Figura 4) é do mesmo tipo do 
Soundation – transforma o navegador da internet 
num estúdio virtual para a produção musical – sendo, 
no entanto, mais limitado. 

Há três tipos de instrumentos que podem ser 
alocados em até dez pistas: um sintetizador virtual 
analógico, um sintetizador de frequência modulada e 
um sampler. Todos possuem diversos presets e 
permitem edições de parâmetros como envelope, 
formato de onda, low-frequency oscillator (LFOs)5 e 
filtros, entre outros. 

O programa disponibiliza uma mesa de mixagem 
com dois auxiliares de efeito – limitados a reverb e 
delay – e controles de volume e panorâmico. 

A entrada de dados pode ser feita de duas formas: 
com o mouse, inserindo cada nota individualmente 
em uma grade onde a altura e a duração são 
determinadas respectivamente pela posição vertical e 
horizontal das linhas criadas, ou através do teclado 
virtual. 

Não é possível importar ou gravar áudio, mas o 
arquivo de áudio pode ser exportado no formato 
“.wav”. 

Entretanto, o programa possui restrições 
consideráveis.  Há um limite de 10 pistas por projeto, 
não existe a possibilidade de desfazer um erro – não 
há a função “undo” –, e não há como expandir o 
banco de timbres – apesar de ser possível editar os 
existentes e salvar as edições.   

Mesmo assim, oferece a opção de instalação do 
aplicativo dentro do navegador Google Chrome, 
permitindo o seu uso off-line.  

                                                
4 https://plus.google.com/hangouts  
5 Oscilador de Baixa Frequência – num sintetizador é um 
oscilador secundário, com frequência geralmente abaixo de 20 Hz, 
utilizado para modular o sinal do oscilador principal.  

 

Figura 4 – Tela do sítio AudioSauna 

2. ANÁLISE DE FERRAMENTAS COM 
OUTRAS FINALIDADES  

As ferramentas a seguir não foram desenvolvidas 
com o função de facilitar a criação musical 
colaborativa on-line, mas oferecem recursos capazes 
de favorecer essas atividades.   

2.1 Áudio e videoconferência 
De todos os recursos avaliados aqui, o Skype é o 

único que exige instalação no equipamento do 
usuário. Portanto, não é um software que funciona 
on-line mas possibilita a comunicação on-line através 
da Internet. 

Esse programa permite a comunicação por meio de 
áudio, vídeo e mensagens escritas, e o  
compartilhamento de conteúdo entre seus usuários. 
Tal comunicação é possível, inclusive, em 
dispositivos móveis.  

Além de conteúdo, o Skype permite o 
compartilhamento de tela e, para usuários pagantes, 
isso pode ser feito com até 10 pessoas ao mesmo 
tempo. Com esse recurso, é possível dar orientações 
sobre algum programa aberto e exibir apresentações, 
entre outros. 

O Hangouts funciona de forma similar ao Skype, 
mas não exige instalação de software específico no 
equipamento  do usuário. Ele pode ser acessado 
diretamente na conta de correio eletrônico Gmail, 
através da rede social Google+, de uma extensão no 
navegador Chrome, ou de aplicativos em dispositivos 
móveis.  

2.2 Compartilhamento de arquivos 
O sítio Soundcloud funciona como uma plataforma 

onde é possível guardar, gravar, divulgar e 
compartilhar arquivos sonoros. 

Após criar a conta, o usuário pode publicar suas 
gravações de forma privada, ou pública em sítios, 
blogs e redes sociais. 

Além do acesso via navegadores de Internet, é 
possível acessar o serviço via aplicativos de celular 
nos sistemas Android e iOS. 

Tanto o acesso pelo navegador da Internet quanto 
pelo smartphone permitem a gravação direta de 
arquivos de áudio, podendo servir como uma espécie 
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de banco sonoro nas nuvens construído de forma 
fácil e disponível em qualquer lugar com conexão à 
Internet.  

O usuário pode criar e participar de grupos com o 
mesmo interesse – há grupos destinados a estilos 
musicais específicos, palestras, audiolivros, efeitos 
sonoros, entre outros.  

Um outro sítio, o WeTransfer, oferece o serviço de 
envio de arquivos de modo fácil e descomplicado. A 
vantagem em relação a outros métodos é o fato do 
usuário poder enviar arquivos com até dois gigabytes 
– tamanho não permitido por programas de correio 
eletrônico – o que viabiliza o compartilhamento de 
projetos de música com áudio digital, geralmente 
formado por arquivos de tamanho grande. 

Não é preciso nenhum tipo de cadastro para usar o 
serviço e o usuário pode enviar arquivos quantas 
vezes desejar – dado o limite de dois gigabytes por 
envio. Os arquivos ficam disponíveis para download 
por sete dias. 

Caso opte pelo serviço pago, o usuário aumenta o 
limite para dez gigabytes por envio e tem vantagens 
como personalização da página, transferências  
protegidas por senha, maior número de dias na 
armazenagem dos arquivos, entre outras. 

2.3 Repositórios de Vídeo 
Apesar de não ser o único, o Youtube é o serviço 

pioneiro de compartilhamento de vídeo na Internet, 
tendo sido criado em 2005 e contando, atualmente, 
com uma base de um bilhão de usuários6.  

O potencial desse serviço para a educação é 
notável a ponto do próprio sítio ter criado um canal 
especialmente dedicado a isso – YouTube Educação 
(<https://www.youtube.com/education >). Na versão 
brasileira, por exemplo, é possível encontrar aulas 
sobre matérias do ensino fundamental e médio. 

Mas, para além da mera reprodução de uma aula 
expositiva em vídeo, o sítio possui várias 
funcionalidades com uso potencial em atividades 
educativas. 

É possível usar os vídeos disponíveis para a 
pesquisa de informações, exemplos e referências a 
respeito de um determinado assunto, assistir à uma 
demonstração de como executar determinada técnica 
em um instrumento musical, entrar em contato com 
músicas de outras culturas do mundo, entre várias 
outras possibilidades. 

O sítio disponibiliza ferramentas on-line para 
captura e edição de vídeos a partir de um computador 
pessoal ou de um aplicativo em dispositivos móveis. 
É possível transmitir um evento ao vivo, em 

                                                
6 Fonte: http://expandedramblings.com/index.php/youtube-
statistics  

streaming, gravar um videoconferência com vários 
participantes e montar uma apresentação de slides 
com fundo musical, tudo diretamente no sítio. 

3. APLICAÇÕES PRÁTICAS 

As ferramentas apresentadas oferecem várias 
possibilidades de uso para a criação colaborativa de 
música. A seguir há três exemplos práticos de 
atividades onde a colaboração pode ser facilitada 
pelo uso das ferramentas citadas acima.  

3.1 1º Exemplo 
A partir de uma pesquisa no YouTube sobre a 

fórmula de compasso 5/4, um usuário dá início a uma 
composição escrevendo a parte da bateria no 
Noteflight. 

Os participantes discutem pelo Skype o rumo da 
composição e compartilham com os colegas os links 
dos vídeos encontrados com exemplos de músicas 
que utilizam essa fórmula. 

Um outro participante cria uma sequência 
harmônica e um linha de baixo sobre a parte de 
bateria inicial, a qual é então completada com uma 
melodia composta pelo terceiro participante. 

Após a finalização da partitura, o resultado é 
exportado no formato “.wav” e colocado no 
Soundcloud onde pode ser compartilhado com outras 
pessoas para apreciação e comentários. 

3.2 2º Exemplo 
Um usuário cria uma música no AudioSauna, 

explorando a capacidade de edição de timbres do 
sítio e exporta o arquivo e os loops das pistas criadas 
para colocá-los no Kompoz. 

Outros usuários, a partir do arquivo original, 
editam a música composta no AudioSauna, criando 
variações no material original – tanto no timbre 
como nas notas – e colocando esse novo material 
também no Kompoz. 

O projeto é então aberto à participação de outros 
usuários do sítio gravando mais pistas em cima do 
material original. 

A mixagem final é então disponibilizada no 
YouTube. 

3.3 3º Exemplo 
Três usuários constroem simultaneamente a seção 

A de uma obra musical, usando o Soundation numa 
sessão de videoconferência no Hangouts do Google. 

Os arquivos são exportados e disponibilizados a 
todos via WeTransfer para cada um dos participantes 
criar uma seção contrastante. 

Uma nova seção é feita no Hangouts com o 
objetivo de juntar o novo material e dar o 
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acabamento final colocado, então, no Soundcloud 
para ser compartilhado nas redes sociais. 

4. DISCUSSÃO 

Em todos esses exemplos as TIC serviram para 
criar as condições necessárias à interação entre os 
participantes ou, no caso, a interatividade.  

De acordo com Silva [7], “o termo interatividade 
foi posto em destaque com o fim de especificar um 
tipo singular de interação” (p.100). Mais 
precisamente, o tipo de interação que acontece no 
campo da informática. A partir dessa interação, surge 
a possibilidade da construção colaborativa de 
conhecimento. 

Conforme aponta Silva [6], para Vygotsky existe 
uma lei geral do desenvolvimento cultural, uma série 
de mudanças que constituem o que ele chama de 
interiorização. Isso ocorre porque as funções 
cognitivas surgem em dois momentos: primeiro 
interpsicologicamente, na interação social e, 
segundo, intrapsicologicamente, num situação 
individual. 

No meio social, a partir das interações permitidas 
pela linguagem, a mediação exerce um papel 
importante na intervenção do homem com sua 
realidade e com a do outro. E, nessa intervenção, 
surge a oportunidade de aprendizado.  

Silva [6] destaca que o conceito de Zona de 
desenvolvimento proximal (ZDP) de Vygotsky traz 
consigo três implicações pedagógicas para o ensino: 
a janela de aprendizagem, a ação do professor como 
responsável por transformações metacognitivas, e a 
importância da mediação por pares. 

A última dessas implicações tem grande relação 
com a mediação propiciada pelo trabalho 
colaborativo de criação musical. “Esta mediação é 
precedida por uma regulação exterior, expressa por 
meio de habilidades e conhecimentos interiorizados e 
trazido pelo aluno mais apto, o qual guia as 
atividades junto ao aluno com menos aptidão” [6] 
(p.27). 

No caso dos exemplos citados, os alunos são os 
participantes que interagem e aprendem uns com os 
outros. Um participante com mais conhecimento 
sobre um determinado assunto cria as condições para 
que o outro interiorize procedimentos e técnicas com 
as quais não trabalharia sozinho, e passe então a 
utilizá-los. 

Segundo Hakkarainen et al. [8], há três abordagens 
predominantes nas teorias de aprendizagem: 

1. Metáfora de aquisição de  conhecimento – 
onde o conhecimento, sendo propriedade ou 
característica de uma mente individual, é 
transmitido do professor ao aluno. É uma 
aprendizagem monológica, ocorrida dentro da 

mente. Aqui a colaboração não tem um papel 
fundamental. 

2. Metáfora da participação – a aprendizagem 
ocorre a partir do processo de crescer e 
socializar em comunidade. O conhecimento é 
um aspecto das práticas culturais e a ênfase é 
dada à interação. É uma aprendizagem 
dialógica. 

3. Metáfora da criação de conhecimento – 
incorpora várias teorias como a da construção 
de conhecimento, de aprendizagem expansiva 
e da criação organizacional de conhecimento. 
Apesar das diferenças entre essas teorias, 
todas têm o objetivo de explicar os processos 
colaborativos envolvidos na criação ou 
desenvolvimento de algo novo. É uma 
aprendizagem “trialógica” – focada em 
atividades organizadas ao redor da busca 
sistemática de desenvolvimento de “objetos”7 
compartilhados. 

Os exemplos citados no item 3 a se encaixam 
dentro da terceira metáfora – a da criação de 
conhecimento – já que o objetivo das experiências é 
a troca de objetos epistêmicos voltados à criação de 
um conhecimento novo gerado a partir da 
interatividade entre os participantes. 

Ainda de acordo com [8], há quatro aspectos 
centrais para a abordagem da criação de 
conhecimento, e todos aparecem nos exemplos. 

Primeiro, a aprendizagem colaborativa centrada 
no objeto, onde eles podem ser artefatos concretos, 
permitindo serem manipulados, compartilhados, 
estendidos e transformados. Nos exemplos, são os 
arquivos trocados entre os participantes – áudio, 
midi, entre outros. Aqui ocorre a chamada 
mediação epistêmica, a criação de artefatos 
epistêmicos através da escrita, visualização ou 
protótipos. Os protótipos são as músicas criadas e 
trabalhadas até sua forma final. 

Segundo, as comunidades de conhecimento. Tais 
comunidades são viabilizadas pelas ferramentas de 
comunicação, no caso, o Skype. Nos exemplos, os 
participantes possuem o que é considerado peça 
fundamental, um objeto compartilhado de atividade 
– a música sendo criada. Além disso, há várias ZDP 
dada a característica heterogênea dos grupos. As 
comunidades servem também de apoio 
socioemocional ao permitir a troca de ideias e o 
suporte entre os participantes. 

Terceiro, a mediação tecnológica da 
aprendizagem colaborativa. As TIC têm um papel 
crucial na criação colaborativa de conhecimento, 
permitindo aos estudantes o trabalho coletivo em 

                                                
7 Tais “objetos” podem ser epistêmicos, sem forma material ou 
tangível. 
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objetos que se estendem no tempo e no espaço. 
Além disso, possibilitam capturar muitos aspectos 
do processo de pesquisa para reflexão posterior e 
auxiliam na externalização, gravação, e organização 
visual de todos os aspectos e estágios da criação. 
Em todos os exemplos, há o uso das TIC com esses 
propósitos. 

E, em quarto e último, as práticas de 
conhecimento deliberadamente criadas, das quais a 
aprendizagem colaborativa depende. As práticas de 
conhecimento são práticas pessoais e sociais 
relacionadas a atividades epistêmicas que incluem 
criação, compartilhamento, e elaboração de 
artefatos epistêmicos, como textos escritos ou 
composições musicais, caso dos exemplos citados. 

Além disso, nos exemplos é possível ocorrer duas 
questões levantadas por [1], como vindos da 
atividade colaborativa. Primeiro, a troca de 
informações e o confronto entre as ideias de cada 
participante frente ao novo conhecimento trazido 
pelo outro, onde novas relações cognitivas são 
construídas. Segundo, o raciocínio conceitual 
exigido na articulação e compartilhamento de 
objetos epistêmicos, os quais precisam ser 
formulados e produzidos de forma clara, 
requisitando um trabalho de argumentação coerente 
por parte de cada envolvido. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve o intuito de examinar a aplicação 
de ferramentas on-line nos processos de criação 
musical colaborativa.  

Para tal, foi realizada uma análise dos recursos e 
potencialidades destas ferramentas, e seu possível 
uso em atividades priorizando a colaboração entre os 
participantes.  

Após a apresentação de três exemplos de uso das 
ferramentas em criações musicais colaborativas, foi 
realizada uma avaliação de como elas podem 
beneficiar a aprendizagem através da colaboração, 
utilizando os conceitos da lei geral do 
desenvolvimento cultural e de Zona de 
Desenvolvimento Proximal, de Vygotsky, e a 
metáfora da criação de conhecimento, com seus 
quatro aspectos centrais, de acordo com Hakkarainen 
et al. [8]. 

O resultado sugere que o uso dessas ferramentas na 
mediação da atividade colaborativa fornece os 
elementos necessários para favorecer a criação de 
conhecimento e, ao serem usadas em práticas onde 
há o desenvolvimento de objetos compartilhados, 
auxiliar a aprendizagem “trialógica”. 

Com o avanço da Internet e das TIC, é provável 
que ocorra o aumento de ferramentas explorando o 
potencial da colaboração em várias atividades, 
inclusive a criação musical.  

Além disso, com a expansão do acesso e da 
velocidade de conexão, questões como a transmissão 
de áudio digital – lidando com o transporte massivo 
de informação via Internet – tendem a ser cada vez 
menos impeditivas do trabalho em tempo real. 

Uma iniciativa que aponta o futuro desse tipo de 
tecnologia é o software Bitwig Studio8, lançado em 
2014. Segundo o desenvolvedor, futuramente esse 
programa será capaz de permitir o trabalho criativo 
sobre o mesmo documento, por vários usuários 
simultaneamente, via Internet. Mas, como o software 
se encontra ainda em fase de desenvolvimento, sua 
capacidade colaborativa ainda carece de análise. 

De qualquer forma, o profissional da área de 
música, ou docente em música, interessado em 
desenvolver algum tipo de atividade colaborativa já 
conta com ferramentas capazes de facilitar de várias 
maneiras a interatividade e a comunicação entre os 
participantes, favorecendo a colaboração e a 
construção de conhecimento. 
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1. ITEM

Este template, em LATEX deve ser compat́ıvel com
qualquer PC ou Macintosh. O objetivo deste tem-
plate é sugerir um formato padrão para apresentação
de trabalhos técnicos e cient́ıficos. Para isto, basta
salvar este template com outro nome, e como arquivo
*.tex, e ir digitando o novo texto sobre este.

Os artigos submetidos à Convenção da AES não são
revisados pelo corpo editor, e poderão ser publicados
em suas formas originais, como submetidos. Para
isto, as versões finais devem ser enviadas em arquivos
PDF (*.pdf) ou em postscript (*.ps), segundo este
formato.

Itens principais (veja acima) são em letras
maiúsculas, fonte Helvetica, tamanho 8, estilo
negrito, alinhado à esquerda. O texto, propriamente

dito, é em fonte Times Roman, tamanho 9 e justifi-
cado (como este).

1.1. Sub-Item 1
Subitens usam letras maiúsculas e minúsculas, como
acima. A fonte é Helvetica, tamanho 8, estilo
negrito, alinhamento à esquerda, como no item prin-
cipal.

2. CONTEÚDO
Para garantir que os artigos da Convenção da AES
sejam consistentes com os objetivos da AES Brasil,
as instruções abaixo devem ser consideradas pelos
autores.

O conteúdo técnico deve ser preciso e coerente.
Citação a trabalhos anteriores e/ou de terceiros de-
vem ter seus respectivos créditos.
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RESUMO
Resultados confiáveis no processo de auralização são garantidos uma vez que um erro de posicionamento
do receptor ou da fonte não provoque diferenças audı́veis. Para quantificar a diferença no limiar do
observável (DLO) em termos de erro de posicionamento do receptor, realizou-se dois ensaios subjetivos
utilizando, respectivamente, um sinal musical e um de fala. Os sinais foram convoluı́dos com respostas
impulsivas de diferentes posições de fonte-receptor simuladas em um ambiente de dimensões reduzidas.
As DLOs determinadas nos ensaios, a partir da posição de referência, são todas maiores que 3 cm e a
diferença calculada entre a DLO do ensaio com música e do ensaio com fala, foi sempre menor que 1
cm, menor que a própria DLO obtida nos ensaios.

0 INTRODUÇÃO

A técnica de auralização permite que uma fonte so-
nora torne-se audı́vel em um determinado ambiente sem
que ele necessariamente exista de fato. Qualquer fonte
sonora pode ser auralizada, desde que sejam obtidas as
respostas impulsivas (RIs) do local em que se deseja
reproduzı́-las. Estı́mulos auralizados em uma deter-
minada posição de receptor podem ser obtidos através
da convolução de uma gravação anecoica com as res-

postas impulsivas da posição correspondente. A qua-
lidade e a fidedignidade da auralização depende, en-
tre outros fatores, da precisão do posicionamento en-
tre fonte e receptor na medição ou simulação da res-
posta impulsiva, a qual caracteriza o comportamento
acústico do ambiente. A fim de investigar a influência
de erros no posicionamento do receptor nos resulta-
dos de auralização, foi preparado um ensaio subje-
tivo para a determinação da diferença no limiar do ob-
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servável (DLO) de sinais não-estacionários, utilizando
o princı́pio de comparação pareada. Determinar a DLO
significa determinar a menor alteração na magnitude
de uma caracterı́stica do estı́mulo sonoro que causa
uma modificação na sensação auditiva correspondente.
Neste trabalho, a DLO foi quantificada em termos do
deslocamento do receptor a partir de uma posição de
referência dentro do ambiente, assim, pode-se encon-
trar a mı́nima distância em que o receptor precisa ser
deslocado para que uma diferença audı́vel entre os sons
seja perceptı́vel para o ouvinte.

Optou-se por realizar duas vezes o ensaio prepa-
rado, com dois estı́mulos diferentes: o primeiro utili-
zando um trecho de uma música popular e o segundo
uma poesia declamada (fala). Os sinais foram aurali-
zados, considerando como ambiente uma estrutura ex-
perimental em forma de clausura de tamanho reduzido
chamado de Caixa de Auralização (CAixa), cujas di-
mensões são 800×499, 5×299, 5mm3, representando
um cômodo ou sala. O ambiente de dimensões redu-
zidas 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 experi-
mentalmente com a devida exatidão em ambientes nor-
mais [1].

A CAixa teve seu projeto desenvolvido no ITA
(Institute of Technical Acoustics, RWTH Aachen Uni-
versity, Alemanha) e a partir de então foi desenvol-
vida por diversas instituições de pesquisa [2]. En-
saios semelhantes também foram realizados por uma
das instituições envolvidas no projeto, utilizando si-
nais estacionários auralizados em diferentes posições
da CAixa [3].

Na primeira seção deste trabalho, descreve-se a es-
trutura e a realização do ensaio subjetivo. Nas seções
seguintes, os resultados do ensaio com sinal de música
e de fala são apresentados, comparados e discutidos.

1 REALIZAÇÃO DO ENSAIO
Por meio de uma interface gráfica implementada no

software MATLAB® [4], sinais previamente escolhi-
dos foram apresentados em pares aos participantes, os
quais deveriam responder se os sinais de cada par eram
iguais ou diferentes entre si. As possibilidades de res-
postas dos participantes (jurados) podem ser visualiza-
das na Figura 1. Neste ensaio, deseja-se obter o número
de respostas em que o jurado identifica como diferente
os sons que realmente são diferentes. O julgamento
coube inteiramente aos participantes, sem influência ou
interferência do pesquisador. Participaram como jura-
dos nos ensaios um grupo de pessoas com idade vari-
ando de 18 a 56 anos.

1.1 Sinais utilizados
Como sinal de entrada, em um dos ensaios foi utili-

zado um trecho de uma música popular instrumental e
no outro uma poesia em português, declamada por voz

Figura 1: Possibilidades de respostas dos jurados.

masculina, ambos com energia limitada entre 50 Hz e
16 kHz e duração de 12 segundos.

Os sinais foram convoluı́dos com 61 respostas im-
pulsivas simuladas (com condição de contorno de pa-
redes rı́gidas), coletadas em posições determinadas a
partir de ligeiras variações da posição do receptor nas
direções x, y e z em relação a uma posição de referência
no centro da CAixa. Em cada direção a partir da re-
ferência, o receptor foi deslocado com incrementos de
1 cm e com deslocamento máximo de 10 cm no sen-
tido positivo e 10 cm no sentido negativo, como mos-
tra a Figura 2 para as direções x e y. Assim, do total
de 61 RIs, 20 foram coletadas em cada direção (x, y
e z) e uma no centro do ambiente (referência). Cada
posição em que uma RI foi obtida, corresponde a uma
convolução diferente realizada e a um sinal a ser com-
parado no ensaio subjetivo. A mesma configuração das
61 RIs foi utilizada tanto na convolução dos sinais do
ensaio com música quanto na do ensaio com fala. A
fonte sonora, omnidirecional, foi mantida fixa no canto
superior direito, a uma distância de 5 cm das paredes.

Figura 2: Pontos de coleta das respostas impulsivas na
CAixa.

A obtenção das RIs, as convoluções e outras
operações foram realizadas com o software MATLAB®
utilizando o ITA-Toolbox, um software de código
aberto, desenvolvido pelo próprio ITA, para fins de
medições e tarefas comuns de pós processamento de da-
dos no campo de acústica [5].

Os sinais foram reproduzidos por fones de ouvido
tipo circum-auricular, da marca Sennheiser, modelo
HT0017 HD640 e por uma placa de som Realtek. O
sinal foi apresentado de forma diótica aos jurados.
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12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 92

WUNDERLICH ET AL. DIFERENÇA NO LIMIAR DO OBSERVÁVEL: FALA/MÚSICA

1.2 Estrutura do ensaio: baterias
A fim de facilitar a execução e a avaliação dos pa-

res de sons, o ensaio foi estruturado em 3 baterias, uma
para cada direção de deslocamento: x, y e z, conforme
a Figura 3. Cada bateria continha os sinais obtidos
tanto no sentido de deslocamento positivo quanto no
sentido de deslocamento negativo da dimensão. Os 20
sinais, referentes a cada posição, foram apresentados
em ordem aleatória em par com o sinal da posição de
referência. Além disso, foram acrescentados três pares
compostos por sinais idênticos para verificar a confia-
bilidade das respostas dos participantes, totalizando 23
pares a serem avaliados por bateria. Após ouvir cada
par o jurado deveria responder a pergunta: “os sinais
são iguais ou diferentes?”.

Figura 3: Estrutrura do ensaio subjetivo.

1.3 Interface gráfica
Sinais não-estacionários como música e fala, em ge-

ral, variam bastante no tempo e são sinais mais difı́ceis
de serem comparados em ensaios subjetivos. Isto se dá
devido ao risco do participante se equivocar em seu jul-
gamento por avaliar trechos diferentes do sinal apresen-
tado. Para resolver este problema, foi desenvolvida uma
interface gráfica para reproduzir os sinais a serem ava-
liados de forma recursiva, possibilitando, dessa forma,
que o participante avalie o mesmo trecho dos dois sinais
a ele apresentados.

Na interface, as instruções para o ensaio são autoex-
plicativas, como mostrado na Figura 4. O participante
era livre para ouvir e alternar entre os sons de cada par
quantas vezes julgasse necessário para fazer a escolha
da opção “sons são iguais” ou “sons são diferentes”.

Figura 4: Interface do participante.

1.4 Critério de qualificação do sujeito
Através de um ensaio piloto previamente realizado

com uma amostra de 6 participantes, obteve-se o des-

vio padrão amostral da porcentagem das respostas em
que os participantes afirmaram que os sons de fato dife-
rentes eram diferentes, o qual foi utilizado para calcular
o número mı́nimo de participantes por bateria em cada
ensaio, que foi determinado em 22 participantes. Em
ambos ensaios, o número mı́nimo de participantes foi
ultrapassado, contando com 30 pessoas por bateria no
ensaio com sinal musical e 25 pessoas no ensaio com
sinal de fala.

Embora todos os sons referentes a posições distintas
na CAixa sejam de fato diferentes entre si, as respos-
tas dos participantes para a comparação destes sinais
não possuem um certo ou errado, pois queremos justa-
mente avaliar qual é a distância mı́nima da posição de
referência em que os sons diferentes passam a ser de
fato identificados como diferentes auditivamente, e esta
é uma avaliação é individual e subjetiva. Contudo, três
pares idênticos foram utilizados no ensaio para eliminar
participantes desatentos ou incoerentes em seus julga-
mentos, estes, sendo sons iguais possuem uma resposta
certa e o participante deveria ser capaz de indentificar
este fato. Como critério de seleção, foi estabelecido que
caso um jurado julgasse 2 ou 3 pares idênticos como
sendo diferentes (erro tipo II), todas as suas respostas
seriam desconsideradas.

2 RESULTADOS

2.1 Diferença no limiar do observável por
dimensão

Optou-se por se classificar a diferença no limiar do
observável em dois grupos: receptores se aproximando
da fonte e receptores se afastando da fonte, a partir da
posição de referência. Em um primeiro momento estes
dois grupos foram tratados separadamente conforme a
direção de deslocamento do receptor, como mostra a
Tabela 1. A partir das respostas dos participantes nas
baterias, para cada posição em que o receptor foi des-
locado foi calculada a porcentagem do número de ve-
zes em que os participantes responderam que os sons
diferentes eram diferentes. Com estas porcentagens é
possı́vel traçar a curva psicométrica por interpolação
dos pontos. A DLO em cada curva foi determinada na
distância entre a posição de referência e a posição do re-
ceptor em que 75% dos participantes responderam que
os sons diferentes eram diferentes.

Tabela 1: DLO por dimensão [cm].
dimensão aproximando receptor afastando receptor

música fala música fala
x 3, 900 3, 550 3, 643 3, 440

y 3, 450 3, 438 3, 350 3, 792

z 3, 625 4, 292 3, 542 4, 920

As maiores DLOs foram obtidas nos ensaios com
fala e na direção z, que é a menor dimensão da CAixa.
Assim sendo, as posições de receptor analisadas esta-
vam localizados mais próximas à parede do ambiente.
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Aproximando o receptor da fonte, a maior DLO ob-
tida foi de 4, 292 cm e a maior DLO afastando o recep-
tor foi de 4, 920 cm, ambas na dimensão z.

2.2 Ensaios válidos
As respostas dos participantes foram qualifica-

das pelo critério descrito na seção 1.4, resultando no
número de ensaios válidos, por direção, apresentado na
Tabela 2.

Tabela 2: Ensaios válidos por dimensão.
nº ensaios válidos x y z total

Música 26 30 29 85
Fala 23 24 23 70

O tempo de execução de cada bateria durante o en-
saio com música foi de aproximadamente 9 minutos;
no ensaio com fala, reduziu-se este tempo para aproxi-
madamente 5 minutos, este fato será melhor discutido
posteriormente.

2.3 Impressões do ensaio
Ao final do ensaio, os participantes foram questio-

nados quanto às impressões que tiveram acerca do en-
saio. O ensaio foi considerado simples de realizar e
entender e em alguns casos a diferença entre os sons
foi relatada como muito evidente, outrora bastante su-
til. As principais diferenças relatadas nas palavras dos
participantes foram, no caso da fala: graves/agudos,
reverberação, sons metálicos, distorção. No caso da
música, as principais diferenças relatadas foram: com-
ponentes tonais, distância e reverberação.

2.4 Comparação entre os ensaios
Em uma segunda análise, a partir dos resultados dos

dois grupos, citados na seção 2.1, duas DLOs globais
foram determinadas para cada ensaio, uma no sentido
de aproximação do receptor da fonte e uma no sentido
de afastamento, conforme a Tabela 3. A curva psi-
cométrica global foi determinada a partir do calculo da
porcentagem do número de vezes em que os participan-
tes responderam que os sons diferentes eram diferen-
tes, para cada posição, porém agora considerando to-
das as direções juntas. Na DLO global no sentido de
aproximação do receptor foram combinadas as respos-
tas no sentido positivo de x e y com a do sentido nega-
tivo de z, pois a fonte sonora encontrava-se na posição
−z conforme a Figura 5. A DLO global no sentido de
afastamento do receptor foram combinadas as respostas
no sentido negativo de x e y com a do sentido positivo
de z, conforme a Figura 6.

A comparação da diferença entre as DLOs do en-
saio com música e do ensaio com fala é feita na Tabela
3 , sendo que a diferença entre as DLOs dos ensaios,
tanto aproximando quanto afastando o receptor da fonte
foi menor que 1 cm. A maior DLO global foi obtida no
ensaio com fala: 3, 875 cm (aproximando) e 3, 950 cm
(afastando).

Figura 5: Curva psicométrica obtida aproximando o
receptor da fonte. Curva tracejada: música; curva
contı́nua: fala. O marcador “+” indica a DLO de cada
curva.

Figura 6: Curva psicométrica obtida afastando o recep-
tor da fonte. Curva tracejada: música; curva contı́nua:
fala. O marcador “+” indica a DLO de cada curva.

Tabela 3: Comparação das DLOs de música e fala.
DLO música DLO fala ∆DLOmúsica, fala

aproximando
receptor da
fonte

3, 546 cm 3, 875 cm 0, 329 cm

afastando
receptor da
fonte

3, 464 cm 3, 950 cm 0, 486 cm

2.5 Análise estatı́stica
Para analisar as respostas dos jurados utilizou-se um

teste t de Student, com nı́vel de significância de 5%:

• Hipótese nula H0: Sons são diferentes

• Hipótese alternativa H1: Sons são iguais

Os resultados do teste estatı́stico do ensaio com sinal
de música e do ensaio com sinal de fala são apresenta-
dos nas Tabelas 4 e 5, respectivamente. O erro tipo I
(α) significa rejeitar a hipótese nula quando ela é ver-
dadeira e o erro tipo II (β) significa aceitar a hipótese
nula quando ela é falsa.

O erro apresentado na Tabela 6 foi calculado pela
equação 1:

e0 = (tυ,α)
s√
n

(1)

onde, t é o valor encontrado na tabela de Student, υ
é o grau de liberdade, α é o nı́vel de significância, n é o
número de amostras e s é o desvio padrão amostral.

12o CONGRESSO / 18a CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL, SÃO PAULO, 13 A 15 DE MAIO DE 2014



12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 94

WUNDERLICH ET AL. DIFERENÇA NO LIMIAR DO OBSERVÁVEL: FALA/MÚSICA

Tabela 4: Teste t de Student: ensaio com sinal de
música.

Decisão
Realidade Aceitar H0 Rejeitar H0

H0 é verdadeira Decisão correta Erro tipo I (α)
aproximando receptor 76, 5 % 23, 5 %

H0 é verdadeira Decisão correta Erro tipo I (α)
afastando receptor 76, 7 % 23, 3 %

H0 é falsa Erro tipo II (β) Decisão correta
12, 5 % 87, 5 %

Tabela 5: Teste t de Student: ensaio com sinal de fala.
Decisão

Realidade Aceitar H0 Rejeitar H0

H0 é verdadeira Decisão correta Erro tipo I (α)
aproximando receptor 74, 27 % 25, 73 %

H0 é verdadeira Decisão correta Erro tipo I (α)
afastando receptor 75, 07 % 24, 93 %

H0 é falsa Erro tipo II (β) Decisão correta
12, 89 % 87, 11 %

Tabela 6: Erro calculado para a DLO.
música fala

aproximando
receptor da
fonte

0.071 cm 0.0694 cm

afastando
receptor da
fonte

0.065 cm 0.0714 cm

Assim, temos que para a fonte auralizada com sinal
de fala:

• 75% da população notará diferença entre os
estı́mulos quando o deslocamento for de 3, 875 ±
0, 0694 cm, no sentido de aproximação do recep-
tor da fonte.

• 75% da população notará diferença entre os
estı́mulos quando o deslocamento for de 3, 950 ±
0, 0714 cm, no sentido de afastamento do receptor
da fonte.

Para a fonte auralizada com sinal de música:

• 75% da população notará diferença entre os
estı́mulos quando o deslocamento for de 3, 546 ±
0, 071 cm, no sentido de aproximação do receptor
da fonte.

• 75% da população notará diferença entre os
estı́mulos quando o deslocamento for de 3, 464 ±
0, 065 cm, no sentido de afastamento do receptor
da fonte.

3 CONCLUSÕES

No ensaio com sinal de fala, os jurados manifesta-
ram maior agilidade em identificar a diferença ou igual-
dade entre os sons apresentados do que no ensaio com

sinal de música. Possivelmente isto se deve ao fato de
o sinal musical possuir um número maior de elementos
de variação, exigindo atenção nos diversos instrumen-
tos executados simultaneamente, aumentando assim o
tempo de decisão.

Os limiares diferenciais determinados nos ensaios,
a partir da posição de referência, são todos maiores que
3 cm, isto é, o receptor precisa ser deslocado mais de
3 cm para que uma diferença na auralização seja per-
cebida em qualquer dimensão analisada. Além disso, a
diferença calculada entre a diferença no limiar do ob-
servável do ensaio com música e do ensaio com fala,
tanto aproximando como afastando o receptor da fonte,
foi menor que 1 cm. Assim, pode-se considerar os re-
sultados da diferença entre as DLOs pouco significa-
tivos audivelmente, pois esta diferença é menor que o
próprio limiar diferencial obtido nos ensaios.

Para ampliar as averiguações deste artigo, em tra-
balhos futuros, os resultados aqui apresentados serão
comparados com os resultados de um novo ensaio a ser
aplicado utilizando, desta vez, ruı́do branco. Ainda,
pretende-se expandir os conhecimentos obtidos, utili-
zando RIs reais para investigar a DLO em funções res-
posta em frequência de uma sala de dimensões reais,
proporcional ao tamanho da CAixa, reportando os re-
sultados em um outro artigo.
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broacústica,” 11º Congresso AES Brasil, 2013.

[2] William D. Fonseca, Bruno S. Masiero, Sylvio R.
Bistafa, Pascal Dietrich, Giuliano S. Quiqueto,
Luiz F. O. Chamon, Michael Vorländer, and Sa-
mir N. Y. Gerges, “Medição de uma plata-
forma acústica conceitual desenvolvida por diferen-
tes instituições de pesquisa,” XXIII Encontro da
Sociedade Brasileira de Acústica, 2010.
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RESUMO 
Este artigo descreve ferramentas de apoio à modelação acústica de ambientes 3D, tendo em vista aplicações 

de auralização em ambientes de Realidade Virtual. Através de um sensor Microsoft Kinect para recolha de dados 
e da aplicação Kinect Fusion para processamento é realizada a aquisição da geometria tridimensional de 
ambientes reais. A informação é processada para servir dois tipos de técnicas de modelação: geométrica e física. 
A primeira baseia-se em malhas poligonais representando as superfícies delimitadoras. Para a segunda, são 
construídas grelhas tridimensionais de pontos cobrindo todo o volume de propagação sonora. Em ambos os 
casos, cada elemento (polígono ou ponto) é configurado em função das propriedades acústicas correspondentes. 
A construção da cauda de reverberação no modelo de auralização beneficia de uma estimativa do tempo de 
reverberação calculada pela fórmula de Millington-Sette com os parâmetros reais da sala (volume, absorção das 
superfícies). Com base nestas ferramentas, foi desenvolvido um modelo acústico de uma sala real. Esse modelo 
foi testado recorrendo a software de auralização previamente desenvolvido. 
 

0 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de realidade virtual têm vindo a 
ganhar importância nas mais diversas áreas 
(entretenimento, aviação, educação, etc). Para 
integrar a vertente sonora (auralização), impõe-se 
modelar o comportamento acústico dos ambientes.  

O grande desafio em modelação acústica de 
salas é conciliar os requisitos de eficiência 
computacional e rigor de simulação. Existem 
essencialmente duas categorias: modelação 
geométrica e modelação física. Pode dizer-se que a 
primeira, centrada no fenómeno de reflexão/absorção 
das ondas sonoras nas superfícies que delimitam a 
sala, favorece o requisito de eficiência 

computacional. A segunda, ao procurar soluções 
numéricas da equação de onda, que têm 
automaticamente em conta não só a 
reflexão/absorção, mas todos os fenómenos de 
propagação ondulatória (nomeadamente difração), 
tende a sacrificar a eficiência computacional para 
favorecer o rigor. 

Seja qual for o método escolhido (modelação física 
ou geométrica) é certo que a simulação acústica de 
um ambiente exige informação que descreva a 
geometria desse ambiente e as propriedades acústicas 
das superfícies que o delimitam. O objetivo deste 
trabalho é então desenvolver ferramentas de 
modelação 3D eficientes que permitam o 
levantamento da geometria de espaços reais e 
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subsequente processamento dessa informação para 
configurar ferramentas de auralização. 

O diagrama da Figura 1 apresenta os vários blocos 
de processamento necessários. O modelo geométrico 
visado aqui baseia-se no método das imagens 
virtuais; a espacialização 3D é conseguida 
combinando-o com filtros HRTF (head-related 
transfer function) [1]. Quanto ao modelo físico, trata-
se de uma malha de guias de onda digitais (DWM – 
digital waveguide mesh), que discretiza a solução da 
equação de onda em 3D [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Modelação acústica e auralização a partir de 

dados 3D do ambiente.  
 

Ambos os modelos partem de uma nuvem de 
pontos representativa do ambiente real.  

Para a modelação geométrica, é gerada uma 
malha poligonal fechada representando as superfícies 
delimitadoras do ambiente. É necessário associar um 
coeficiente de reflexão acústica a cada polígono 
dessa malha; isso é feito especificando o material 
constituinte, o que permite extrair essa informação de 
uma base de dados de propriedades acústicas. Como 
evidencia o diagrama, a malha poligonal pode ser 
simplificada no sentido de reduzir o custo 
computacional do algoritmo, pois este é 
exponencialmente proporcional ao número de 
polígonos da malha. 

Os modelos DWM baseiam-se na construção de 
uma malha regular de nós abrangendo todo o volume 
de propagação. Cada nó da malha é configurado em 
função da sua posição no domínio (nó-ar ou nó-
fronteira) e, no caso dos nós-fronteira, em função do 
material e das respetivas propriedades – aplica-se 
aqui igualmente a já referida base de dados de 
materiais. 

Conjugando as informações proporcionadas 
pelos dois modelos, é fácil calcular a absorção total 
das superfícies e o volume total da sala, o que 
permite estimar o tempo de reverberação (RT60) de 
acordo com a fórmula de Sabine ou suas 

modificações; no caso, empregou-se a fórmula de 
Milligton-Sette [3]. 

1 AQUISIÇÃO DE DADOS 3D 

A aquisição da nuvem de pontos do ambiente a 
modelar é feita com recurso a um sensor Microsoft 
Kinect e à aplicação Kinect Fusion [4]. Dado que a 
Kinect Fusion limita a aquisição de nuvens de pontos 
a um cubo com 3 metros de aresta, em salas de 
interesse prático são normalmente necessárias várias 
aquisições. Com o auxílio da aplicação MeshLab [5], 
é utilizado o algoritmo Iterative Closest Point (ICP) 
para efetuar o alinhamento das nuvens de pontos 
individuais num registo único. 

2 MODELO GEOMÉTRICO 

2.1 Geração da malha poligonal 
Para gerar a malha poligonal que constitui a 

fronteira da sala a partir da nuvem de pontos assim 
obtida, usou-se o algoritmo de reconstrução de 
Poisson [6], disponível no MeshLab. Resulta uma 
malha triangular completamente fechada, que pode 
ser simplificada por decimação. 

Para efeitos de teste, foi modelada uma pequena 
sala de reuniões no instituto IEETA. A Figura 2 
mostra a nuvem de pontos completa, após registo de 
várias aquisições parciais, e a correspondente malha 
poligonal obtida por reconstrução de Poisson, 
formada por 15786 triângulos. 

 
Figura 2 - Nuvem de pontos de uma sala (acima) e 
correspondente reconstrução de Poisson (abaixo). 
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Com o objetivo de simplificar o modelo, aplicou-
se decimação à malha anterior. No sentido de evitar 
uma simplificação excessiva, que acarretasse perda 
de características geométricas importantes da sala, 
foi estabelecido neste processo, de modo empírico, o 
limite inferior de 150 polígonos. O resultado é 
apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Malha de 150 polígonos obtida por decimação. 

 

2.2 Configuração da malha poligonal 
Foi desenvolvida, usando a biblioteca gráfica VTK 

[6], uma ferramenta para associar a cada polígono do 
modelo as características acústicas (no caso, 
coeficientes de absorção por banda de oitava) do 
respetivo material. É possível fazê-lo de forma 
expedita selecionando conjuntos de polígonos; a 
Figura 4 ilustra o processo: o utilizador configura 
uma determinada área (neste caso o chão da sala) 
selecionando sucessivas sub-áreas retangulares e 
escolhendo o material apropriado (no caso, madeira) 
para todos os polígonos no seu interior.  
 

 
Figura 4 - Selecção e configuração de uma região do 

modelo. 

2.3 Configuração com base em textura  
Explorou-se a possibilidade de utilizar a textura 

da cena (capturada pela câmara RGB da Kinect) para 
auxiliar a segmentação automática da malha em 
função dos materiais constituintes. Uma vez que a 
aplicação Kinect Fusion não permite (até à data deste 
trabalho) incorporar a informação de textura ao 
registar as várias nuvens de pontos adquiridas, foram 
testadas nuvens de pontos individuais com textura 
associada. Cada polígono da malha poligonal obtida 
por reconstrução de Poisson é configurado com o 
valor de textura do ponto da nuvem mais próximo. 
Quando o utilizador atribui um material a um 
polígono, inicia-se, a partir desse, um processo de 
comparação de textura entre polígonos vizinhos; a 
atribuição de material expande-se automaticamente 
enquanto a diferença entre valores RGB for inferior a 
um determinado limiar. Este processo está ilustrado 

na Figura 5. Como facilmente se depreende, é sujeito 
a erros, pois podem resultar polígonos sem material 
associado (como se observa na figura, sobretudo na 
fronteira entre regiões de material diferente). Por 
isso, é útil para acelerar a configuração mas não 
dispensa uma etapa de ajuste ‘manual’. 
 

 
Figura 5 - Processo de selecção de materiais recorrendo à 

textura. 

3 MODELO FÍSICO 

Considerou-se um modelo DWM com topologia 
retangular. Para gerar a malha 3D pretendida, 
procedeu-se a voxelização [7] no interior da 
superfície poligonal obtida para o modelo 
geométrico. Este processo particiona a sala em 
unidades elementares de volume (voxéis) de forma 
cúbica. O centro de cada voxel corresponde a um nó 
da malha. O espaçamento entre nós (aresta do voxel, 
d) depende da velocidade de propagação do som, c, e 
da frequência de amostragem áudio utilizada, fa, de 
acordo com a equação seguinte: 

 

 (1) 

Para identificação dos nós-fronteira e associação 
ao respetivo material, é utilizado um algoritmo de 
enchimento do tipo flood-fill 3D a partir de um ‘nó-
semente’ garantidamente inativo. Esclareça-se que 
são considerados inativos (e ignorados na 
modelação) os nós exteriores à superfície poligonal 
cujo voxel não intersecta nenhum polígono dessa 
superfície. Para cada nó inativo sob análise, o 
algoritmo avalia os seus vizinhos. A análise é 
replicada recursivamente em todos os que sejam 
igualmente inativos. Caso contrário, os nós são 
identificados como nós-fronteira e automaticamente 
associados ao material do polígono mais próximo. 
Terminado este processo recursivo, os nós sobrantes 
corresponderão a nós interiores, sendo por isso 
identificados como nós de ar.  

Na figura 6 observa-se um corte do resultado da 
voxelização. A cinzento estão identificados os vóxeis 
exteriores (inactivos), a vermelho os vóxeis fronteira, 
que intersectam a malha poligonal que delimita a sala 
(linha preta), e a branco os vóxeis interiores (volume 
de propagação do som). 
 



12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 98

PEREIRA ET AL. 
 

DADOS 3D PARA MODELAÇÂO 
ACÚSTICA 

 

12º CONGRESSO / 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL, SÃO PAULO, 13 A 15 DE MAIO DE 2014  

 
Figura 6 - Vista 2D do resultado da voxelização. 

 
A Figura 7 ilustra os resultados obtidos na sala 

analisada. São apenas visíveis os vóxeis que 
intersetam pelo menos um polígono da malha 
poligonal fornecida. 

 

 
Figura 7 - Resultado da voxelização na sala de reuniões 

usada para teste. 

4 TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

Quando se pretende auralização em tempo real, 
e mesmo que a opção seja por modelos geométricos, 
apenas a parte inicial da resposta impulsional da sala 
pode ser obtida; modelar a reverberação tardia é 
incomportável. A solução normalmente adotada é 
completar a resposta com o auxílio de uma unidade 
de reverberação artificial, admitindo que o campo 
sonoro é sabiniano. É desejável definir parâmetros de 
reverberação tão realistas quanto possível. Ora, as 
metodologias de aquisição e tratamento de dados 3D 
aqui descritas disponibilizam todos os dados 
necessários para aplicar fórmulas de cálculo do 
tempo de reverberação, RT60, o que permite ter em 
conta, de forma automática, as reais características 
acústicas da sala. O volume total, V (m3), pode ser 
obtido por soma de todos os vóxeis correspondentes 
a nós de ar. A parte da superfície constituída por um 
dado material i, Si (m2), será a soma das áreas de 
todos os polígonos configurados com esse material. 
Sendo ai(f) o respetivo coeficiente de absorção em 
função da frequência, a fórmula de Millington-Sette 
é: 

 
(2) 

 
O modelo da sala de teste foi configurado com 

chão em madeira e restantes superfícies em placa de 
gesso. A Tabela 1 resume os resultados obtidos 
considerando seis bandas de oitava. 

Tabela 1 – Parâmetros e resultados de cálculo de RT60. 
Frequência de amostragem 44100  Hz 
Nº vóxeis interiores 422974 
Volume de um voxel 0.000154 m3 
Volume total da sala 80.762 m3 
Área em madeira 28.253 m2 

Área em placa de gesso 94.939 m2 
  
Banda de frequência RT60 
125 Hz 0.35 
250 Hz 0.98 
500 Hz 1.66 
1000 Hz 2.19 
2000 Hz 1.51 
4000 Hz 1.18 
  

5 TESTE DE AURALIZAÇÃO 

Construiu-se um modelo geométrico da mesma 
sala com o auxílio da aplicação Kinect Fusion (sem 
textura associada). Aplicaram-se texturas 
manualmente para distinguir as várias zonas da sala 
(chão, parede, teto e grelha de ventilação) e poder 
aplicar o método de configuração descrito em 2.3. 
Utilizou-se então uma biblioteca de auralização por 
modelação geométrica [1] para realizar um teste de 
auralização por auscultadores, com head-tracking 
(deteção da orientação da cabeça) em tempo real e 
visualização simultânea dos efeitos do deslocamento 
virtual do utilizador no interior da sala, através de 
Head Mounted Display (ver Figura 8).  

 

 
Figura 8 – Teste de auralização. 

Uma demonstração deste teste está disponível em: 
http://sweet.ua.pt/paulo.dias/acousticave/Room%20d
emo.ogv 

A Figura 9 mostra uma vista no modelo virtual 
dessa demonstração , onde a esfera azul representa a 
localização da fonte sonora. 

 
Figura 9 - Imagem do interior da sala virtualizada. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Constata-se que é possível utilizar o sensor 
Microsoft Kinect para gerar malhas poligonais 
representativas da superfície interior de uma sala 
real. Foram criados métodos para, a partir dessas 
representações poligonais, configurar modelos 
acústicos geométricos ou físicos para aplicações de 
auralização. O processamento que conduz a esses 
modelos permite ainda obter automaticamente uma 
estimativa do tempo de reverberação (RT60), muito 
útil para controlar a geração da ‘cauda’ da resposta 
impulsional da sala. 

Os métodos utilizados para aquisição da 
geometria da sala podem ser melhorados, 
nomeadamente no que toca à configuração de 
materiais com base em textura. Futuros avanços 
deverão, após concluída a aquisição da textura 
completa da sala, ter em consideração diferenças de 
luminosidade entre nuvens de pontos registadas em 
posições diferentes da sala. Outro aspeto passível de 
ser melhorado é o processo de simplificação da 
malha poligonal; deverá ser estudada a possibilidade 
de reduzir conjuntos contíguos de polígonos 
complanares (ou aproximadamente complanares, 
dentro de tolerâncias a estabelecer) a um só polígono, 
pois isso oferece importantes vantagens 
computacionais em modelação geométrica. 
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endereco@eletrônico
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1. ITEM
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acima. A fonte é Helvetica, tamanho 8, estilo
negrito, alinhamento à esquerda, como no item prin-
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RESUMO
Neste trabalho é apresentado um sistema de realidade aumentada áudio 3D (binaural) para dispositivos
móveis iOS. O sistema tira partido dos recursos de processamento e entrada/saı́da existentes num dis-
positivo iOS para obter a posição do utilizador recorrendo a um sistema de localização acústica e da
unidade de medição inercial (IMU) existente no dispositivo para obter a sua orientação. Pretende-se que
o utilizador tenha uma experiência de áudio 3D (i.e., áudio binaural com acústica de sala virtual) tendo
em conta a sua posição e orientação relativa a fontes de áudio virtuais colocadas em pontos de interesse
numa sala real. O principal objetivo é criar a ilusão de que um objeto funciona como uma fonte sonora
instalada num ambiente acústico virtual que tirando partido da posição/orientação do utilizador para
processar a fonte sonora gere uma saı́da binaural em tempo-real, que pode ser ouvida pelo indivı́duo
através de auscultadores. O sistema proposto representa a evolução do trabalho descrito em [1] sendo a
localização do utilizador baseada no trabalho descrito em [2].

0 MOTIVAÇÃO

A principal motivação para este artigo é dar segui-
mento ao trabalho desenvolvido previamente em [1],
cujo principal objetivo era o desenvolvimento de um
sistema de realidade aumentada áudio 3D para mu-
seus. O sistema era capaz de localizar um utilizador
e a sua orientação da cabeça numa sala real e virtu-

alizar diversas fontes sonoras no espaço. Tendo em
conta a posição/orientação relativa do utilizador a cada
uma das fontes virtuais o sistema gerava em tempo-real
uma versão binaural com o objetivo de criar a ilusão
que as obras em exposição no museu (e.g., pinturas,
esculturas ou outras obras de arte) emitiam som. Na
versão apresentada em [1] o protótipo utilizava um sis-
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Figura 1: Diagrama de blocos do sistema proposto.

tema de localização ultrasónico de banda larga baseado
num computador portátil [3] o que inviabilizava a sua
utilização em smartphone. Neste momento o sistema
encontra-se a ser portado para iOS, faltando apenas o
bloco de auralização construı́do a partir da biblioteca
AAVE previamente descrita em [4].

1 ARQUITECTURA GERAL
A arquitetura geral do sistema está descrita na Fi-

gura 1, na qual se pode observar os seus módulos prin-
cipais: módulo de localização e de orientação do utili-
zador e módulo de auralização.

O módulo de localização permite estimar a posição
do utilizador na sala através da utilização de uma infra-
estrutura de faróis acústicos sincronizados que trans-
mitem sinais áudio não-invasivos de forma periódica.
A utilização de uma infra-estrutura sı́ncrona permite
utilizar medidas de Diferença de Tempo de Chegada
(TDoA) para estimar a posição do utilizador, libertando
o dispositivo móvel de estar sincronizado com a infra-
estrutura. Para além disso, com um funcionamento em
downlink (i.e. os faróis funcionam como transmissores
e os dispositivos móveis como receptores, o número de
estações móveis é ilimitado) [5].

O bloco de auralização processa assim o som
anecóico de uma fonte virtual para gerar um som binau-
ral (3D) tendo em conta as entradas descritas na Figura
1. O seu funcionamento é baseado na convolução dos
sinais monofónicos anecóicos emitidos por cada fonte
sonora virtual com pares de filtros HRTF (Head Rela-
ted Transfer Functions) descritos em [6] e [7], que são
selecionados de acordo com a azimute e a elevação da
cabeça do utilizador. A intensidade das fontes de áudio
virtuais depende tanto da orientação da cabeça do uti-
lizador (relação com a HRTF) como da distância do
utilizador à fonte de som virtual, tendo sido aplicada a
lei de atenuação do inverso do quadrado da distância a

cada fonte sonora [8]. A orientação do indivı́duo é feita
tendo por base a unidade IMU disponibilizada pelo dis-
positivo sendo que para uma utilização realista o dis-
positivo iOS deverá estar fixo relativamente ao utiliza-
dor. Caso se pretenda detectar a orientação da cabeça
do utilizador o dispositivo deverá ser acoplado aos aus-
cultadores de forma a replicar o movimento da cabeça
do utilizador. Em [9] os autores referem ser possı́vel
obter uma precisão menor que 15◦ na orientação de
um dispositivo iOS, quando o utilizador se encontra a
caminhar em ambientes interiores, podendo a perfor-
mance melhorar para situações em que se encontra em
repouso.

1.1 Localização do Utilizador
O sistema de localização funciona num modo de

operação distribuı́da, ou seja, cada dispositivo iOS é
capaz de estimar a sua própria posição usando uma to-
pologia análoga à do GPS, em que os faróis operam
como emissores e os dispositivos móveis como recepto-
res. Além disso, o dispositivo móvel não precisa de es-
tar sincronizado com a infra-estrutura de faróis uma vez
que utiliza medidas de TDoA para obter uma estimativa
de posição. O dispositivo iOS não precisa de nenhum
hardware externo no processo de localização, apenas
um vulgar microfone de eletreto ligado à entrada de mi-
crofone do headset que deve estar acoplado aos auscul-
tadores permitindo deste modo a sua colocação mais
próxima do ponto central ideal da cabeça do utiliza-
dor permitindo uma redução considerável das situações
em que emissor e receptor não estão em linha-de-vista
(NLoS). Para efetuar as medições TDoA são utiliza-
dos chirps pulsados com conteúdo de frequência no
limite da gama do audı́vel, na banda dos 18 kHz aos
22 kHz . Para minimizar o impacto dos pulsos transmi-
tidos nos humanos a envolvente dos pulsos foi modu-
lada tendo em conta a redução da audibilidade dos pul-
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sos e a maximização da transferência de energia (ver
detalhes de implementação em [2]), de forma a poder
tirar o máximo partido da resposta em frequência da
entrada de microfone do headset existente nos disposi-
tivos iOS, ver Figura 2.
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Figura 2: Resposta em frequência da entrada de micro-
fone (headset) em dispositivos iOS.

1.2 Auralização
Este bloco tem como função gerir a posição das fon-

tes sonoras num ambiente áudio virtual relativamente
à posição e orientação do ouvinte. O processamento
é feito utilizando o método das imagens virtuais para
o cálculo das reflexões do som nas superfı́cies do mo-
delo geométrico de uma sala virtual. Em [4] é descrito
em detalhe o bloco de auralização tendo resultado no
desenvolvimento da biblioteca AAVE. A componente
geométrica do módulo de auralização AAVE está assim
dependente de dados externos, tal como apresentado na
Figura 1 que do ponto de vista da aplicação estão aloja-
dos num servidor remoto. Deste modo é possı́vel confi-
gurar o sistema para diferentes modelos de sala e dife-
rentes fontes sonoras e respectivas posições.

2 IMPLEMENTAÇÃO EM IOS

Todas as entradas/saı́das são feitas utilizando os re-
cursos disponı́veis no dispositivo iOS. A entrada de mi-
crofone do headset é utilizada como entrada para o sis-
tema de localização e a saı́da stereo do mesmo utili-
zada para ligar os auscultadores do utilizador. Tendo
em conta os requisitos da aplicação optou-se por fixar o
microfone nos auscultadores. Desta forma, foi possı́vel
colocar um microfone externo no topo da cabeça do uti-
lizador e tirar partido da unidade de medição inercial
(IMU) para obtenção da informação de orientação.

Nas Figuras 3 e 4 estão representados os diagra-
mas de blocos simplificados do software desenvolvido,
onde se podem observar as duas rotinas de serviço à
interrupção (RSI) utilizadas. A RSI relativa à entrada
de áudio, ver diagrama da Figura 3, está completa-
mente alocada ao processamento crı́tico necessário ao
funcionamento do sistema de localização, desde a lei-
tura do buffer de entrada e filtragem ótima seguindo-se
a estimação de TDoA e a consequente localização hi-
perbólica do utilizador.
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Estimação de 
Energia de xc
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de Entrada
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threshold 
adaptativo

Detector de
 Picos

Estimação de
TDoA

Estimação de
posição

xc

(x,y)

Figura 3: Rotina de serviço à interrupção da entrada de
áudio (localização) no dispositivo iOS.

Por outro lado na RSI relativa à saı́da de áudio,
ver diagrama da Figura 4, é efetuado o processa-
mento crı́tico necessário ao funcionamento do sistema
de auralização. Nesta rotina é obtida a informação de
orientação do dispositivo e tendo em conta a posição
atual do utilizador, o modelo acústico da sala e a
informação relativa às fontes sonoras é efetuada a
auralização do sinal anecóico a partir da correta seleção
de um par de HRTF’s de uma base de dados local.

Obtenção da  
azimute e 

elevação (!,")

Início

Fim

RSI da Saída de Áudio

Leitura da 
posição (x,y)

Auralização

Escrita do Buffer 
de Saída

Selecção 
HRTF

Ficheiros de áudio anecóicos 

Modelo de Sala
Posição das Fontes

Figura 4: Rotina de serviço à interrupção da saı́da de
áudio (auralização) no dispositivo iOS.
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AuscultadoresMicrofone

b) c)a)

Figura 5: a) Protótipo do dispositivo móvel com auscultadores equipados com microfone e IMU. b) Interface
principal da aplicação. c) Interface de debug para desenvolvimento.

A auralização é posteriormente efetuada tendo em
conta informação vinda do servidor e guardada local-
mente no dispositivo iOS no processo de inicialização
do sistema, tal como o modelo da sala e a localização
das fontes na sala.

Todos os algoritmos do sistema de localização
(detecção de pulsos, estimação TDoA e posicio-
namento hiperbólico) foram programados utilizando
Objective-C++, tendo por base a Accelerate framework
existente para iOS que permite executar processos
de filtragem no domı́nio do tempo (convolução) e
operações baseadas na FFT de uma forma eficiente.
Esta framework utiliza o processador GPU existente no
dispositivo para aumentar o desempenho computacio-
nal tirando partido da sua arquitetura desenvolvida para
operações orientadas a matrizes e vectores. A obtenção
da orientação do dispositivo é feita através da Core Lo-
cation framework que permite obter a orientação do
dispositivo (a partir da informação sensorial dada pelo
acelerómetro, giróscópio e magnetómetro) existentes
no dispositivo. Na Figura 6 é apresentado o resultado
da medição do erro acumulado ao longo do tempo na
obtenção da orientação quando é utilizado um iPhone
4s em constante rotação em torno do eixo z em am-
biente interior. Analisando a figura, podemos obser-
var um drift elevado (aproximadamente 20° por mi-
nuto) quando é apenas utilizada a informação do sensor
IMU. A inclusão da informação do magnetómetro no
algoritmo de fusão sensorial revela-se eficaz reduzindo
este drift para um erro acumulado abaixo dos 2°, tor-
nando possı́vel a utilização do mesmo na aplicação em
questão.

3 PROTÓTIPO

Na Figura 5 é apresentado o protótipo do dispo-
sitivo móvel que inclui os auscultadores com o mi-
crofone utilizado no sistema de localização. Na ima-
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Figura 6: Erro acumulado na medição de orientação
quando o dispositivo (iPhone 4s) está em rotação sob
o eixo z.

gem (b) podemos observar a interface principal da
aplicação desenvolvida para iOS onde se podem visu-
alizar a posição atual do utilizador (cı́rculo amarelo) a
posição dos faróis acústicos na sala (cı́rculos azuis) e
a posição das fontes sonoras virtuais (cı́rculos verme-
lhos) com as respectivas zonas de ação delimitadas. Na
imagem (c) podemos observar a interface de debug uti-
lizada para o desenvolvimento que permite monitorizar
em tempo-real o sinal de entrada depois de passar pelo
filtro ótimo bem como outras caracterı́sticas relaciona-
das com o sinal que está a ser utilizado para além de
informação relacionada com o método de partilha do
meio utilizado.

4 CONCLUSÕES E TRABALHO FU-
TURO

Na Figura 7 é apresentado um exemplo de um
percurso com dados reais da localização do utilizador
alcançados com um iPhone 4s tendo sido obtido um
erro absoluto inferior a 16 cm em 95% dos casos para
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um perı́odo de atualização de posição de 350 ms. A
medição da orientação do utilizador apresenta um erro
acumulado menor que 2° quando o dispositivo está em
constante rotação em torno do eixo z em ambiente in-
terior. Nos testes efetuados com o iPhone 4s, ape-
nas com o sistema de localização/orientação obtivemos
uma taxa de ocupação do processador de cerca de 40%
o que irá limitar o número total de fontes sonoras ati-
vas (incluindo as fontes-imagem) a utilizar no processo
de auralização com a biblioteca AAVE na sua versão
iOS. Nesta fase, quer o modelo acústico da sala, quer
as fontes virtuais e suas posições já estão disponı́veis
na aplicação estando a ser portada a biblioteca AAVE
para iOS.
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Figura 7: Exemplo com dados reais de um percurso
de um utilizador já com fontes sonoras virtuais adici-
onadas. A1, A2 e A3 representam faróis acústicos ne-
cessários ao sistema de localização.
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12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 105

_________________________________ 
 

Sociedade de Engenharia de Áudio 
Artigo de Congresso 

Apresentado no 12o Congresso de Engenharia de Áudio  
18a Convenção Nacional da AES Brasil 

13 a 15 de Maio de 2014, 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. 

_________________________________ 
 
 

The Perception of Unpleasant Sounds 
 

M.D.C. Magalhães1 
1Departamento de Engenharia de Estruturas, UFMG 

Belo Horizonte, Minas Gerais,31270-901, Brasil 
max@dees.ufmg.br 

 

RESUMO 

The aim of this paper is to assess the influence of frequency-range on the subject’s sensitivity to everyday 
unpleasant sounds in order to relate the processes that make them ‘horrible’ to their key physical characteristics 
(spectrum). In this paper, scraping sounds were considered on the psychoacoustics tests. The method of pair 
comparisons was used to measure subjects’ preference orderings of 2 different stimuli, i.e. blackboard scraping 
and balloon noise. They were presented as discrete binary choices and in a random order to the subjects. Each 
one of the sounds were filtered using low and high pass filters, creating a total of eight stimuli for each everyday 
sound. 
 

0. INTRODUCTION 

There are many different sounds that people find 
unpleasant to listen to. The archetypal worst sound 
that people often mention is the sound of fingernails 
or chalk being scraped down a blackboard or 
chalkboard. In the context of this research, 
‘unpleasant’ sounds are those that promote aversive 
reactions in a listener, and the particular interest is 
ones generated by a scraping action, whether that is 
caused by a train running badly across a set of points 
or the scraping of a knife on a plate. 

While sounds which cause annoyance, such as 
traffic noise, have received considerable attention, 
other aversive sounds have been subject to less 
examination. People can have strong reactions to 
these sounds, for instance taking evasive action by 
covering their ears, and yet the reasons for these 
strong reactions are not understood. 

One of the few studies into such horrible sounds 
was carried out by Halpern, Blake and Hillenbrand 
[1]. They examined people's responses to various 
horrible sounds. In the first experiment they asked 24 
listeners to say how unpleasant a variety of sounds 
were and found that a garden tool scraped across a 
piece of slate was the worst. This sound is similar to 
finger nails being scraped down a blackboard. They 
then altered the frequency response of the sounds by 
filtering and showed that the unpleasantness came 
from the middle frequencies.  

In a later publication, Blake [2] compared the 
waveform of the scraping noise with those of the 
warning cries of monkeys and found them to be 
similar. Unfortunately, it is not known what features 
of the waveform were compared. Blake suggested 
that the response to the scraping sound might be 
some vestigial reflex from our ancestors. The theory 
is that humans respond to this sound because a reflex 
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response to monkey warning cries is still present in 
our brains.  

In more recent research, McDermott and Hauser 
[3] investigated the preference of one sound over 
another and included a scraping sound comparable to 
fingernails scraping down a blackboard. They 
investigated cotton-top ‘tamarins’ and humans. The 
‘tamarins’ reacted the same way to a screeching 
sound (comparable to fingernails scraping down a 
blackboard) as they did to amplitude-matched white 
noise. In contrast, humans showed a clear preference 
for the white noise; they disliked the screeching 
sound. So if the dislike of scraping sounds comes 
from some vestigial reflex, this reflex doesn't seem to 
be present in cotton-top ‘tamarins’. ‘Tamarins’ are 
new world monkeys and these followed a different 
evolutionary path from old world monkeys, apes and 
humans from about 40 million years ago. 
Consequently, it cannot be said that this cotton-top 
tamarin result disproves the vestigial reflex, because, 
for example, this reflex might have only developed in 
the last 40 million years, but it might be said to make 
it less likely that the vestigial reflex theory is true. 

Given that people strongly react to scraping 
sounds, and the reason for this reaction is unknown, 
it was decided to examine the response to scraping 
sounds in a web experiment [4, 5, 6]. Although the 
experimental conditions were quite uncontrolled, 
using the internet allowed access to a vast number of 
ratings (1.5 million to date) and to a range of subjects 
that is virtually impossible to replicate in the 
laboratory. It was hoped that the web experiment on 
unpleasant sounds might allow some insight into 
whether the response to scraping sounds is a learnt 
reaction in some cultures or is an intrinsic part of 
being human. For one of the four scraping sounds 
tested, the variation in ‘horribleness’ rating with 
gender, age and location supported the hypothesis 
previously suggested by others that that the response 
is caused by some vestigial reflex related to the 
warning cries of monkeys. 

1. EXPERIMENTAL TESTS 

The aim of this initial work was to assess the 
influence of frequency range on the subject’s 
sensitivity to unpleasant sounds. The two sounds 
were recorded using a Sony data recorder and an Art 
stereo microphone. The sampling frequency rate used 
was 44,100 Hz. During the recording, the input gain 
was set for a level range between -6dB and -3dB. The 
sound files on the DAT tape were converted to WAV 
audio format files using a DAT player, a Yamaha 
digital mixing desk and a computer running Adobe 
Audition. Although the duration of the two recording 
sounds (between 3 and 5 sec.) could have been 
truncated in order to have the same ‘length’ while 
presented to the subjects, their duration was kept 
according to the original recording. It is believed that 

if this variable had been removed, the two sounds 
would have ‘lost’ their originality as ‘everyday 
sounds’. The original sound with no filtering applied 
has frequency content ranging from 15 Hz – 16 kHz.  

For the first experiment, a total of 20 subjects 
participated in the subjective measurements. The 
playback equipment used for the subjective 
measurements was a portable media player (iPod) 
and a set of headphones (Sennheiser HD 25SP), 
which offered a reasonable level of noise isolation. 
This allowed the measurements to be conducted 
anywhere with sufficiently low background noise 
levels. In the second experiment, 17 different 
subjects participated in the subjective measurements.  

The playback equipment used in the second set of 
subjective measurements was a portable Creative 
Sound Blaster Card (connected to a Laptop) and a set 
of headphones (AKG). Similarly it allowed the 
measurements to be conducted anywhere. In both 
experiments stimuli pairs were presented in a random 
order. 

In this research, the method of pair comparisons is 
used to measure subjects’ preference orderings of 2 
different stimuli, i.e. blackboard scraping and balloon 
rubbing. They were presented as discrete binary 
choices. Each of the “everyday” sounds was filtered 
using Butterworth type filters; three Low-pass and 
four High-pass filters (see Fig. 1 for the cut-off 
frequencies). This gave eight stimuli from each of the 
“everyday sounds”. Subjects were instructed to 
indicate whether the first or second stimulus of each 
pair was more unpleasant. The durations of the 
interval between the two stimuli in a stimuli pair was 
1 second. The duration of the response interval was 
determined by the subject’s response latency. Signal 
generation and presentation, as well as all other 
aspects of data collection, were under real-time 
computer control. 

A computer program (developed on MATLAB) 
was implemented for scaling pair choice data. The 
scaling procedure adopted was based on the law of 
comparative judgment [7], III case. Individual’s 
inconsistent choices were detected using the Doubled 
Sorted (DS) Procedure [8, 9,10]. 

As a result, those choices were re-tested, i.e. the 
corresponding stimulus pairs were presented to the 
particular subjected again, in the end of the test. The 
preference scores were obtained by the summing of 
the columns. The matrix was then sorted by column 
sum, increasing from left to right. Next, the stimuli 
were arranged in an ascending order for the 
preference scores. Then, the matrix was sorted by 
row sum, increasing from bottom to top. As a result, 
a double-sorted matrix was obtained. 

If this DS (double-sort matrix) contains a “1” in all 
cells above its principal diagonal and a “0” in all 
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cells below the principal diagonal, this is a good 
indication of individual’s consistent choices8. On the 
other hand, if the double-sorted matrix contains a “1” 
in a few cells below the principal diagonal, circular 
triads might be occurring. A circular triad is an 
intransitive preference order among three specific 
stimuli. For instance, three binary choices among 
items A, B, and C may produce the following order: 
A > B > C > A. Thus, it means that a lack of 
reliability can be identified and possibly minimized 
by re-presenting each pair of noise (corresponding to 
theses cells) to the subject in a random way. 

The full set of pairs was presented to the subjects. 
It was possible once the survey was administered by 
computer. This allowed the inconsistent pairs to be 
presented again to the volunteer during the same 
survey (‘re-test’). Thus, it might be possible to do 
further analysis, i.e. to determine whether the 
detected inconsistent responses were just a mistake or 
were indeed the choices the respondent intended to 
make. Finally, the scaling procedure adopted was 
based on the law of comparative judgment, case III. 
The rating scale values were obtained by summing 
the values of each column of the matrix defined by 
eqn. (2) and calculating the mean of their values. 

2. RESULTS 

Figure 1 below shows a comparison between the 
rating scale values (Rj) and standard errors for two 
separate sets of measurements using balloon-rubbing 
and blackboard-scraping type of noises. The values 
obtained were normalized to the original signal, i.e. 
with no filtering applied. It is seen that for the set 1 
(20 subjects tested), the Rj values increases gradually 
with frequency. The higher levels of unpleasantness 
are evident for high-pass type of filters. 

On the other hand, for set 2 (17 subjects) the levels 
of unpleasantness tend to decrease as frequency 
increases, especially at higher frequency ranges. It is 
seen that the second set of results, reproduced using 
different subjects, showed some similarity to those 
published by Halpern et al in ref. [1], i.e. high 
frequencies (equal or greater than 4,000 Hz), 
differently from intuition, are not necessarily the 
main cause of unpleasantness. 

There were two main differences between 
experiments 1 and 2. The differences were:  

i. The use of different audio 
equipments for the reproduction of 
the stimuli; 

ii. Two distinct set of subjects were 
used for each experiment; 

The type of noise listened might have be identified 
by some of the subjects in one particular group, and it 
might have led to some sort of association on the 
subjects part; 
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Figure 1: Comparison between the rating scale 
values (Rj) and standard errors for two separate set of 
measurements filtered using 3 LP and 4 HP filters; ◊ 
- set 1 (20 subjects); ○ – set 2 (17 subjects); a) 
balloon noise; (b) blackboard noise. 

Figure 2 shows the spectrogram of the balloon-
rubbing noise filtered using high-pass band filters at 
different cut-off frequencies. The levels were not 
adjusted by the subjects. 

 
a) HP filtered signal – 2.0 kHz 
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b) HP filtered signal – 2.8 kHz 

 
c) HP filtered signal – 4.0 kHz 

 

 
d) HP filtered signal – 5.6kHz 

 
Figure 2: Spectrogram of a balloon-rubbing noise 
filtered using high-pass band filters at different cut-
off frequencies 

3. CONCLUSIONS 

According to the results it is seen that for high-pass 
filters the two set of tests present different trends as 
frequency increases. Apparently, the results suggest 
that the main reason for the discrepancy between the 
set of results is the use of different equipments for 
the sound reproduction. Thus, it might be possible to 
do further analysis, i.e. to determine whether the 

detected inconsistent responses were just a mistake or 
were indeed the choices the respondent intended to 
make. The results might not just be useful because 
they can explain the human condition better, but also 
because they would enable noise control regimes to 
be designed to attenuate scraping sounds from 
mechanical sources such as train wheels on tracks 
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maiúsculas, fonte Helvetica, tamanho 8, estilo
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dito, é em fonte Times Roman, tamanho 9 e justifi-
cado (como este).

1.1. Sub-Item 1
Subitens usam letras maiúsculas e minúsculas, como
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Campus Universitário de Santiago, 3810-193, Aveiro, Portugal

2 Universidade de Aveiro, Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática
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RESUMO
Este artigo descreve os blocos fundamentais de um motor de auralização cuja finalidade é disponibilizar
ao utilizador os recursos necessários para a configuração dos parâmetros que determinam o comporta-
mento acústico de um ambiente virtual. O software permite atualizar estes parâmetros em tempo real
retornando em formato áudio binaural o resultado da auralização. Será dado destaque à implementação
da atenuação do som por incidência em superfı́cies com diferentes materiais e à inclusão de um rever-
berador para geração da cauda da resposta impulsional de uma sala. São ainda apresentados resultados
que mostram este software como uma alternativa eficiente para a auralização em tempo real.

0 INTRODUÇÃO

Qualquer sistema de realidade virtual cujo objetivo
principal seja proporcionar uma sensação de imersão
convincente deve apresentar, para além da parte visual,
as caracterı́sticas acústicas do espaço virtual. O motor
de auralização apresentado neste trabalho tem como ob-
jetivo auxiliar estes sistemas permitindo a auralização

em tempo real de ambientes dinâmicos. De forma
a produzir uma sensação de imersão convincente, a
aplicação descrita baseia-se na convolução de head
related transfer functions (HRTF) para a criação de
pistas auditivas binaurais, no método de modelação
geométrica de imagens virtuais para a simulação das re-
flexões especulares do som nas superfı́cies que consti-
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tuem o espaço, e ainda num reverberador artificial para
gerar a cauda de reverberação da resposta impulsional.

Em [1] são descritos detalhadamente os blocos fun-
damentais necessários à auralização. O objetivo deste
artigo é descrever o mais recente desenvolvimento deste
trabalho focando os módulos recentemente adicionados
a esta biblioteca, que completam os requisitos primários
necessários para a concretização de uma auralização
convincente. Será abordado o processamento áudio rea-
lizado em cada som anecóico focando a implementação
da absorção do som pelos materiais das superfı́cie refle-
toras e a implementação de um reverberador artificial
para a simulação da reverberação tardia, que por mo-
tivos de eficiência computacional, não é possı́vel gerar
usando métodos de modelação geométrica. Termina-se
com a descrição de uma demonstração das funcionali-
dades deste software.

1 IMPLEMENTAÇÃO
O bloco de processamento geométrico da biblio-

teca AcousticAVE (AAVE) tem como função gerir as
posições das fontes sonoras, a posição e orientação do
ouvinte e calcular, usando o método das imagens virtu-
ais, as reflexões do som nas superfı́cies do espaço. Mais
detalhes sobre a implementação deste método estão dis-
ponı́veis em [1]. Segue-se uma breve sı́ntese do bloco
de processamento áudio, onde se encaixam os módulos
recentemente adicionados.

1.1 Processamento Áudio
Cada fonte sonora origina um determinado número

de caminhos de transmissão (som direto e reflexões),
sendo cada um deles processado de acordo com os
parâmetros gerados pelo bloco geométrico da biblio-
teca (distância, direção e materiais das superfı́cies re-
fletoras). O processamento individual de cada som
encontra-se descrito na Figura 1. O buffer de cada
som anecóico é carregado com o áudio da sua res-
pectiva fonte. Quando a fonte e/ou o ouvinte se mo-
vem, a distância percorrida por cada som muda de
forma descontı́nua devido à velocidade de atualização
das posições ser habitualmente muito inferior à taxa de
amostragem áudio adotada. O bloco reamostragem lida
com este facto reamostrando o sinal, filtrando os valo-
res de distância, e interpolando linearmente as amos-
tras com o atraso correspondente, da forma descrita em
[2]. Neste ponto o sinal é convertido para o domı́nio
da frequência através de uma versão otimizada do al-
goritmo Fast Fourier Transform (FFT). O bloco rela-
tivo à absorção dos materiais é executado no domı́nio
da frequência através de um filtro cuja magnitude cor-
responde aos coeficientes de absorção de cada mate-
rial. Através da aplicação do par de HRTF correspon-
dente à direção de chegada do som ao ouvinte, o som
anecóico é transformado em binaural. O movimento do
ouvinte reflete-se na mudança para o par de HRTF cor-
respondente à sua posição atual. Esta mudança causa
descontinuidades que aumentam com a amplitude do

Figura 1: Diagrama geral do processamento áudio.

movimento. Para mascarar estas descontinuidades foi
implementado um método que realiza, para cada som
anecóico, a convolução dos pares de HRTF relativos à
posição anterior e atual e aplica um crossfade entre os
dois. Este método pode ser visto como uma versão bi-
naural multi-fonte do algoritmo overlap - add descrito
em [3]. Todos os sons são somados no domı́nio da
frequência, o que resulta na execução de apenas 6 IDFT
(Inverse Discrete Fourier Transforms), independente-
mente do número de fontes. De acordo com o passo fi-
nal do algoritmo overlap - add, os sons são convertidos
para o domı́nio do tempo, sobrepostos e somados em
bloco. De salientar, nesta fase de implementação, a pos-
sibilidade do utilizador poder escolher entre 4 conjuntos
de pares HRIR (Head Related Impulse Response) [4].
Esta possibilidade é uma mais valia para a realização de
testes psicoacústicos que permitirão avaliar tanto o de-
sempenho do software de auralização descrito como di-
versos parâmetros acústicos que influenciam a audição
humana.

1.2 Materiais
O impacto e reflexão de uma onda sonora em qual-

quer material altera o seu conteúdo espectral. Os filtros
criados para simular a absorção tiram partido do facto
de os sons já se encontrarem no domı́nio da frequência,
o que permite a criação e aplicação de filtros com fase
linear e respostas impulsionais longas. São construı́dos
através do método de desenho de filtros por amostra-
gem na frequência [5], sendo usada interpolação linear
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na geração da magnitude dos coeficientes de Fourier.
Tendo por base a tabela de coeficientes α de absorção
para incidência aleatória [6], calcula-se o valor R cor-
respondente à absorção numa das banda de oitava áudio
(125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz,
8000 Hz) a partir da seguinte equação:

|R| =
√
1− α (1)

A Figura 2 mostra as magnitudes dos coeficientes
de absorção de diferentes materiais, e o total que se
obtém para um som que tivesse sido refletido nessa
sequência de superfı́cies, com esses diferentes materi-
ais. A Figura 3 mostra os respectivos coeficientes totais
do filtro calculado pelo método descrito, para N = 128
amostras, onde se pode constatar a linearidade da fase
do filtro.

Figura 2: Resposta em frequência de superfı́cies de ma-
terial vidro, madeira (contraplacado), carpete, e o total
da sequência das três superfı́cies.

Figura 3: Coeficientes do filtro total de absorção dos
materiais calculado.

O resultado audiovisual de uma simulação com di-
ferentes materiais pode ser consultado online [7].

1.3 Reverberação Artificial
O método das imagens virtuais não é aplicável

quando o objetivo é simular integralmente e em tempo
real a reverberação de um som em determinado espaço.
Isto deve-se ao facto de o número de fontes virtuais a
simular aumentar exponencialmente com a ordem que
se pretende considerar. Além disso, para cada ordem
é necessário verificar quais as fontes visı́veis pelo ou-
vinte tornando o custo computacional do algoritmo de-
masiado elevado para ordens acima de 5 ou 6. Torna-se

então necessário gerar de uma forma computacional-
mente menos exigente a cauda de reverberação tardia.
Foi implementado numa primeira fase o algoritmo de
reverberação de Datorro [8] que, embora possuı́sse uma
qualidade subjetivamente aceitável, foi abandonado de-
vido à impossibilidade de configurar do seu tempo de
duração. Posteriormente foi implementado o algoritmo
de reverberação baseado em feedback delay networks
(FDN) descrito em [9], que permite configurar o tempo
de reverberação em função da frequência.

1.3.1 Algoritmo

A Figura 4 mostra o diagrama deste algoritmo:
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Figura 4: Diagrama do algoritmo implementado.

A implementação do algoritmo foi realizada de
acordo com [10], tendo sido parametrizado da se-
guinte forma: N = 64 é a ordem da matriz de
circulação, bN é um vetor unitário e cN,2 é uma ma-
triz de duas colunas cuja função é anular a correlação
entre o canal esquerdo e direito do retorno. A matriz
de circulação aN,N , do tipo Householder, foi escolhida
devido à sua implementação eficiente (2 ·N operações
por multiplicação) e ao facto de maximizar a densidade
temporal das reflexões devido a não possuir valores nu-
los. Pode ser representada da seguinte forma:

aN,N = jN,N −
2
N
· uN · uT

N (2)

sendo jN,N uma matriz de permutação e uN um ve-
tor coluna unitário. A atenuação em amplitude e
frequência em cada linha de circulação é efetuada por
um atraso e um filtro passa baixo. O atraso mi de
cada linha, em número de amostras, é escolhido en-
tre um conjunto de N números mutuamente primos
(300 < mi < 2000). O ganho gi de cada filtro passa
baixo hi(z) é calculado de acordo com a Equação (3):

20 · log10(gi) =
−60 · T ·mi

Tr(ω)
(3)

onde T corresponde ao perı́odo de amostragem e Tr(ω)
é o tempo de reverberação da frequência ω. Jot et al [9]
propõe o filtro passa baixo IIR de primeira ordem:

hi(z) = gi · δki(z), δki(z) =
1− bi

1− biz−1
(4)
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onde

bi = 1− 2

1 + g
1+ 1

α
i

, α =
Tr(π)
Tr(dc)

O parâmetro α permite estabelecer uma relação entre
o tempo de reverberação da frequência de Nyquist e o
da frequência dc. No entanto, a inserção do filtro passa
baixo hi(z) em cada linha de atraso faz com que a res-
posta em frequência geral deixe de ser uniforme. O fil-
tro passa alto t(z) descrito pela Equação 5 implementa
a correção necessária para que a resposta em frequência
geral da reverberação seja uniforme e independente do
tempo de reverberação de cada frequência [10]:

t(z) =
1− β · z−1

1− β
, β =

1−
√
α

1 +
√
α

(5)

O retorno y é posteriormente somado aos restantes sons
produzidos da forma descrita de seguida.

1.3.2 Acoplamento entre Reverberação Especular
e Difusa

A junção entre a reflexões geradas pelo método das
imagens virtuais e a reverberação gerada pelo rever-
berador artificial é realizada com base no conceito de
distância crı́tica Dc [11]. Dc corresponde à distância
na qual a energia do som direto radiado por uma fonte
omnidirecional é igual à energia do som reverberante
que é refletido por todas as superfı́cies. Calcula-se da
seguinte forma:

Dc =

A · α
16 · π

0.5
(6)

em que A é a área total das superfı́cies da sala e α
o coeficiente de absorção médio da sala. Partindo do
princı́pio que a energia do som reverberante é cons-
tante [11], o fator de atenuação Gr do reverberador ar-
tificial é calculado utilizando a lei inversa da distância
para a distância crı́tica. Desta forma garante-se que a
amplitude do retorno do reverberador artificial, calcu-
lada com base em parâmetros da sala, é coerente com
a amplitude do som direto e das restantes reflexões es-
peculares. O atraso inicial da cauda de reverberação é
calculado com base na densidade temporal de reflexões
De, de acordo com a Equação 7 [12]:

De(t) ≈ 4πc3
t2

V
(7)

onde c (em m/s) corresponde à velocidade do som e V
(em m3) ao volume da sala. Partindo do critério que um
mı́nimo de 10 reflexões se sobrepõem na resolução do
sistema de audição humano (24 ms), a Equação 7 pode
ser simplificada da seguinte forma:

tmixing ≈
√
V (ms)

onde tmixing aproxima o instante de transição entre
as reflexões não difusas e a reverberação tardia. Na

Figura 5 mostra-se a forma como esta junção resulta
através das respostas impulsionais de uma sala rectan-
gular simples. O pré-atraso tmixing gerado foi de 40.0
(ms) e a atenuação da reverberação é de 0.24 sobre o
ganho unitário inicial.

Figura 5: Em cima: Som direto e reflexões até à or-
dem 7. Ao centro: Reverberação gerada pelo impulso.
Em baixo: Junção das duas com atenuação e atraso da
reverberação.

2 APLICAÇÕES
Para demonstrar as funcionalidades deste motor de

auralização foi desenvolvida uma aplicação 3D que per-
mite visualizar uma sala ampla onde o utilizador pode
navegar. A geometria modelada possui 13 superfı́cies,
cada uma delas com um material associado. A sala
possui aproximadamente 11150 (m3) de volume e uma
soma total das áreas das superfı́cies de 3590 (m2).

Figura 6: Acima: Vista 3D do ambiente simulado com
a fonte anecóica omnidirecional representada por uma
esfera vermelha. Abaixo: Vista 2D correspondente com
representação visual das reflexões especulares até à 4ª
ordem.

A resposta impulsional deste espaço foi parame-
trizada de acordo com a resposta impulsional gravada
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numa sala com caracterı́sticas geométricas semelhantes
[13]. A aproximação do tempos de reverberação simu-
lados aos parâmetros reais encontra-se descrita na Ta-
bela 1.

Tabela 1: Tempos de reverberação RT60 T30 (s)

Real (Elveden Hall) Simulação
125 Hz 2.714 4.095
250 Hz 3.562 4.028
500 Hz 4.199 4.060

1000 Hz 4.091 3.908
2000 Hz 3.859 3.559
4000 Hz 2.951 2.702
8000 Hz 1.580 1.560

O algoritmo de reverberação permite aproximar
com sucesso o decaimento do tempo de reverberação
nas altas frequências. No entanto, o tempo de
reverberação estabiliza na gama de frequência de 1 kHz
devido ao facto de não ser possı́vel, através do al-
goritmo implementado, especificar o decaimento do
tempo de reverberação nas gamas de frequência mais
graves. O resultado audiovisual desta simulação pode
ser consultado online [7].

3 CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO
Com a introdução dos mais recentes módulos, a bi-

blioteca de auralização AAVE possui a capacidade de
simular a resposta impulsional integral de salas con-
vexas simples com um grau de realismo convincente.
A possibilidade de simular ambientes dinâmicos em
tempo real torna-a uma alternativa na área do desen-
volvimento de aplicações para realidade virtual.

O trabalho a desenvolver envolve a otimização do
método de junção entre as primeiras reflexões e a
reverberação tardia e a implementação do método das
imagens virtuais de forma a serem geradas todas as re-
flexões possı́veis durante um intervalo de tempo pré-
estabelecido. Será investigada a inclusão um rever-
berador artificial, que permita configurar o tempo de
reverberação por gama de frequência. Serão também
criados casos de estudo para comparação acústica en-
tre ambientes reais e as suas simulações. Relati-
vamente ao desempenho, por se tratar de um fator
crucial nesta aplicação, pretende-se introduzir parale-
lismo no processamento individual de cada fonte so-
nora e no módulo que executa os cálculos necessários à
implementação do método das imagens virtuais.
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endereco@eletrônico
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ABSTRACT
Automatic speaker verification (ASV) performance is known to degrade in mismatched test-train con-
ditions. In this paper, we explore the effects of speech rate variation on both GMM-UBM and the
state-of-the-art i-vector based ASV systems. In our experiments, we used normal speech for training
and fast speech for testing to represent train-test mismatch. The results showed that, despite both meth-
ods being significantly affected by mismatch conditions, the performance degradation caused by speech
rate variation can be mitigated by the addition of fast speech into the training set. Moreover, we verified
that GMM-UBM outperforms the i-vector based system under mismatch conditions, although the same
was not true under matched situations.

0 INTRODUCTION

Given the constantly increasing number of speech
applications on smartphones and devices, one can as-
sume that the market for speech technology will be-
come widespread in the near future. According to re-
cent reports [1], the industry is expected to hit over US$
31 billion by 2017, due to the fast growing demand for
three voice applications: automatic speech recognition
(ASR), automatic speaker verification (ASV) and text-
to-speech synthesis (TTS). Although ASV can achieve

good accuracies under matched conditions (i.e., when
no discrepancies are encountered between testing and
training data), it is still a great challenge to keep perfor-
mance at acceptable levels for real-world applications
where mismatch between training and test conditions
are seen. To overcome degradation, most recent re-
search has focussed on channel effects, such as noise
and reverberation [2, 3, 4], or on vocal effort (e.g., whis-
per and loud voices) [5, 6]. Speech rate though, as a
form of speaking-style variation, has been overlooked
by the ASV research community.
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Figure 1: Generic block diagram of an automated speaker verification system.

This paper is concerned with speech rate variation
which is an import issue for practical speech applica-
tions considering that speakers commonly vary their
speed of articulation while producing an utterance. For
instance, variation may occur either depending on the
vocal effort being used [5] or due to the emotional state
of the speaker. Some people may speak faster or even
slower than usual just for being distressed while mak-
ing an emergency call. Based on the assumption that
average duration of a sentence increases under the con-
sumption of alcohol, speech rate features have been
used to detect intoxicated speech [7]. Moreover, the
authors in [8] have investigated how speech rate and
speaker’s respiration are related. As can be seen, speech
rate variability is a common factor in practical speech
applications, yet little work has been done to investigate
its effects on ASV performance.

It is known that intra-speaker variability has a nega-
tive impact on ASV. In [9], a number of experiments
were conducted in order to show the detrimental in-
fluence of 10 types of disguised voices on automatic
speaker recognition. In [6], the authors presented the
impact of five different vocal effort levels (i.e., whis-
per, soft, normal, loud and shouting voice) on speaker
recognition systems and also proposed the use of the
so-called multiple model framework (MMF) associated
with a specialized vocal effort classifier as a means to
confer robustness to the system. The work presented in
[10] has confirmed that it is possible to improve ASV
performance by combining a fixed length of normal
speech with variable lengths of whispered speech into
the training set.

Motivated by these findings in related fields, the
approach taken in this paper considers a speaking-
style independent model where variable lengths of fast
speech are used together with a fixed length of nor-
mal speech during enrolment. Gaussian mixture models
(GMM) based systems with universal background mod-
els (UBM) are compared to the new so-called i-vector
based system, which has demonstrated state-of-the-art
results with normal speech. To the best of the authors’
knowledge, these systems have yet to be tested under
speech rate variation conditions.

This paper is organized as follows. Section 1 de-
scribes the ASV systems based on the GMM-UBM and

i-vector frameworks. Section 2 presents the database
used in this paper and also gives the details about the ex-
perimental setup. Results and discussion are presented
in Section 3. Lastly, Section 4 concludes the paper.

1 ASV SYSTEMS

In automatic speaker verification, the goal is to
decide whether or not a speech sample belongs to a
claimed speaker. Figure 1 depicts a general scheme of
such a system. The ASV problem can be approached
by applying a likelihood-ratio test to a test utterance in
order to decide if the claimer must be accepted as the
genuine speaker or rejected as an impostor. The first
hypothesis, H0, states that X belongs to the claimer.
The second hypothesis, H1, states that X belongs to an
impostor. According to [2], the likelihood-ratio is given
by:

p (X the genuine speaker)

p (X not the genuine speaker)
=

p (X | λC)

p (X | λC)
, (1)

where X is a set of feature vectors, λC stands for the
model corresponding to the claimed speaker identity
(H0) and λC correspond to its complement, i.e., it must
represent every speaker other than the claimant (H1).

Transcribing the likelihood-ratio to the log domain
corresponds to:


= log p (X | λC)− log p (X | λC). (2)

The decision on accepting or rejecting the speaker iden-
tity is based on a threshold θ. The idea is to accept the
claimer if


> θ and reject if


< θ. In our exper-

iments, the Microsoft Research MSR Identity Toolbox
was used [11].

1.1 Pre-processing, feature extraction,
and GMM-UBM

As a pre-processing step, each speech recording
was downsampled to 8 kHz, pre-emphasized and nor-
malized at -26 dBov (dB overload). Features used
were the mel-scale cepstral coeficients (MFCC), ob-
tained every 10-ms using a 20-ms Hamming window.
After applying the FFT, a set of 24 triangular band-
pass filters obeying the Mel scale were used. Discrete
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cosine transformation (DCT) was also applied, result-
ing in 19 cepstral coefficients and log-energy. Delta
and double-delta coefficients were then computed from
the MFCCs and log-energy features, resulting in a fi-
nal 60-dimensional feature vector. After features are
extracted, a universal background model is character-
ized by a GMM (GMM-UBM) via the well-known
expectation-maximization (EM) algorithm. Then, via
maximum a posteriori (MAP) adaptation, speaker mod-
els are obtained for each speaker. In our experiments,
64-component GMMs were used.

1.2 I-Vector Based ASV
The i-vectors are obtained via a joint factor anal-

ysis (JFA) framework [12, 13]. More specifically, the
speaker-dependent GMM mean components (obtained
via GMM-UBM MAP adaptation) are combined into
the so-called supervector M, which is assumed to con-
vey speaker dependent, speaker independent, channel
dependent, and residual components. Each component
can be represented by a low-dimensional set of fac-
tors, which operate along the principal dimensions (also
known as eigen-dimensions) of the corresponding com-
ponent. Mathematically, this is represented as:

M = m+ V y + Ux+Dz, (3)

where m is the speaker and channel-independent super-
vector, V the speaker eigenvoice matrix, D the diago-
nal residual matrix, U is the eigen-session matrix, and
y, z, x correspond to the low-dimensional eigenvoice,
speaker-specific eigen-residual, and eigen-channel fac-
tors, respectively.

Instead of assuming subspaces for modelling
speaker and channel variability, as above, the authors
in [14] proposed the use of a simple space, referred to
as total variability space. The argument for this new
approach relies on the fact that channel factors esti-
mated by JFA contains information about speakers, as
shown in the experiments performed in [14]. Hence, for
a given utterance, both speaker and session components
represented by (3) can be rewritten as:

M = m+ Tw (4)

where T corresponds to a retangular low-rank matrix
and w a random vector with normal distribution. The
so-called hidden variable w contains the component
factors and is referred to as the identity vector (i.e., i-
vector) [14]. As suggested by Fig. 2, m is the mean
supervector extracted from the universal background
model. Notice also in the diagram that parameter s de-
fines the number of i-vectors and n its dimension.

Within the i-vector framework, the decision process
in the total variability space consists basically in com-
puting the similarity between the target speaker fac-
tors and test speaker factors. Support vector machines
(SVM) using cosine kernels can be applied to the to-
tal variability decision process, but one can base the

Figure 2: Block diagram of the i-vector extraction.

score only on the cosine kernel. Other techniques such
as Within Class Covariance Normalization (WCCN),
Linear Discriminant Analysis (LDA) and Nuisance At-
tribute Projection (NAP), have also been applied in or-
der to remove channel effects [15]. In our experiments,
we used 50 total factors defined by the total variability
matrix T , and the dimensional reduction obtained by
LDA led us to 35 factors. We haven’t found any signifi-
cant improvements by considering higher values for the
total factors.

2 EXPERIMENTAL SETUP
The Chains corpus was used in our experiments

[16]. The corpus features recordings of 36 subjects, in-
cluding male and female with different accents. Six dif-
ferent speaking styles are available but our experiments
are based only on the normal and fast speech condi-
tions. Each speaker read 37 prepared texts which gen-
erated 37 distinct speech files. The content read was
always the same independently of the type of vocal ef-
fort or speaking style used by the subject. The normal
style was obtained with the subjects reading each text at
a comfortable rate. Fast speech recordings, on the other
hand, were obtained after subjects were given a speech
sample to be taken as an example of the aimed rate.

During the enrolment phase, the first four speech
files of each speaker were used for training, which
added up to roughly 120 seconds for normal speech and
around 60 seconds for fast speech. The remaining 33
speech files were used for testing, as the first four were
already used for training. Both styles shared about the
same length of data, 50 seconds, for testing. Three ex-
periments were conducted. The aim of the first exper-
iment was to compare the performance of the GMM-
UBM and i-vectors based methods in matched train-test
conditions. The second, on the other hand, investigated
the effects of train-test mismatch. Lastly, the third ex-
periment investigated the benefits obtained by includ-
ing normal and increasing amounts of fast speech dur-
ing training. We use two performance figures to gauge
system performance, namely equal error rate (EER) and
detection error tradeoff (DET) curves.

3 RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows the performance results obtained for

the two ASV systems under matched train-test condi-
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tions. As can be seen, almost perfect verification perfor-
mance is achieved with i-vectors in the normal-normal
train-test matched conditions. Training and testing with
fast speech decreased performance with both systems,
but the i-vector based one still outperformed the GMM-
UBM one.

Figure 3, on the other hand, shows DET curves for
the two systems under mismatch conditions. Dashed
curves show GMM-UBM (blue) and i-vector (red) per-
formance obtained by training with normal speech and
testing with fast speech. The solid curves, on the other
hand, show the case where speaker models were ob-
tained with fast speech and tested with normal speech.
Comparisons with Table 1 clearly show the negative ef-
fects observed with mismatch conditions for both ASV
systems. In this mismatched scenario, training with
normal speech resulted in best performance and, unlike
the matched case, in this mismatched experiment, the
GMM-UBM system outperformed the i-vector one.

As mentioned previously, the third experiment in-
vestigated the effects of including normal speech and
increasing amounts of fast speech during training. In
this experiment, we investigated the addition of 20, 40,
and 60 seconds of fast speech to the available 120 sec-
onds of normal training speech. Figures 4 and 5 show
plots of EER as a function of the amount of fast speech
used during training for GMM-UBM and i-vector ASV,
respectively. In both cases, addition of fast speech
had a subtle detrimental effect on ASV performance
with normal test data, but resulted in monotonically im-
proved performance with fast test speech as the amount
of training fast speech increased. Overall, the GMM-
UBM framework outperformed the i-vector based one
for both normal and fast test speech. Table 2 summa-
rizes the EERs obtained with this third experiment. As
can be seen, by adding 60 seconds of fast speech to
the normal speech training data, decreases in EER of
78% and 77% can be achieved (relative to using nor-
mal speech alone for training) by the GMM-UBM and
i-vector systems, respectively.

4 CONCLUSION

In this paper, two methods for ASV have been
evaluated taking into consideration mismatched condi-
tion. The classical GMM-UBM and the state-of-the-
art i-vector were compared towards robustness against
speech rate variation. Both methods failed to overcome
the issue of mismatched condition caused by normal
and fast speech. We verify that i-vector outperformed
GMM-UBM in matched situation. However, consid-

Train and test mode GMM-UBM i-vector
Normal 0.19% 0.04%

Fast 1.38% 0.52%

Table 1: GMM-UBM and i-vector performance in
terms of EER (%) for matched train-test conditions

Figure 3: DET curve of GMM-UBM and i-vector ASV
under mismatched conditions.

Figure 4: GMM-UBM equal error rates as a function of
different lengths of fast speech added to normal speech
during training.

Figure 5: I-vector equal error rates as a function of dif-
ferent lengths of fast speech added to normal speech
during training.
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duration of Test (Fast) Test (Normal)
fast speech (s) GMM-UBM i-vector GMM-UBM i-vector

0s 11.57% 15.83% 0.19% 0.04%
20s 6.66% 8.17% 0.31% 0.83%
40s 4.16% 5.00% 0.46% 1.08%
60s 2.5% 3.64% 0.45% 1.66%

Table 2: GMM-UBM and i-vector performance in terms of EER (%) considering variable lengths of fast speech
into the training set.

ered mixing up a fixed length of normal speech and a
variable length of fast speech, GMM-UBM surpasses
i-vector in circumstances of mismatch. We have con-
firmed our hypothesis that speaking-style independent
system based on normal and fast speech can mitigate
performance degradation even when speakers vary their
speech rate between training and testing phase.
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12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 119

Sociedade de Engenharia de Audio

Convention Artigo
Apresentado no 10a Convention

08 a 10 de Maio de 2006, Sao Paulo, SP

Este artigo foi reproduzido do original entregue pelo autor, sem edições, correções e considerações feitas pelo comitê
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RESUMO
O acoplamento de sensores a instrumentos acústicos tem se tornado uma prática cada vez mais comum
[1]. Apesar disso, é incomum encontrar efeitos digitais especificamente desenhados para aproveitar
o aumento de interatividade proporcionado por sensores de movimentos. Neste trabalho, é desenvol-
vido um sistema capaz de utilizar o movimento de uma forma que seria pouco prática ao se utilizarem
interfaces analógicas tradicionais. Para isso, foi implementada uma simulação de um sistema massa-
mola-amortecedor, que recebe entradas de um acelerômetro acoplado a uma guitarra elétrica. A saı́da
desse sistema é sinal de controle para um efeito digital. O resultado é uma interação que incorpora
de forma criativa os movimentos naturais do músico ao controle de timbre proporcionado pelos efeitos
digitais.

0 INTRODUÇÃO

O conceito de hiper-instrumento, ou instrumento
aumentado, foi concebido no final dos anos 80, e se re-
fere a instrumentos acústicos aos quais são adicionados
um ou mais sensores eletrônicos [2]. Nesse contexto,
cria-se a idéia de expandir as sonoridades que podem
ser obtidas de um instrumento acústico, pois os sen-
sores fornecem ao músico a possibilidade de controlar
modificações na sonoridade do instrumento através de
gestos. Eles podem ser utilizados, por exemplo, para
controlar efeitos e transformações sonoras, expandindo

assim as possibilidades criativas do instrumento origi-
nal. Dentre esses sensores, acelerômetros têm grande
importância, uma vez que capturam movimentos corpo-
rais frequentemente já realizados pelo músico mesmo
em instrumentos inteiramente acústicos [3]. Esses mo-
vimentos, podem ser mapeados de forma a controlar
efeitos já conhecidos dos músicos, tais como distorção,
delay, chorus e flanger [4].

A importância do acelerômetro é ainda maior na
construção de aumentos para instrumentos em que as
mãos e os dedos do músico já estão naturalmente ocu-
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pados em tocar o instrumento não aumentado. Este
é o caso da guitarra e do baixo elétrico, mas não do
trompete, por exemplo. Nesses instrumentos, é menos
prático – embora possı́vel [5] – acoplar sensores que
precisam de movimentos especı́ficos da mão para fun-
cionarem, como sensores de pressão ou de distância, de
forma que acelerômetros [4, 6] têm sido preferidos para
a construção de guitarras aumentadas.

Apesar do acoplamento de acelerômetros em guitar-
ras elétricas ser hoje uma prática cada vez mais comum,
ainda não existem estudos sobre um sistema de efeitos e
controles projetados especificamente para serem ativa-
dos por movimentos. Frequentemente, o sinal recebido
do acelerômetro é utilizado como substituição a um po-
tenciômetro comum, que estaria presente num pedal de
efeitos, de forma a não explorar certas interações que
só são possı́veis graças à existência de sensores de mo-
vimento.

Neste artigo, é proposto que o sinal recebido do
acelerômetro alimente uma simulação de um sistema
massa-mola, de forma que a saı́da do sistema seja uti-
lizada como parâmetro do efeito digital no lugar do si-
nal diretamente vindo do acelerômetro. Dessa forma,
as caracterı́sticas de oscilação do sistema simulado são,
também, incorporadas ao controle do efeito. O sistema
proposto, mostrado na Figura 1, possui caracterı́sticas
próprias de oscilação, e proporciona um tipo de intera-
tividade que é mais difı́cil de ser alcançada se disposi-
tivos comuns, como potenciômetros ou pedais, forem
utilizados.

Figura 1: Diagrama de blocos do sistema proposto.

O modelo fı́sico será de um sistema massa-mola-
amortecedor, como mostrado na Figura 2. Esse tipo de
sistema, amplamente conhecido [7], combina as pro-
priedades de ter a saı́da controlável por uma entrada ar-
bitrária e de ter caracterı́sticas de oscilação – frequência
natural e amortecimento – determinadas através de pou-
cos parâmetros. O acelerômetro acoplado à guitarra
permite a atuação sobre esse modelo, gerando uma in-
teratividade que é mais difı́cil de ser alcançada quando
potenciômetros ou pedais são utilizados.

1 SISTEMA PROPOSTO

O ambiente de desenvolvimento utilizado na
programação do efeito digital e no controle do sistema
fı́sico é o PureData. Trata-se de uma linguagem de

Figura 2: Sistema massa-mola-amortecedor.

programação visual e livre, voltada para músicos, ar-
tistas visuais, pesquisadores e desenvolvedores criarem
softwares graficamente [8].

1.1 Implementação do acelerômetro

Utilizou-se um WiiMote™ como acelerômetro do
projeto. A decisão de usá-lo foi baseada em seu baixo
custo e fácil configuração [1]. O controle já possui co-
nectividade Bluetooth, que foi utilizada a fim de fazer
a comunicação com o computador. A seguir, utilizou-
se o software livre GlovePIE para enviar os parâmetros
do acelerômetro para a plataforma PureData, através de
OSC (Open Sound Control). Trata-se de um protocolo
para comunicação entre computadores, sintetizadores
e/ou outros dispositivos multimı́dia [9]. No ambiente
do GlovePIE, o código usado foi o seguinte:

var.x = Wiimote.gX + k // sendo k uma constante de
ajuste devido às condições adversas

var.comx = EnsureRange(var.x, -1 ,1)
SendOsc(”localhost”, 8000, ”/wiimotexyz”,

var.comx)
Na Figura 3, é mostrado o patch PureData que rea-

liza o recebimento dos dados mandados por OSC.

Figura 3: Desempacotamento de OSC em PureData.
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Dentre outras aplicações do OSC, revela-se, então,
o envio dos dados recebidos via Bluetooth ao mesmo
computador para uso no PureData.

1.2 Sı́ntese do modelo massa-mola-
amortecedor

Um sistema massa-mola-amortecedor possui duas
forças em atuação: a força elástica e a força de amor-
tecimento. Assim, a modelagem do sistema é expressa
na Equação (1).

x(t) = −m

k

d2x

dt2
− b

k

dx

dt
(1)

Em PureData, utilizou-se integração numérica para
a solução da Equação (1), de modo que o sistema foi
implementado como mostra a Figura 4. Nota-se que
foi utilizado o método dos trapézios. Assim, tornam-
se fáceis alterações no que dizem respeito à constante
da mola virtual (k), ou ainda ao coeficiente de amorte-
cimento do sistema (b). Ainda, é importante observar
as entradas e saı́das do programa, que serão associadas,
respectivamente, ao acelerômetro e a sinais de controle
do efeito digital.

Figura 4: Modelo massa-mola-amortecedor em Pure-
Data.

1.3 Desenvolvimento do efeito digital

Existem diversos efeitos pré-programados em Pu-
reData à disposição na web. Assim, um dos efeitos
utilizado para testes foi um trêmolo desenvolvido em
[10]. Em adição ao trêmolo, foi utilizado um efeito
de distorção baseado em saturação por limiar, tal como
mostrado na Figura 5.

Há uma entrada do programa associada ao sinal re-
cebido do sistema fı́sico e uma entrada e uma saı́da as-
sociadas ao áudio (input da guitarra e saı́da para a caixa
de som). O sistema final está mostrado na Figura 6.

Figura 5: Distorção simples feita em PureData.

Figura 6: Montagem final do projeto.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao realizar testes do funcionamento dos efeitos com

a guitarra aumentada, observa-se a naturalidade com
que acontecem as modulações no som. Os gestos são
intrı́nsecos ao tocar do instrumento, e o sistema vir-
tual gera distorções sonoras ricas, de modo que não
existe nenhuma preocupação do músico em controlar
potenciômetros e pedais. O modo com que o efeito vai
agir no som passa a ser mais uma expressão artı́stica,
uma vez que o gestual e a performance passam a ser
controles de modulação.

Percebe-se o efeito como um pulsar, condizente
com objetivo inicial, como observa-se na Figura 7. O
efeito, na figura, claramente é oscilante, de modo que
sua atuação e suas nuances correspondem ao movi-
mento harmônico da mola virtual. É interessante des-
tacar que as alterações no som não têm uma forma ou
frequência pré-definida, então seria difı́cil obtê-las com
técnicas como low-frequency oscillator e que o tipo de
ativação do efeito digital também é difı́cil de ser obtido
de outra forma. Os parâmetros do pulsar (tais como
intensidade, perı́odo e duração) podem ainda ser con-
trolados indiretamente através da alteração numérica
dos coeficientes do sistema massa-mola-amortecedor
no seu patch em PureData, ou diretamente através da
movimentação do instrumento pelo músico.
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É importante ressaltar que o acelerômetro presente
no WiiMote™ é limitado, tais como os movimentos
possı́veis ao se tocar uma guitarra de modo tradicio-
nal. Isso impossibita a utilização de mais de um eixo
(que seria de fácil implementação, apenas duplicando
os códigos em relação a outra componente do ace-
lerômetro). O tamanho e peso do WiiMote™ também
influenciam negativamente tanto na execução do instru-
mento quanto na tarefa de acoplá-lo ao mesmo.

Figura 7: Formas de onda: A - som puro da gui-
tarra elétrica. B - som da guitarra transformado pela
distorção da Figura 5, com regulagem fixa. C - som
transformado pelo sistema completo desenvolvido, com
o acelerômetro em movimento.

3 CONCLUSÃO
O funcionamento musical da guitarra aumentada

com acelerômetro combinada com o efeito digital asso-
ciado ao modelo fı́sico é inédito. A sonoridade obtida é
única e cria um conceito inovador de aplicação de mo-
delos fı́sicos virtuais como controle de sinais de efeitos
digitais. Além da sonoridade, há um impacto na perfor-
mance musical, uma vez que o gestual passa a ter efeito
musical e não apenas visual.

A construção do sistema é fácil, os softwares uti-
lizados são todos gratuitos e, dadas as instruções,
a implementação pode ser realizada de maneira ca-
seira. Entretanto, ressaltam-se algumas limitações de
execução do projeto, principalmente no que diz respeito
ao acelerômetro utilizado – sua imprecisão impossibita
a utilização de mais de um eixo, e seu tamanho e peso
influenciam negativamente tanto na execução do instru-
mento quanto na tarefa de acoplá-lo ao mesmo – e no
restante do hardware de forma geral.

Entre os progressos que podem ser propostos para
o sistema, estão a substituição do WiiMote™ por
um dispositivo mais leve e preciso e o teste do con-
trole interativo em diversos efeitos diferentes. Além

disso, pretende-se desenvolver interfaces visuais mais
agradáveis para o sistema proposto.
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RESUMO 

Este artigo descreve o projeto e implementação de um sintetizador digital de áudio polifônico em FPGA. O 
circuito é projetado como um módulo sintetizador a ser controlado por um sistema microprocessado didático de 
baixo custo. A reduzida complexidade do circuito obtido não compromete a implementação de um sistema 
microprocessado baseado em um processador MIPS de 32 bits, em um único dispositivo FPGA com 10.000 
elementos lógicos. O sintetizador possibilita a geração de uma ampla gama de tons e timbres musicais 
programáveis através do protocolo MIDI. 
 

0. INTRODUÇÃO 

Os FPGAs (Field Programmable Gate Array), são 
dispositivos compostos de um conjunto de circuitos 
lógicos reconfiguráveis [1]. O uso destes dispositivos 
permite reduzir significativamente o tempo 
necessário às etapas de projeto, implementação e 
testes de novos circuitos e sistemas digitais 
complexos. No entanto, o uso de FPGAs para 
implementação de sintetizadores digitais de áudio 
ainda é um tema pouco explorado [8-10].  

Atualmente, os kits de desenvolvimento oferecem 
plataformas propícias à prototipação de sistemas em 
FPGAs, disponibilizando fácil acesso a diversos 
componentes periféricos de uso comum, tais como 
displays de 7 segmentos, chaves, botões, além de 
interfaces mais complexas tais como rede Ethernet, 
conexão USB, interface PS2, VGA  e controladores 
de entrada/saída de áudio e vídeo em tempo real [11]. 

A facilidade de utilização e configuração destes kits 
os torna interessantes para fins didáticos e são usados 
em diversas universidades. Em nossa instituição, tais 
kits são usados em uma disciplina de Organização e 
Arquitetura de Computadores para proporcionar aos 
alunos uma ferramenta de projeto e síntese de 
sistemas microprocessados em aulas práticas. Nesta 
disciplina, os alunos desenvolvem um 
microprocessador compatível com a arquitetura 
MIPS de 32 bits [2], usando a linguagem de 
descrição de hardware Verilog [3]. Os alunos 
aprendem ainda como interfacear este processador, 
através de MMIO (Memory-Mapped Input/Ouput), 
com os dispositivos de entrada/saídas disponíveis nos 
kits de desenvolvimento, construindo assim, ao final 
do período, seu próprio computador. 

O sintetizador de áudio proposto neste artigo foi 
concebido com o objetivo de dotar tal sistema 
computacional didático de uma interface de áudio 
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facilmente programável. Desta maneira, os alunos 
são incentivados a aprenderem o conteúdo da 
disciplina através de projetos práticos lúdicos. Para 
tanto, é importante que o circuito deste sintetizador 
seja simples e eficiente, pois compartilha os recursos 
lógicos do dispositivo FPGA onde o processador 
principal será implementado. 

Neste projeto didático, toda a memória RAM 
utilizada pelo processador também é sintetizada 
internamente ao próprio FPGA, o que dificulta a 
criação de um banco de amostras de sons de 
instrumentos que possa ser usado pelo sintetizador. 
Por este motivo, foi adotada uma estrutura clássica 
para a produção de áudio que trabalha com as formas 
de onda fundamentais (senoidal, quadrada e dente-
de-serra) [4][5]. 

Outros requisitos fundamentais neste projeto são o 
uso de uma interface simples com o processador e a 
garantia de um razoável nível de customização do 
processo de síntese, o que resulta em sons com uma 
ampla variação de timbres. Além disso, a definição 
dos parâmetros básicos é inspirada no padrão MIDI 
[7], facilitando uma futura construção de um 
sequenciador utilizando o sintetizador ora proposto. 

 

1. ESTRUTURA PROPOSTA 

Entre as técnicas clássicas de síntese de sinais de 
áudio, a síntese subtrativa figura como uma das mais 
simples computacionalmente [5]. A Figura 1 mostra 
o diagrama em blocos do sintetizador proposto.  

 

 
Figura 1 - Diagrama em blocos do sintetizador 

A estrutura é projetada de forma que o controle e o 
processo de sintetização atuam de forma 
multiplexada no tempo sobre cada um dos n canais 
de áudio. Esta estratégia elimina a necessidade de um 
circuito oscilador e um controlador de envoltória 
independente para cada canal, reduzindo 

consideravelmente o tamanho do seu circuito. O som 
gerado em cada canal é definido pelos parâmetros da 
nota daquele canal, que ficam armazenados em um 
bloco de memória. 

O processo de síntese gera, a partir dos parâmetros, 
uma amostra de 16 bits para cada canal, a uma taxa 
de amostragem de 48 kHz. Estas amostras são 
coletadas sequencialmente pelo mixer e somadas em 
uma única amostra que então é enviada ao conversor 
D/A do CODEC de áudio. 

A Figura 2 detalha o bloco de Controle e 
Sintetização. 

 

 
Figura 2 - Bloco de controle e sintetização 

Este bloco é composto de um oscilador digital, um 
circuito gerador de envoltória e um controlador MIDI 
(Musical Instrument Digital Interface). 

1.1 Controlador MIDI 
O sintetizador trabalha recebendo comandos 

sequenciais do usuário que requisitam o início ou 
término de uma determinada nota. A tarefa de 
processar tais comandos, que são baseados nos 
definidos pelo padrão MIDI [7], é de 
responsabilidade do Controlador MIDI. 

O controlador registra um comando e o processa a 
cada ciclo do clock de amostragem. Seu 
funcionamento consiste basicamente em uma busca 
nos parâmetros do conjunto de canais pela nota 
requisitada, efetuando seu devido acionamento ou 
desacionamento. Este controlador ainda identifica e 
rejeita comandos duplicados ou inválidos que 
possam ter sido erroneamente enviados pelo usuário. 

1.2 Oscilador 
Um NCO (Numerically Controlled Oscillator) [4] 

é utilizado para implementar o oscilador de 
frequência variável. Este oscilador é composto por 
um acumulador de fase e um conversor de fase para 
amplitude. A Figura 3 apresenta o princípio de 
funcionamento do NCO. 

 

Canal 1 
 

Canal 2 
 

Canal 3 
 

Canal n 
 

Controlador
MIDI 

Gerador de 
Envoltória 

Controle e 
Síntese 
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Figura 3 - Acumulador de fase de N=4 bits e passo M=3 

O acumulador de fase consiste essencialmente de 
um contador binário de 𝑁 bits cujo valor é 
incrementado com um passo 𝑀 a partir de um clock 
de frequência 𝑓�, conforme exemplo mostrado na 
Figura 3. Este contador realiza um ciclo com uma 
frequência fundamental 𝑓�, dada por 

𝑓� =
𝑀 × 𝑓�
2𝑁  (1) 

A frequência do clock (fc) e o tamanho do contador 
(2N) são mantidos fixos, evitando-se assim o uso de 
dispendiosos circuitos PLL (Phase-Locked Loop). O 
passo M é responsável pela variação da frequência da 
nota de saída. Para fins de compatibilidade do 
sintetizador com a interface MIDI, é implementada 
uma tabela em memória contendo 128 elementos 
com os valores dos passos (M) necessários à geração 
da frequência fundamental de cada uma das 128 
notas musicais definidas pelo protocolo. 

A Figura 4 apresenta o diagrama esquemático do 
módulo NCO. 

 

 
Figura 4 - Oscilador numericamente controlado  

O conversor de fase para amplitude é responsável 
pela definição da forma de onda básica gerada. Neste 
projeto utilizou-se a técnica de LUT (Look-Up Table) 
para o armazenamento das K amostras 
correspondentes a um quarto do período de um sinal 
sinusoidal de amplitude unitária. Usando as 
propriedades de simetria deste tipo de sinal, um ciclo 
completo de 4.K amostras pode ser sintetizado. O 
tamanho da memória (em amostras) e a largura da 

palavra deste conversor (em bits) definem a precisão 
da onda senoidal sintetizada. Tendo em vista a forte 
limitação de uso de memória imposta pelo ambiente 
de desenvolvimento, um balanceamento 
experimental entre a precisão da senoidal e o 
tamanho da memória LUT foi realizado, definindo-se 
os valores de K = 1024 e amostras de 15 bits. Assim, 
cada amostra sintetizada com sinal requer 16 bits.  

Nota-se que, além da onda senoidal, ondas 
quadradas e dente-de-serra podem ser diretamente 
obtidas a partir do sinal de endereçamento usado para 
acessar a memória. Essa característica aumenta a 
riqueza harmônica dos sinais que podem ser gerados. 

A fim de aumentar a naturalidade do sinal gerado 
pelo NCO, pode-se ainda incorporar um baixo nível 
de ruído branco a este sinal, conforme mostrado na 
Figura 4. Esta incorporação é realizada pela 
substituição dos 11 bits menos significativos da 
forma de onda gerada pelo oscilador por um número 
pseudoaleatório. Tal técnica dispensa o uso de mais 
um circuito somador, além de evitar problemas 
devido à ocorrência de possíveis overflows, que 
poderiam gerar ruídos de altas frequências 
desagradáveis ao usuário [6]. 

1.3 Gerador de envoltória 
A Figura 2 mostra também o módulo gerador de 

envoltória. Sua função é a geração de uma forma de 
onda modulada em amplitude conforme a figura 5. 

 

 
Figura 5 - Forma de onda do gerador de envoltória  

O sinal de envoltória é divido em quatro fases 
configuráveis conhecidas como Ataque (Attack), 
Decaimento (Decay), Sustentação (Sustain) e 
Repouso (Release).  

Ao iniciar uma nota o gerador de envoltória é 
acionado. Durante a fase de Attack a amplitude do 
sinal varia de zero até seu valor máximo. Em 
seguida, na fase de Decay, a amplitude decresce até 
alcançar o valor configurado para a fase de Sustain, 
que permanece até o final da duração da nota. A fase 
de Release conclui o processo decrescendo o valor da 
amplitude a zero, encerrando a execução da nota. 

Forma de Onda 
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Este circuito foi projetado de forma a permitir que 
uma nota possa ser cessada antes mesmo da fase de 
Sustain ser alcançada, resultando em uma fase de 
Release prematura. O decrescimento é feito, então, a 
partir do valor de amplitude atingido. De modo 
semelhante, a fase de Attack pode ser retomada caso 
uma mesma nota tenha início antes da fase de 
Release de um comando anterior ser completada. 

Para o funcionamento deste módulo de controle de 
envoltória é necessário um sinal de clock, um bit que 
indique se uma nota está sendo tocada, três valores 
Tattack, Tdecay e Trelaise que indicam a duração de cada 
fase e um valor correspondente à Asustain, amplitude 
da onda na fase de Sustain. 

 

2. INTERFACE COM O PROCESSADOR 

Em um sistema microprocessado, o componente de 
entrada (caixa pontilhada) mostrada na Figura 1, 
pode ser diretamente substituído pelo processador. A 
interface disponibilizada pelo módulo sintetizador 
permite o preparo e configuração de todos os n 
canais simultaneamente. Para cada nota a ser 
sintetizada, é necessário especificar os parâmetros 
apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Definição dos parâmetros de uma nota 

Parâmetros da Nota Tamanho 

Frequência fundamental (oscilador) 7 bits 

Note on / note off (oscilador) 1 bit 

Forma de onda (oscilador) 2 bits 

Ruído (oscilador) 1 bit 

TAttack (envelope) 7 bits 

TDecay (envelope) 7 bits 

ASustain (envelope) 7 bits 

TRelease (envelope) 7 bits 

 

Para realizar a interface com o microprocessador 
é utilizada a técnica de MMIO.  Conforme a Tabela 
1, cada nota necessita de uma palavra de 40 bits (5 
bytes) para ser completamente definida. Deste modo, 
para n canais necessita-se reservar 5.n endereços no 
mapa de memória acessada pelo microprocessador 
para acesso ao sintetizador. 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

O protótipo foi construído utilizando o kit didático 
de desenvolvimento DE-2 70, que contém um 
dispositivo FPGA da família Cyclone II modelo 
EP2C70F896C6 fabricado pela empresa Altera [11]. 
Este dispositivo contém 68.416 elementos lógicos, 
300 circuitos multiplicadores de 9 bits e 1.152.000 
bits de memória RAM interna. Uma frequência de 

clock (fc) do sistema de 50 MHz e frequência de 
amostragem por canal de 48 kHz foram definidas 
para uso com o CODEC de áudio Wolfson WM8731 
presente no kit. Com o uso destas frequências e 
multiplexação por divisão no tempo, teoricamente, é 
possível implementar a estrutura do sintetizador 
proposto com até n=1041 canais. Porém, devido aos 
recursos limitados deste FPGA o número máximo 
implementável é de n=64 canais. Para fins de teste e 
validação da metodologia proposta foi implementado 
um sintetizador de n=8 canais. 

No protótipo, tendo em vista os requisitos de clock 
do CODEC, foi utilizado um acumulador de tamanho 
N=17 bits. O passo (M) é definido por um valor de 
16 bits, que resulta em um erro na definição da 
frequência fundamental da nota de no máximo 
0,36 Hz. Portanto, a tabela com os 128 passos, 
correspondente a escala de frequências sintetizável 
seguindo o protocolo MIDI, ocupa 2048 bits de 
memória interna do FPGA. 

A Figura 7 apresenta o resultado obtido em um 
canal utilizando um passo M=2362, para a geração de 
um sinal senoidal de período 2.272.960 ns, o que 
corresponde à nota Lá central de 440 Hz com um 
erro de 0,045 Hz.  

 

 
Figura 7 - Exemplo experimental de forma de onda obtida 

na saída do sintetizador 

A implementação deste sintetizador de 8 canais 
demandou a alocação de 550 elementos lógicos e 4 
multiplicadores de 9 bits. Isto equivale a menos de 
0,8% da quantidade total de elementos lógicos 
disponível no modelo de FPGA utilizado. As tabelas 
utilizadas necessitaram de 17.408 bits de memória, o 
que corresponde a 1,5% da memória total disponível.  

Para fins comparativos, o computador baseado no 
microprocessador MIPS de 32 bits (CPU principal) 
desenvolvido pelos alunos requer em média 9.400 
elementos lógicos e aloca toda memória disponível 
no FPGA para o armazenamento de dados e 
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programa em linguagem de máquina do usuário. O 
sistema utiliza ainda as interfaces VGA, PS2 
(teclado), display de LCD, displays de 7 segmentos, 
LEDs e chaves para seu controle e programação. 
Desta forma o sintetizador de áudio proposto neste 
trabalho requer apenas 5,85% dos recursos lógicos 
demandados pelo sistema microprocessado principal. 
Isto mostra o baixo impacto causado ao tamanho 
final do sistema pela inclusão deste sintetizador de 
áudio. Hoje, mesmo os kits de prototipação de muito 
baixo custo, tais como o DE0-nano [12], que 
possuem um FPGA com 22.320 elementos lógicos, 
seriam capazes de sintetizar o sistema completo. 

 

4. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou o projeto e 
implementação em FPGA de um módulo sintetizador 
de áudio de 8 canais e 16 bits por amostra. O uso da 
técnica LUT para a geração de uma forma de onda 
senoidal e seu uso multiplexado no tempo mostrou-se 
adequado para aplicações onde os recursos de 
hardware disponíveis são limitados. A riqueza de 
timbre é obtida pela possibilidade de utilização dos 
três tipos de forma de onda básicos (senoidal, 
quadrada e dente-de-serra) moduladas por um 
envelope de 4 fases. Os resultados obtidos mostram a 
eficiência e aplicabilidade do sintetizador proposto 
em um sistema didático baseado em um processador 
com arquitetura MIPS de 32 bits. 

Como trabalho futuro pretende-se acrescentar ao 
sistema a filtragem digital passa-baixas ajustável de 
cada canal, conforme usado na técnica de síntese de 
áudio subtrativa, de forma a enriquecer ainda mais a 
gama de timbres sintetizáveis. 
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RESUMO 
Nesta palestra serão apresentados alguns dos principais desafios que se colocam no desenvolvimento de 
sistemas de realidade aumentada áudio. Nestes sistemas é necessário simular o efeito acústico dos pavilhões 
auriculares e do torso de modo a criar uma ilusão realista da direção do som. Serão mencionados estudos de 
validação da utilização de HRTFs não individualizadas para a auralização. O sistema terá ainda de simular a 
acústica de uma sala virtual com as suas múltiplas reflexões e reverberação. É essencial determinar a orientação 
da cabeça do ouvinte e a sua localização no espaço em tempo real e de forma robusta. Abordaremos alguns dos 
desenvolvimentos na tecnologia de localização em espaços interiores utilizando faróis de ultrassons. Serão 
apresentados resultados de um simulador acústico a funcionar em tempo real desenvolvido na Universidade de 
Aveiro. No final serão discutidos alguns dos problemas em aberto nesta área. 
 

0. INTRODUÇÃO 

Os sistemas de realidade aumentada áudio têm 
como objetivo substituir ou acrescentar elementos à 
paisagem acústica apresentada ao ouvinte. Uma 
possibilidade particularmente interessante consiste 
em "sonificar" os objetos, isto é, transformá-los em 
fontes de sinais sonoros. Podemos ainda criar 
ambientes acústicos virtuais diferentes daquele em 
que o ouvinte se encontra fisicamente. As aplicações 
são inúmeras: museus, percursos turísticos, vídeo 
conferência, etc. 

Deverá ser possível o uso simultâneo por vários 
utilizadores que partilham o sistema de localização 
mas experimentam o seu próprio espaço acústico 
virtual. Este objetivo requer que o som seja 
apresentado de forma binaural (via auscultadores ou 
"earphones"), o que impede os ouvintes de usar a sua 
capacidade de localizar sons de forma natural. É 
assim necessário simular artificialmente a filtragem 
acústica realizada pelo torso, cabeça e pavilhões 
auriculares em função da direção da propagação 
(azimute e elevação). 

 

O sistema deve ser capaz de gerar dois sinais, um 
para cada ouvido, a partir dos sinais (anecóicos) 
originalmente emitidos pelas fontes sonoras tendo 
em conta os diferentes efeitos da propagação do som 
(reflexão, absorção, difração, interferência,...) 
causados pelas paredes e obstáculos da sala. 

Uma vez que se permite que o ouvinte se desloque 
no ambiente real, é necessário dispor de um sistema 
auxiliar de localização em espaços interiores com 
precisão adequada. Tendo em conta as dimensões da 
cabeça, admite-se um erro máximo da ordem dos 
10 cm. Além da localização, será ainda necessário 
determinar a orientação da cabeça em relação à sala. 

Para que o resultado seja realista todas estas tarefas 
têm de ser levadas a cabo com o mínimo de atraso 
em relação aos movimentos do ouvinte e em tempo 
real. 

Neste trabalho começaremos por uma breve 
introdução à forma como os humanos conseguem 
localizar as fontes sonoras. Na seção 2 abordaremos 
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os problemas de realizar a auralização sendo 
igualmente apresentada uma biblioteca de software 
realizada em linguagem C e de acesso livre. Na 
secção 3 faremos uma descrição de um sistema de 
localização da cabeça do ouvinte dentro de um 
espaço acústico bem como da sua orientação em 
relação à sala. Na seção seguinte apontaremos alguns 
temas de investigação em aberto  nesta área. 

1. A AUDIÇÃO HUMANA E ESPAÇOS 
ACÚSTICOS 

A audição humana possui caraterísticas comuns à 
maior parte dos mamíferos [1] permitindo com 
apenas dois sensores de som (ouvidos), realizar a 
localização das fontes sonoras com grande acuidade 
conseguindo cobrir os 360º esféricos em torno do 
ouvinte [2]. Neste trabalho apenas nos focaremos na 
descrição sumária dos aspectos da audição humana 
que têm maior relevância para a construção de um 
sistema de auralização para espaços fechados, ou 
seja: 

¥ A determinação do azimute de uma fonte 
sonora; 

¥ A determinação da elevação de uma fonte 
sonora; 

¥ Reflexões e reverberação em espaços 
fechados. 

1.1 Como avaliamos o azimute de um som? 
O auditivo humano consegue determinar com 

grande acuidade o azimute de uma fonte sonora. Tal 
como podemos observar na Figura 1 o azimute é 
definido como o ângulo que uma fonte sonora realiza 
com o ouvinte considerando o plano horizontal. Para 
frequências inferiores a cerca de 1500 Hz [2] o 
sistema auditivo utiliza o atraso relativo entre os 
sinais captados pelo ouvido esquerdo e direito para 
determinar a direção da fonte sonora. Na literatura da 
área costuma-se designar esta diferença temporal 
como o "Interaural Time Difference" (ITD). 

O sistema auditivo central é responsável por 
determinar o atraso relativo nos sinais apresentados a 
cada um dos ouvidos, o que para uma acuidade de 
cerca de 5º na determinação do azimute implica uma 
capacidade de medir atrasos relativos menores que 
76 !s. Muitos autores [2], consideram um feito 
extraordinário esta capacidade do nosso sistema 
nervoso dados os atrasos reduzidos que o sistema 
auditivo consegue descriminar. A equação 1 
relaciona o ângulo de azimute ! com a velocidade do 
som c, o atraso relativo !t e a distância 2r entre os 
ouvidos considerando a difração provocada por uma 
esfera de raio r [3] e que foi considerado como um 
modelo simplificado para a cabeça. 

 
Figura 1 - Definição do azimute e elevação de um 

som em relação ao observador. 

Para r= 0,1 m, c= 343 m/s e considerando != 5º 
como o menor ângulo que conseguimos descriminar, 
obtemos o atraso referido de 76 !s. 

!t = 3r
c
sin(! )  

 
(1) 

No reino animal, apenas os golfinhos e os elefantes 
apresenta uma capacidade superior à humana na 
determinação do azimute de uma fonte sonora [4]. A 
acuidade na determinação da direção está fortemente 
correlacionada com a dimensão da zona da retina 
onde reside a maior densidade de células visuais. 
Quanto menor for essa zona da retina, maior a 
acuidade da localização de sons. O sistema de 
localização auditivo, desempenha assim um papel 
central no direcionamento de visão para as zonas de 
interesse à nossa volta [4]. 

Para frequências superiores a 1500 Hz, o sistema 
auditivo deixa de utilizar o atraso relativo e passa a 
usar a intensidade relativa do nível sonoro em cada 
um dos ouvidos, também conhecido por "Interaural 
Level Difference" (ILD).  

!!"

!"#!"

 
Figura 2 - Os ouvidos só conseguem descriminar 

as diferenças de fase para sinais de baixa frequência, 
em que o comprimento de onda seja pelo menos o 
dobra da distância entre eles. 

Encarando os dois ouvidos como realizando a 
amostragem espacial do som (Figura 2), para sinais 
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cujo comprimento de onda seja menor que o dobro 
da distância entre os ouvidos, pelo teorema da 
amostragem não é possível determinar sem 
ambiguidade a diferença de fase / atraso entre as duas 
sinusóides captadas pelos ouvidos. Além disso, para 
sinais com componentes de frequência com um 
comprimento de onda menor que o diâmetro da 
cabeça, ocorre um efeito de sombra por parte desta 
sobre o som, fazendo com que o nível sonoro 
percepcionado pelo ouvido direcionado para a fonte 
capte um maior nível sonoro que o outro (Figura 3). 

 
Figura 3 - Efeito de sombra provocado pela cabeça 

sobre a propagação do som para frequências 
elevadas. 

A mudança da intensidade sonora relativa entre o 
ouvido esquerdo e direito é o método mais usado em 
estúdio para fazer o posicionamento dos sons no 
palco sonoro a partir das fontes mono. 

1.2 O pavilhão auricular e a avaliação da 
elevação de um som 

Com apenas dois ouvidos, seria de esperar que 
apenas conseguíssemos determinar o azimute de uma 
fonte sonora. O fator chave para a determinação da 
elevação é o pré-processamento acústico realizado 
pelo pavilhão auricular sobre o espectro dos sons. As 
pequenas saliências do pavilhão auricular 
desempenham um papel importante na alteração do 
espectro dos sons recebidos e se forem eliminados 
por preenchimento com material moldável, esta 
capacidade é comprometida [2]. Trata-se assim de 
um processo mais elaborado que o utilizado para a 
determinação do azimute e que envolve o sistema 
auditivo central e ainda o conhecimento prévio do 
espectro dos sons. 

Devido ao pavilhão auricular, ao som direto é 
somada uma componente refletida atrasada entre 30 a 
60 !s, provocando uma depressão no espectro do 
som capturado entre os 18kHz e os 9 kHz 
respectivamente. 
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Figura 4 - Resposta em frequência de sistema linear 
constituído pela soma do sinal direto e de uma reflexão 
atrasada de um tempo correspondente à propagação do 

som em 1 e 2 cm. 

Consoante a elevação da fonte sonora, o atraso 
relativo varia e por consequência a depressão no 
espectro também. Na Figura 4 podemos observar a 
resposta em frequência de um sistema com resposta 
temporal dada por 

y(t) = x(t)+ x(t ! d / c)  
 

(2) 

em que d é a distância percorrida a mais pelo sinal 
refletido pelo pavilhão auricular. Este é um modelo 
simplificado do efeito do pavilhão auricular mas 
serve para ilustrar o princípio que permite determinar 
a elevação de um som. 

O efeito sonoro conhecido por Flanger, realiza 
uma operação semelhante. Ao sinal original soma 
uma versão atrasada de apenas algumas dezenas de 
micro segundos, sendo o valor do atraso controlável 
pelo músico usando um pedal. O resultado cria uma 
sensação de movimento no som bastante curiosa. 

O mesmo princípio provocado pelo pavilhão 
auricular foi utilizado por Chiang Pu em [5] para 
construir um sistema para determinar o azimute de 
uma fonte sonora utilizando apenas um microfone e 
um deflector assimétrico. 

1.3 Localização de sons em espaços 
fechados – o efeito de Haas 

Seria de esperar que o sistema auditivo humano 
tivesse bastante dificuldade em localizar fontes 
sonoras em ambientes fechados onde ocorrem 
inúmeras reflexões nas paredes e outros obstáculos. 
Nos primeiros estudos realizados sobre localização 
de fontes sonoras no plano horizontal [6], foi 
observado que os ouvintes conseguiam localizar sons 
com sucesso mesmo em espaços com reverberação. 
Na Figura 7 podemos observar um exemplo com 
uma fonte sonora e um ouvinte em que temos um 
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sinal direto e uma reflexão. Aparentemente, o 
ouvinte poderia ficar confundido pelas reflexões e ser 
incapaz de localizar a verdadeira origem da fonte 
sonora. No entanto, todos sabemos por experiência 
própria que a nossa capacidade de localização não é 
afetada quando realizada em espaços fechados. 
Devido ao efeito de precedência, ou de Haas [2], [7], 
[8], o sistema auditivo apenas utiliza a frente de onda 
do sinal para realizar a localização da fonte sonora. 
Entre a chegada da frente de onda e a primeira 
reflexão o som recebido pode ser considerado 
anecóico, ou seja, isento de reflexões. Após esta 
deteção o sistema de localização é inibido por cerca 
de 30 ms [2] descartando assim os ecos para 
determinar a localização do som. 

Os sinais sinusoidais com uma frequência na gama 
de 1 kHz a 2 kHz, são difíceis de localizar, porque 
nem o ITD nem ILD são usados pelo sistema 
auditivo com a máxima eficácia. Além disso, se 
forem contínuos, sem a presença de transições 
bruscas que acrescentem ao sinal um conteúdo 
espectral rico, a sua localização ainda fica mais 
difícil uma vez que o sistema auditivo não consegue 
usar o efeito de precedência para localizar a origem 
do som. Curiosamente, pela simplicidade com que se 
conseguem gerar e por estarem numa gama de 
frequências em que o ouvido é mais sensível, 
costumam ser usados em alarmes. Estou certo que já 
experimentou este tipo de dificuldade na localização 
de um alarme. 

Já os sinais sonoros usualmente usados para 
chamar a atenção de outros ouvintes parecem ter sido 
escolhidos de modo a tirar partido e facilitar ao 
sistema auditivo humano a localização do som. As 
palmas, o estalar dos dedos e o "psst", são exemplos 
de sinais com um conteúdo espectral rico e de curta 
duração em que o sistema auditivo pode tirar partido 
do pré-processamento acústico do pavilhão auricular, 
do ITD e ILD e ainda do efeito de precedência em 
conjunto para determinar a localização do som. 

Uma experiência bastante elucidativa do efeito de 
precedência, consiste em gerar duas sinusóides (com 
uma frequência de 1000 Hz) mas com uma 
envolvente tal como se pode ver na  

1.4 Head Related Transfer Functions – 
HRTFs 

Como vimos nas sub-secções anteriores, o sistema 
auditivo humano utiliza diferentes estratégias para 
determinar a direção de uma fonte sonora. Numa 
audição com auscultadores, é possível modificar os 
sinais originais de modo criar a ilusão da direção do 
som. Nos sistemas estéreo, o efeito de ilusão binaural 
pode ser criado em estúdio modificando a amplitude 
relativa com que um dado instrumento ou voz é 
gravada em cada um dos canais esquerdo / direito ou 
ainda utilizando técnicas de gravação estéreo para 

microfones como por exemplo X/Y, AB ou Blumlein 
[9]. 
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Figura 5. Apesar da duração e energia da sinusóide 
aplicada ao canal direito ser muito superior à da 
sinusóide no canal esquerdo, o som parece sempre 
provir do canal esquerdo devido ao efeito da 
precedência. 

1.5 Head Related Transfer Functions – 
HRTFs 

Como vimos nas sub-secções anteriores, o sistema 
auditivo humano utiliza diferentes estratégias para 
determinar a direção de uma fonte sonora. Numa 
audição com auscultadores, é possível modificar os 
sinais originais de modo criar a ilusão da direção do 
som. Nos sistemas estéreo, o efeito de ilusão binaural 
pode ser criado em estúdio modificando a amplitude 
relativa com que um dado instrumento ou voz é 
gravada em cada um dos canais esquerdo / direito ou 
ainda utilizando técnicas de gravação estéreo para 
microfones como por exemplo X/Y, AB ou Blumlein 
[9]. 
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Figura 5 - Sinais sinusoidais para mostrar o efeito de 
precedência. 

No entanto, quando pretendemos modificar sons 
mono de forma a criar a ilusão que eles provêm de 
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qualquer ponto do espaço à nossa volta, a 
complexidade do processamento introduzida pelo 
processamento acústico do pavilhão auricular, levou 
a que alguns grupos de pesquisa [10][11] optassem 
por gravar a resposta a impulso do conjunto acústico 
formado pelo tronco, cabeça e pavilhão auricular em 
função do ângulo de azimute ! e elevação " 

h(! ,",t)  
 

(1) 

utilizando microfones colocados junto ao tímpano. 
Na Figura 6 podemos observar a resposta em 
frequência das HRTFs para 0º de azimute e várias 
elevações. Como podemos observar, os nulos e picos 
de ressonância da resposta em frequência mudam 
consoante a elevação da fonte sonora, dando pistas 
ao sistema auditivo da elevação a que se encontra a 
fonte sonora. Note-se que até aos 4 kHz – 5 kHz não 
se verificam grandes alterações na envolvente 
espectral em função do ângulo de elevação. É sabido 
que para compreender a voz humana a gama de 
frequências dos 300 Hz – 3400 Hz é suficiente 
[12][13]. Podemos assim conjeturar que o sistema 
auditivo humano evoluiu para conseguir adquirir 
sinais sonoros com componentes acima desta gama 
de frequências principalmente para assegurar uma 
mais eficaz localização das fontes sonoras. Segundo 
esta conjetura, as componentes de frequência acima 
dos 10 kHz não são importantes para a compreensão 
da mensagem áudio. A técnica de compressão 
designada por "Spectral Band Replication" [14] tira 
partido desta propriedade para conseguir uma maior 
taxa de compressão. Esta técnica faz parte da norma 
HE-AAC incluída no MPEG-4, em que a metade 
superior o espectro, acima dos 10 kHz, é sintetizada a 
partir da estrutura harmónica das gamas inferiores 
mantendo-se apenas a envolvente espectral original. 
Apesar desta operação, a qualidade perceptual não é 
alterada. 
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Figura 6 - Resposta em frequência dos filtros HRTF para um 
azimute de 0º e vários valores de elevação. Obtido a partir 

de base de dados CIPIC [11]. 

1.6 Audição com auscultadores 
Para conseguir um sistema artificial de auralização 

capaz criar um ambiente acústico virtual realista, é 
necessário que todas as operações sejam realizadas 
em tempo real devendo o sistema gerar o sinal 
esquerdo e direito de forma independente. Nestes 
sistemas, as HRFTs desempenham um papel central, 
sendo o som monofónico convolucionado com a 
HRFT correspondente à direção relativa entre o 
ouvinte e a fonte sonora. Para o caso de apenas 
termos um ouvinte é possível utilizar sistemas de 
reprodução áudio que tentam recriar  o campo 
acústico original como é o caso do Ambisonics e do 
"Digital Wave Field Synthesis". No entanto, tal como 
mencionado no início deste artigo, estamos 
interessados em sistemas multi-utilizador e por 
conseguinte que utilizem auscultadores para 
conseguirem recriar espaços acústicos independentes 
e personalizados. 

A audição com auscultadores coloca no entanto 
alguns desafios uma vez que os pavilhões auriculares 
do ouvinte são neutralizados pelos auscultadores. Um 
dos problemas mais conhecidos na audição com 
auscultadores é o efeito de os sons parecerem provir 
do interior da cabeça. Este problema condiciona 
bastante a sua utilização e tem sido estudado ao 
longo dos anos. Um dos primeiros estudos realizados 
[15] concluiu que quando são gerados sinais nos 
auscultadores que reproduzam fielmente os sinais 
reais, os ouvintes conseguem externalizar as fontes. 
Em [16] os autores utilizam uma técnica de filtragem 
de Wiener para compensar a equalização introduzida 
pelos auscultadores e assim conseguirem melhorar os 
resultados. Nos trabalhos realizados em [17], [18] os 
autores verificaram que apesar de usarem HRTFs de 
uma cabeça Kemar, que alguns ouvintes conseguiam 
externalizar os sons ao fim de algumas dezenas de 
minutos de treino. 

O problema da externalização dos sons é de grande 
importância para o realismo do sistema de 
auralização. Uma das experiências a realizar no 
futuro com o sistema completo consistirá em 
verificar a influência do facto de o sistema funcionar 
em tempo real e proporcionar assim mais pistas para 
o treino do sistema auditivo. 

2. AURALIZAÇÃO DE ESPAÇOS FECHADOS 

Para realizar a auralização em espaços fechados é 
necessário simular a propagação do som desde cada 
uma das fontes até cada um dos ouvidos tendo em 
conta os efeitos de propagação do som no ar, os 
fenómenos de reflexão, refração e difração do som e 
ainda ter em conta a direção do som que chega aos 
pavilhões auriculares de modo a se poder selecionar 
as HRTFs adequadas. 
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2.1 Simulação da acústica de salas 
As técnicas de simulação baseadas em modelos 

físicos tais como Waveguide Mesh [19] são 
relativamente pesados do ponto de vista 
computacional não sendo possível usá-los em 
aplicações tempo-real em que estamos interessados 
neste trabalho. No entanto, se todas as fontes de som 
permanecerem estáticas, é possível calcular 
previamente todas as respostas a impulso de cada 
fonte para cada um dos pontos do espaço e usar estas 
respostas em tempo-real. O armazenamento desta 
"base de dados" de respostas a impulso poderá ser 
difícil de armazenar em dispositivos móveis. 

2.2 Modelos especulares 
Uma alternativa bastante usada em sistemas de 

tempo-real consiste em considerar um modelo 
especular para a propagação das ondas sonoras no 
espaço fechado. Este tipo de modelo tem a grande 
vantagem em relação aos anteriores de ser bastante 
mais leve do ponto de vista computacional. 

Este modelo só é válido para frequências elevadas 
em que o comprimento de onda é muito menor que 
as dimensões da maioria dos obstáculos existentes 
num espaço fechado. 

Um dos algoritmos para simular um modelo 
especular, consiste em para cada fonte de som 
considerar que são disparados vários raios de som, 
em direções uniformemente distribuídas no espaço . 
Faz-se a propagação deste raios por várias reflexões 
múltiplas e calcula-se as interseções com uma bola 
em torno do ouvinte. A resposta a impulso da sala 
entre a fonte de som e o ouvinte é assim composta 
por estes raios. Uma das desvantagens deste método 
é a determinação do raio da bola em torno do 
ouvinte. Para se garantir uma boa aproximação à 
realidade pode ser necessário considerar um grande 
número de raios tornando assim a simulação bastante 
pesada. 

Uma técnica alternativa é designada por "fontes 
virtuais" [20]. Dada a posição da fonte sonora e do 
ouvinte e ainda a posição relativa de todas as paredes 
que definem o espaço acústico, calculam-se todas as 
reflexões possíveis. Cada uma destas reflexões pode 
ser encarada como um nova fonte acústica virtual 
colocada uma certa distância e direção em relação ao 
ouvinte. 

 

Figura 7 - Nesta figura temos a fonte sonora com o sinal 
direto representado pela linha a negro e a reflexão 
representada pela linha encarnada. Esta reflexão é 

equivalente à fonte virtual representada pelo pequeno 
quadrado encarnado à esquerda. 

De seguida calculam-se as reflexões de 2ª ordem, 
ou seja, reflexões das primeiras reflexões e 
determinam-se as posições das fontes acústicas 
virtuais de 2ª ordem. Este processo pode ser repetido 
mas como o número de fontes virtuais cresce de 
forma exponencial com a ordem, raramente se 
ultrapassa as reflexões de 6ª ou 7ª ordem. 

Depois de calculadas todas as fontes virtuais e as 
respectivas funções de transferência entre estas e o 
ouvinte, somando-as, obtém-se a resposta a impulso 
pretendida. 

Este método foi o selecionado para realizar a 
resposta a impulso do espaço acústico no sistema de 
realidade aumentada áudio em desenvolvimento na 
Universidade de Aveiro. 

2.3 LibAAVE – Uma biblioteca de 
auralização de acesso livre 

No âmbito do projeto AcousticAVE foi 
desenvolvida a biblioteca de software LibAAVE para 
realizar a auralização de espaços acústicos virtuais. 
Este pacote de software foi integralmente 
implementado em linguagem C standard de modo a 
ser facilmente portável para outras plataformas. 

Na Figura 8 podemos observar a arquitetura desta 
biblioteca. A fonte de sinal anecóico começa por 
sofrer um atraso e atenuação correspondente à 
distância a que se encontra do ouvinte. Se existir uma 
velocidade relativa entre o ouvinte e a fonte de sinal, 
o sinal é reamostrado de modo a simular o efeito de 
Doppler. Finalmente, tendo a direção do som em 
relação ao ouvinte, o sinal é filtrado pelas HRTFs 
correspondentes de modo a criar o desejado efeito 
binaural. 

 

Figura 8 - Arquitectura da biblioteca de auralização 
desenvolvida. 

Um vídeo do funcionamento desta biblioteca pode 
ser obtido no seguinte endereço. 

http://sweet.ua.pt/abo/reflections.ogv 
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3. LOCALIZAÇÃO DO OUVINTE NO ESPAÇO 

Num sistema de realidade aumentada áudio é 
necessário localizar com grande precisão a cabeça do 
ouvinte no espaço bem como a sua direção. Nesta 
secção apresentaremos uma solução desenvolvida na 
Universidade de Aveiro [21]–[23] e que consegue 
assegurar a localização com uma precisão próxima 
dos 10 cm e com uma taxa de cerca de 3 medidas por 
segundo. Começaremos por apresentar as 
especificações pretendidas para um sistema de 
localização/direção da cabeça seguido da 
apresentação de um sistema que utiliza sinais na 
banda audível mas sintetizados de modo a que 
tenham o mínimo impacto perceptual. Finalmente 
mostraremos o sistema que permite utilizar um 
smartphone para realizar esta tarefa sem hardware 
extra para além dos faróis. 

3.1 Sistemas de localização para espaços 
interiores 

O problema de localização de pessoas no interior 
de edifícios tem sido alvo de intensa investigação 
uma vez que constitui uma funcionalidade com um 
importante valor comercial. Um dos sistemas de 
localização para interiores que consegue resolver o 
problema baseia-se em sinais de RF Ultra-Wideband 
(UWB) [24]. Como esta tecnologia se baseia na 
medição do tempo de voo de sinais de RF necessita 
de realizar medições de grande precisão fazendo com 
que o custo do equipamento seja bastante 
dispendioso sendo por esse motivo usado apenas em 
aplicações profissionais. Além disso, cada uma dos 
utilizadores necessita de transportar um emissor de 
RF o que limita a possibilidade de escalar o sistema 
para um grande número de utilizadores em 
simultâneo. 

O sistema que desenvolvemos teve em conta os 
seguintes objetivos de projeto: 

1. Operação em espaços interiores: este requisito 
elimina a utilização de sistemas baseados em 
GPS uma vez que estes sinais sofrem de 
atenuação e problemas de multi-caminho 
neste tipo de ambientes. 

2. Compatibilidade com "smartphones": Este 
requisito elimina a necessidade de os 
utilizadores transportarem outro hardware 
para além do que já possuem. No entanto, 
implica o uso sinais no limiar da gama audível 
dos 18 kHz aos 22 kHz e uma vez que estes 
não estão sincronizados com os faróis só será 
possível usar Time Difference of Arrival 
(TDoA) para realizar a localização. 

3. Tolerância ao efeito de Doppler: Como o 
sistema terá de usar sinais sonoros para 
realizar as medições de tempo de voo, este 
problema terá de ser tido em conta. Caso 
contrário a deteção dos sinais poderá falhar. 

4. Precisão sub-decimétrica: Esta precisão é 
necessária para permitir uma interação realista 
com o espaço do ouvinte. 

5. Infraestrutura de baixo custo: O custo dos 
faróis deve ser baixo e a sua configuração 
deve ser fácil e de baixa manutenção. 

6. Fácil escalabilidade: O sistema deve funcionar 
tal como o sistema GPS em que os faróis 
apenas emitem e as unidades móveis apenas 
recebem. 

3.2 Localização com sinais acústicos 
Tradicionalmente, os sistemas de localização que 

utilizam sinais acústicos fazem uso da gama dos 
ultrassons de modo a não causar incómodos. No 
entanto, a utilização de ultrassons apresenta várias 
desvantagens. Necessitam de transdutores dedicados 
impossibilitando assim a utilização do hardware de 
aquisição áudio dos "smartphones". Além disso, são 
fortemente atenuados na propagação no ar. Na Figura 
9 podemos observar a atenuação das ondas sonoras 
em função da distância percorrida e da frequência. 
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Figura 9 - Atenuação do som no ar consoante a frequência 
e a distância. 

Uma alternativa consiste em usar sons no limite da 
gama audível, ou seja entre os 18 kHz e os 22 kHz 
que conseguem ser adquiridos pelos "smartphones" 
embora com alguma atenuação a partir dos 20 kHz 
dependendo do modelo. 

A utilização de sinais dentro da gama do audível 
para realizar a localização deve ser realizada tendo 
em conta a sensibilidade absoluta do ouvido humano. 
É possível a utilização de um chirp modulado por 
uma janela assimétrica de modo a minimizar o 
espalhamento espectral causado pelas transições. 

Uma forma de resolver o problema pode consistir 
em usar sinais de maior duração mas com uma menor 
amplitude. Estes pulsos poderiam ser sobrepostos 
sem causar a saturação do andar de saída dos 
amplificadores dos faróis dado que a sua amplitude 
individual é bastante reduzida. No entanto, teriam de 
ser estudadas as consequências perceptuais da sua 
sobreposição. Na Figura 10 e na Figura 11 podemos 
ver dois sinais com a mesma energia mas com um 
impacto perceptual muito diferente. Na Figura 10 o 
chirp tem uma amplitude constante excepto no início 
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e no final para diminuir o espalhamento espectral que 
seria percepcionado como um estalido. 
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Figura 10 - Chirp no tempo e na frequência (espectrograma) 
de amplitude constante. 

Na Figura 11 temos um chirp cuja amplitude foi 
modificada utilizando um modelo de sensibilidade 
absoluta ao longo da frequência baseado na Lei A 
dos compressores de voz. 

Na Figura 12 podemos observar a função de 
autocorrelação dos dois sinais. Como podemos 
verificar, possuem a mesma energia (os máximos 
têm a mesma amplitude) mas apresentam lóbulos 
secundários muito diferentes. Nomeadamente, o sinal 
com a modulação perceptual possui lóbulos laterais 
mais proeminentes aumentando a probabilidade de 
erro na determinação do tempo de voo. No entanto, o 
erro associado será mínimo, na ordem dos 0,2 ms. 

Estes exemplos servem apenas para mostrar de 
uma forma mais evidente que é possível gerar dois 
sinais que apesar de terem a mesma duração, têm a 
energia e consequente probabilidade de deteção 
idênticas. 
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Figura 11 - Chirp no tempo e na frequência (espectrograma) 
com a amplitude modificada de forma perceptual. 
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Figura 12 - Função de autocorrelação dos dois chirps onde 
é possível observar que possuem a mesma energia. 

No entanto, apresentam um impacto perceptual 
completamente diferente. 

Em [25] Sérgio Lopes propõe um chirp na gama de 
frequências de 18 kHz a 22 kHz com um impacto 
perceptual reduzido. Este tipo de sinal mostra bons 
resultados para distâncias de até cerca de 10 metros. 

S.I. Lopes et al. / Pervasive and Mobile Computing 00 (2014) 1–19 9

Time domain weighting is used to modulate in amplitude the transmitted pulse. Moreover, a non-invasive audio
chirp pulse be must carefully designed in order to avoid spectral spreading that normally appear when fast transient
periods occur. In our approach we focus on time domain weighting in order to modulate in amplitude the transmitted
signal thus smoothing its transients and keeping the pulses non-invasive. However this approach leads to a significant
reduction in the transmitted power, and therefore a considerable SNR reduction at the output of the correlator. A
proposed combined weighting window is used to modulate the transmitted chirp pulse in amplitude using two distinct
parts. Both parts could be generated using a tapered cosine window (i.e. Tukey window). A Tukey window is a
rectangular window with the first and last r/2 percent of samples equal to parts of a cosine, were r is a real number
between 0 and 1. Note that a Hanning window can be seen as a particular case of the Tukey window, when r = 1. In
this case, the proposed window uses the left half of a Hanning window, concatenated with the second half part of a
Tukey window with r = 0.05, see Figure 10 for a chirp pulse duration of 10 ms.
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Figure 10: Proposed combined window.

In Figure 11 it is possible to compare other weighting windows with the proposed one and extract five figures
of merit for better evaluation. Two of them, namely the compression ratio (CR) and the peak-sidelobe-level (PSL),
evaluate the pulse compression gain. For the proposed weighting pulse, i.e. column (e), CR presented a value of
0.40 ms and was measured looking to the time interval that the autocorrelation peak is above a -6 dB threshold line.
The PSL value represents the difference between the autocorrelation peak and the nearest side-lobe peak and was
measured with 16.6 dB.

The proposed window enabled the increase of the peak level (PL) energy at the output of the correlator in more
than 5 dB at the cost of a significative reduction of the PSL, see Figure 11, but with the advantage of an increased
pulse compression ratio, see Table 1.

Chirp Weighting B CR PSL PL
Pulse Window (kHz) TBP (ms) (dB) (dB)

a) Rectangular 2 60 0.60 14.1 0.0
b) Hanning 2 60 1.34 46.0 -8.5
c) Rectangular 4 120 0.30 13.6 0.0
d) Hanning 4 120 0.62 46.4 -8.5
e) Combined 4 120 0.40 16.6 -3.5

Table 1: Figures of merit of the chirp pulses presented in Figure 11.

To analyse the audibility of the proposed chirp pulse, a transmitter and a receiver were placed at 1 m distance and
an audio capture was performed for each distinct chirp pulse. This experiment was performed using the transmitter
and receiver selected in the design of the acoustic beacon, see Figure 2. For each chirp pulse a measure was taken
in laboratory under a controlled acoustic environment, i.e. acoustic noise bellow 40 dBSPL. In Figure 12 is plotted
at left the frequency response of the three captured pulses and at right is presented for each distinct chirp pulse its
correspondent spectrogram. In all spectrograms is possible to observe the room interference, mainly the multi path
effect. In Figure 12 is possible to compare the spectrogram of the proposed weighting window (Combined Window)
with the rectangular window chirp pulse. By comparing the frequency responses and its spectrogram representations is
possible to observe a heavy spectral spreading in fast transients in the rectangular window chirp pulse. This behaviour

9

 

Figura 13 - Envolvente do chirp onde se pode observar a 
utilização de uma janela assimétrica para diminuir o impacto 

perceptual. 

Na Figura 13 podemos observar a envolvente deste 
sinal no domínio do tempo onde se pode observar a 
utilização de janelas assimétricas para reduzir o 
impacto perceptual. 

3.3 Utilização de IMUs 
Os sistemas baseados em ultrassons poderiam ser 

projetados de modo a fornecer informação da direção 
da cabeça. Para tal seria necessário que tivessem pelo 
menos 3 sensores de modo a poderem determinar 
sem ambiguidade a direção da cabeça [26]. No 
entanto, um tal sistema obrigaria a utilizar hardware 
de aquisição e processamento de sinal dedicado  que 
pretendemos de evitar. Uma alternativa viável seria 
utilizar os acelerómetros, giroscópios e bússola 
existentes nos "smartphones". Para tal, o utilizador 
teria de usar uns auscultadores especiais onde fosse 
possível encaixar o telemóvel. Nesta situação, o 
próprio microfone do telemóvel poderia ser usado 
para fazer a captura dos sinais de localização no 
espaço. Em alternativa poder-se-ia utilizar um 
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dispositivo com os mesmos sensores inerciais que 
comunicasse com o telemóvel por "Bluetooth" como 
é o caso do SensorTag. A vantagem desta segunda 
hipótese é que o ouvinte poderia usar o telemóvel 
para visualizar informação gráfica durante a 
experiência de realidade aumentada áudio. 

Diminuir a taxa de transmissão de pulsos de sinais 
sonoros para a localização por parte dos faróis, tem a 
vantagem de prolongar a duração das baterias e ainda 
de permitir a transmissão de pulsos mais longos com 
menor impacto perceptual. No entanto, teríamos um 
aumento do erro na determinação da posição no 
tempo que decorre entre os pulsos. Uma forma de 
resolver o problema consiste em usar "Inertial 
Measurement Units" (IMUs) em conjunto com um 
filtro de Kalman ou de partículas [27]. 

Estes sistemas permitiriam estimar a posição do 
ouvinte entre as transmissões dos faróis. O IMU 
utilizaria a informação inercial para "interpolar" entre 
os pulsos de localização que funcionariam assim 
como recalibração periódica. Além disso o sistema 
inercial com a bússola conseguiria ainda fornecer um 
refrescamento da direção da cabeça com a taxa 
adequada. 

3.4 Sistema de localização com 
"smartphones" 

O sistema de localização para ambientes interiores 
desenvolvido na Universidade de Aveiro Akkurate 
cumpre os requisitos apresentados na secção 3.1. 
Este é constituído por um conjunto de faróis que 
comunicam entre si utilizando o protocolo 
SimpliciTI na banda dos 433 MHz e formando uma 
"Wireless Sensor Network" (WSN). Esta ligação é 
utilizada para reconfigurar os faróis e ainda para os 
sincronizar. Na Figura 14 podemos ver um exemplo 
da arquitetura dos faróis para uma sala. O farol com 
o símbolo diferente é um "access point" e serve de 
"gateway" para a rede Wi-Fi.  

S.I. Lopes et al. / Pervasive and Mobile Computing 00 (2014) 1–19 3
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6. System Scalability: The system must work in downlink mode (GPS-like). Moreover WSN must use a star
topology per room and rooms must be interconnected through a main router.

In Figure 1 is presented the overall architecture of the proposed positioning system. Due to the modular architec-
ture, multiple rooms with unique IDs can be added depending on the needs. Each room forms a star network centered
to an access point acoustic beacon (APAB) that connects to the remaining acoustic beacons (AB) in the room. A
gateway mote (GW) is used as a bridge to interconnect the system to a 802.11 router. The information about the
configuration of the system infrastructure and the actual position of each mobile device is stored in a remote database
that may be accessed in a browser through a common internet connection.

3. WSN Positioning Infrastructure

The positioning infrastructure uses a low-cost WSN infrastructure build with synchronised acoustic beacons spe-
cially designed to operate in low density indoor scenarios. The proposed acoustic beacon uses comercial-off-the-
shelf components running an Automatic Synchronization and Syntonization (ATSS) protocol, thus enabling effective
ToA/TDoA ranging.

3.1. Acoustic Beacon Design

In Figure 2 is presented the proposed acoustic beacon architecture. The acoustic beacon uses a System-on-Chip (SoC)
low-power microcontroller (CC1110) with a built-in low-power RF transceiver. This SoC is compatible with several
RF networking protocol stacks and is widely used with the SimpliciTI (a Texas Instruments proprietary stack) and
other IEEE 802.15.4 based stacks. We opted to use the SimpliciTI protocol which enabled us to use the 433 MHz
band. This way it was possible to communicate for increased distances with reduced building interferences due to
increased wavelength of the RF signals. The proposed ATSS protocol runs on top of the communications RF protocol
used for exchanging messages between beacons.

The piezo-tweeter used as the transmitter and the microphone used as receiver are the same used in [7] and its
frequency response can be observed in detail in Figure 2. Looking at the frequency response of both devices is possible
to observe a useful band above 80 dBSPL, in the interval 18 kHz to 22 kHz. For the proposed band, the sensitivity is
always above -35 dB. A Brüel & Kjær 4954A reference microphone was used for measurement and calibration.
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Figura 14 - Arquitectura do sistema da faróis do sistema 
Akkurate. 

Na Figura 15 podemos observar a organização do 
"Backend" do sistema de localização Akkurate. O 
módulo WSN "Gateway" realiza a ponte com uma 
rede Wi-Fi, permitindo assim aos faróis 

comunicarem com a Internet. O "Positioning Server" 
contém toda a informação sobre a localização dos 
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posição. O "Application Server" possui informação 
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posição das fontes sonoras, as dimensões do espaço 
acústico virtual, etc. 
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In Figure 2 is presented the proposed acoustic beacon architecture. The acoustic beacon uses a System-on-Chip (SoC)
low-power microcontroller (CC1110) with a built-in low-power RF transceiver. This SoC is compatible with several
RF networking protocol stacks and is widely used with the SimpliciTI (a Texas Instruments proprietary stack) and
other IEEE 802.15.4 based stacks. We opted to use the SimpliciTI protocol which enabled us to use the 433 MHz
band. This way it was possible to communicate for increased distances with reduced building interferences due to
increased wavelength of the RF signals. The proposed ATSS protocol runs on top of the communications RF protocol
used for exchanging messages between beacons.

The piezo-tweeter used as the transmitter and the microphone used as receiver are the same used in [7] and its
frequency response can be observed in detail in Figure 2. Looking at the frequency response of both devices is possible
to observe a useful band above 80 dBSPL, in the interval 18 kHz to 22 kHz. For the proposed band, the sensitivity is
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Figura 15 - Estrutura do "Backend" do sistema de 
localização Akkurate. 

A arquitetura do sistema é bastante flexível e 
permite gerir estruturas com um grande número de 
salas e clientes. 

A aplicação desenvolvida para a iOS realiza apenas 
a localização do ouvinte no espaço. Na versão atual 
ainda não está integrada a auralização e a direção da 
cabeça num único smartphone. Na Figura 16 
podemos ver um conjunto de faróis do sistema 
Akkurate e na Figura 17 podemos ver um 
"smartphone" ligado a um par de auscultadores onde 
podemos ver um microfone para receber os sinais 
provenientes dos faróis. 
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These acoustic beacons can be used as building blocks that can easily be added to an existent infrastructure in order
to meet the scalability criterion. The acoustic beacon was also designed to include remote configuration through the
network. This way acoustic signal parameters (i.e. bandwidth, duration and envelope) and multiple access features can
rapidly be changed in order to adapt the transmitted acoustic signals and the multiple access technique to a particular
room with specific physical constraints.

Acoustic 
Beacon A

Acoustic 
Beacon B

PC Gateway

Microphone

Speaker Acoustic Module 

Batteries

iPhone App

Microphone

Headphones

a) b)

c) d)

Figure 15: System Devices. a) Acoustic Beacons and Gateway. b) Mobile Device based in an iPhone 4S
running the proposed positioning app (Akkurate). iPhone App user interface views. c) Akkurate app main
view with actual user position (yellow circle), acoustic beacons (blue circles) and virtual audio sources (red
circles) with zone activity delimitation. d) Real-Time debug view mainly for development purposes.

The mobile device does not need any external hardware to operate. It is only dependent on the smartphone
hardware, i.e. the built-in microphone or any external microphone connected to the headset microphone input. In
order to fill the requirements of some indoor location-aware applications pervasive, i.e. augmented/virtual reality, we
were forced to add a pair of stereo headphones. This requirement became advantageous because it allowed us to add
a microphone on top of the headphones. This way it was possible to add an external microphone on the top of the
head of the user. Two great advantages were obtained from this decision, (1) the microphone became close of the
ideal central point of the user head; (2) a dramatic reduction of the non-line-of-sight situations was achieved due to
the reduction of the acoustic shadowing effect and the reduction of situations where objects appear between the user
head and the room ceiling, where beacons are normally deployed in higher plane. Due to this, in all experiments we
opted to place all the acoustic beacons at the 2.5 m height plane.

All the algorithms (peak detection, IoA estimation, NLoS mitigation and hyperbolic positioning) have been pro-
grammed in Objective-C++ using the iOS Accelerate framework for core tasks such as, time domain filtering (convo-
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Figura 16 - Faróis acústicos do sistema Akkurate. 
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a microphone on top of the headphones. This way it was possible to add an external microphone on the top of the
head of the user. Two great advantages were obtained from this decision, (1) the microphone became close of the
ideal central point of the user head; (2) a dramatic reduction of the non-line-of-sight situations was achieved due to
the reduction of the acoustic shadowing effect and the reduction of situations where objects appear between the user
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grammed in Objective-C++ using the iOS Accelerate framework for core tasks such as, time domain filtering (convo-
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Figura 17 - Aplicação para iOS ligada a um par de 
auscultadores com um microfone . 

4. TRABALHO FUTURO 

Apesar do sistema Akkurate ter conseguido atingir 
os requisitos mencionados na secção 3.1, ainda 
existem diversos aspetos a melhorar. 

A seleção de um pulso sonoro para realizar a 
localização da cabeça, ainda requer um estudo mais 
aprofundado de modo a optimizar a relação entre 
uma boa autocorrelação e ao mesmo tempo um 
impacto perceptual mínimo.  

Os sistemas de simulação da acústica de uma sala 
baseado nas fontes virtuais apenas conseguem 
representar corretamente o início da resposta a 
impulso. Para ir mais além é necessário utilizar um 
método de geração de reverberação de uma sala de 
forma alternativa. Esta reverberação tem de ser 
fundida com a resposta impulsional proveniente do 
sistema baseado nas fontes virtuais. Uma das 
possíveis técnicas para resolver o problema poderia 
basear-se no modelo da equação de difusão acústica 
[28]. 

Integração de todas as funcionalidades do sistema 
num "smartphone" sem ocupar em demasia os 
recursos computacionais. O software de localização 
necessita atualmente de cerca de 40% dos recursos 
computacionais. Uma futura versão terá de ser mais 
eficiente. 

Estudar e compreender a forma como 
externalizamos as fontes sonoras. Pretendemos 
realizar este estudo com o sistema de auralização 
completo a funcionar em tempo real para averiguar 
se com um curto tempo de treino o fenómeno de 
externalização do som ocorre. 
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O conteúdo técnico deve ser preciso e coerente.
Citação a trabalhos anteriores e/ou de terceiros de-
vem ter seus respectivos créditos.

Sociedade de Engenharia de Áudio
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RESUMO
A partir de uma pequena introdução aos conceitos básicos da psicoacústica no que se refere à geração do
evento auditivo a partir do estı́mulo sonoro e uma breve introdução à anatomia do sistema periférico da
audição, a fisiologia básica do sistema auditivo é analisada e explicada. A partir da fisiologia são intro-
duzidos os conceitos de filtro auditivo e banda crı́tica e explanados, de forma simplificada, fenômenos
auditivos como reflexo auditivo, diferença no limiar do observável e resolução em frequência, sensação
de altura de tons, sensação de batimento, sensação de roughness e várias formas de mascaramento audi-
tivo.

0 INTRODUÇÃO

Zwicker, um dos mais importantes pesquisadores da
psicoacústica escreve [1]:

The features of the human hearing system will
have to be taken into account in planning
and realizing future acoustical communica-
tion systems in economically feasible pro-
jects: Each technical improvement in this
area will be judged by listening and relating
the result of listening to the cost.

Além de aplicações práticas em áreas como auditory
displays, localização de fontes sonoras, auralização,
sonificação de dados, codecs de aúdio, sinais de alerta e

na acústica de salas, entre muitas outras, a psicoacústica
possibilita perception based engineering e trabalhos na
área de qualidade sonora, importante hoje na engenha-
ria de produtos, desde automóveis, sistemas de áudio,
até alimentos. E o que vale para a área de acústica se
aplica de forma mais geral também para a engenharia
em geral.

A aplicação dos conceitos da psicoacústica a pro-
blemas de engenharia (acústica) depende em grande
parte da compreensão da fisiologia do sistema au-
ditivo, pois esta explica muitos fenômenos auditivos
como resolução em frequência ou mascaramento em
frequência e no tempo.
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No Brasil a psicoacústica é uma coisa muito nova
e pouco difundida. Veit Erlmann escreve in Hearing
Cultures:

“Even more striking is the absence from cur-
rent debates of Third World scholars interes-
ted in auditory perception.´´

Vamos então dar com o presente trabalho o ponta-pé
para mudar essa situação.

Na presente trabalho, convidado para ser apresen-
tado no AES-Brasil 2014, discute-se um pouco da ana-
tomia e da fisiologia básica do sistema auditivo para ex-
plicar a partir disto alguns fenômenos interessantes da
audição humana.

1 DEFININDO ALGUNS CONCEITOS DA PSI-
COFÍSICA E DA PSICOACÚSTICA

Antes de introduzir alguns fenômenos auditivos é
preciso definir alguns conceitos básicos da psicofı́sica,
pois estes são válidos também na psicoacústica, que
trata também da fisiologia da audição. Os estudos
da psicofı́sica e o estabelecimento das relações en-
tre estı́mulos e sensações baseiam-se na observação
das mudanças nas sensações básicas provocadas pela
mudança em uma, ou várias, componente(s) do
estı́mulo usando-se diferentes métodos psicofı́sicos.
Para fins de melhor compreensão deste artigo é impor-
tante definir alguns conceitos da psicofı́sica e da psi-
coacústica, entre eles os conceitos evento fı́sico (so-
noro), estı́mulo (sonoro), evento sensorial (auditivo),
sensação (auditiva) e percepção (sonora).

O evento fı́sico no caso da psicoacústica é o evento
sonoro, o fenômeno fı́sico som, sendo som uma
vibração oscilatória de partı́culas em um meio
elástico.

O estı́mulo fı́sico é gerado pelo evento fı́sico se este
alcança algum receptor, por exemplo o olho ou
a orelha humana, mas também a pele ou outro
orgão sensorial. O estı́mulo fı́sico é caracterizado
por várias componentes (stimulus quantities), es-
tas por sua vez caracterizadas por uma ou várias
grandezas. No caso do estı́mulo sonoro a compo-
nente é a pressão sonora, em função do tempo, do
local/direção de incidência e da frequência.

No caso de as componentes expressarem alguma
“intensidade” a literatura na área de psicofı́sica e
psicoacústica os nomeia de forma geral de inten-
sity, mesmo que na área da psicoacústica esta in-
tensity não seja a intensidade sonora , o que causa
muita confusão e precisa ser lembrado sempre que
gráficos forem interpretados.

De forma geral, o estı́mulo pode ser diferente nas
suas caracterı́sticas do evento fı́sico. Conside-
rando o exemplo da audição o evento fı́sico, o
som, sofre modificação nos ombros, na cabeça,

nas orelhas externa e média até se transformar
em estı́mulo sonoro na orelha interna. Pelo fato
de o estı́mulo sonoro ser de difı́cil caracterização
quando o mesmo está presente na entrada da ore-
lha interna, assume-se na psicoacústica que o
estı́mulo sonoro seja a pressão sonora na mem-
brana timpânica, e ainda que esta pressão será des-
crita em função da pressão sonora no centro da
cabeça da pessoa na ausência dela.

O evento sensorial pode ser gerado através do orgão
sensorial a partir do estı́mulo. Ele é caracteri-
zado por uma ou várias sensações. No caso da
psicoacústica fala-se de evento auditivo, caracte-
rizado por sensações auditivas. Um evento audi-
tivo é produzido no córtex auditivo humano se a
frequência do som estiver entre 16 Hz e 20000 Hz
e a pressão sonora entre 2 · 10−5 Pa e 200 Pa. Os
limites de pressão sonora que permitem a geração
do evento auditivo no homem dependem na ver-
dade da frequência.

As sensações são o resultado da estimulação de um
sistema sensorial. As sensações, em termos psi-
cofı́sicos, têm grandeza, magnitude e unidade as-
sociada. De forma geral é possı́vel diferenciar en-
tre sensações de intensidade e sensações de qua-
lidade, conforme mostra a Figura 1. Na área da

 Sensações de intensidade
(brilhância, loudness,. . . )

sensações

 sensações de qualidade (cor, altura
de um tom, . . . )

Figura 1: Sensações de intensidade e qualidade na psi-
cofı́sica.

audição Zwicker e Feldtkeller [2] procuram clas-
sificar as sensações auditivas em sensações de in-
tensidade (intensity sensations), como a sensação
de volume sonoro ou a sensação de tonalidade, e
sensações de qualidade (position sensations) como
a sensação de altura do som (pitch), conforme
mostra a Figura 2. Porém, as sensações nem sem-
pre podem ser diferenciadas de tal forma, como
mostra por exemplo a sensação de tonalidade, que
pode ser considerada tanto uma sensação de inten-
sidade como uma sensação de qualidade.

No caso da sensação básica de volume sonoro
um modelo psicoacústico para quantificá-la é o de
loudness , que usa a grandeza loudness N com
a unidade sone. A sensação básica depende nor-
malmente de várias componentes do estı́mulo, mas
em graus diferentes. A sensação de volume so-
noro (de um tom puro), por exemplo, depende em
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sensação de intensidade
(loudness, [sensação de
tonalidade], . . . )

sensações
auditivas


sensação de qualidade (al-
tura de um tom ,[sensação de
tonalidade], . . . )

Figura 2: Sensações de intensidade e qualidade na psi-
coacústica.

primeiro lugar da pressão sonora, mas também da
frequência e da duração.

Inicia-se então a investigação da relação entre
sensação básica e estı́mulo variando-se apenas
uma única componente e mantendo-se as demais
componentes constantes. Porém, é importante
de investigar também combinações diferentes das
componentes do estı́mulo.

A percepção é a combinação de várias sensações e
a interpretação destas através de processos psi-
cológicos, tanto afetivos como cognitivos.

O mecanismo da audição é o conjunto de diferentes
processos fisiológicos da audição, conforme repre-
senta a Figura 3, que transformam um estı́mulo so-
noro em evento auditivo.

Figura 3: Transformação do evento fı́sico som (evento
sonoro) em estı́mulo sonoro e evento auditivo carac-
terizado por sensações auditivas e processamento do
evento auditivo para dar origem à percepção sonora.

Em termos de um modelo de transmissão a
transformação do estı́mulo em evento sensorial,
e.g. evento auditivo, pode ser descrito conforme
mostra a Figura 4.

Em alguns casos o modelo da Figura 4 pode ser
simplificado em termos do número de sensações

φ → sistema sensorial → Ψ




Ψ1

...
Ψn

Figura 4: Modelo de transmissão que descreve, de
forma geral, a transformação do estı́mulo em evento
sensorial, sendo φ o estı́mulo fı́sico (φ como physical),
Ψ o evento sensorial (Ψ como psychophysical) e Ψi as
sensações que compõem o evento sensorial Ψ.

que caracterizam o evento sensorial, pois há ape-
nas uma sensação.

No caso especı́fico da audição, a transformação
do estı́mulo sonoro em evento sensorial com-
posto por sensações auditivas obedece ao mesma
esquema da Figura 4. Porém, conforme des-
crito anteriormente, trata-se na análise da audição
também da transformação do evento sonoro em
estı́mulo sonoro, mesmo que isso na verdade seja
um problema fı́sico e não psicofı́sico. A Fi-
gura 3 mostra de forma esquemática onde ocor-
rem as transformações do evento sonoro em
estı́mulo sonoro, do estı́mulo sonoro em evento
auditivo composto por sensações auditivas e das
sensações em percepção sonora, sendo que esta
última transformação não é mais assunto da psi-
coacústica, mas sim da acústica subjetiva e da psi-
cologia, pelo fato de envolver processos cognitivos
e afetivos.

O mecanismo de audição compreende dois proces-
sos principais, dos quais o primeiro pode ser des-
membrado ainda em ações menores como segue:

1. a transformação do estı́mulo fı́sico, caracteri-
zado por pressão sonora e frequência em im-
pulsos nervosos (carga elétrica)
(a) a recepção do som pelo pavilhão audi-

tivo
(b) a condução do som pelo canal auditivo
(c) a condução do som em forma de

vibrações mecânicas através dos
ossı́culos da orelha média

(d) a transformação das vibrações
mecânicas em vibração do lı́quido
que está presente na orelha interna

(e) a transformação das vibrações do
lı́quido em impulsos nervosos pelas
células ciliadas nos órgãos de Corti na
orelha interna

(f) o envio dos impulsos nervosos ao córtex
auditivo, através dos neurônios do nervo
coclear e do núcleo coclear .

2. processamento dos impulsos nervosos no
cortex auditivo a fim de gerar sensações au-
ditivas.
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Todas estas ações ocorrem em partes diferentes do
sistema auditivo, o qual pode ser dividido em sis-
tema periférico e o e sistema central de audição.

O sistema periférico de audição, que será des-
crito brevemente neste trabalho, é responsável pela
recepção do estı́mulo fı́sico som, caracterizado por
pressão sonora e frequência, e a transformação do
mesmo em impulsos nervosos (carga elétrica) na
orelha interna (ações 1a até 1e), conforme se ob-
serva na Figura 3. Assim, as ações 1a até 1e são
relacionadas ao sistema periférico de audição.

A condução dos impulsos nervosos até o córtex
ocorre através dos neurônios que formam o nervo
coclear, que junto com o nervo vestibular integra o
nervo vestibulococlear, ou nervo auditivo.

Nos córtex auditivos, que são partes importantes
do sistema central de audição, um evento auditivo
pode ser produzido, em função das propriedades
fı́sicas do estı́mulo sonoro e da transmissão e pro-
cessamento pelo sistema periférico de audição.

Uma parte do mecanismo de audição tem
organização tonotópica1. O termo refere-se ao
fato de que sinais harmônicos (tons) são trans-
formados, transmitidos e processados em regiões
diferentes no sistema que compreende orelha in-
terna, nervo auditivo e córtex auditivo. Assim,
frequências diferentes do mesmo sinal são trans-
formadas, transmitidas e processadas por regiões
e partes diferentes dos orgãos envolvidos. Diz-
se então que os orgãos envolvidos neste proces-
samento tonotópico, que são orelha interna, nervo
auditivo e cortex auditivo, têm organização to-
notópica.

2 BREVE ANATOMIA DO SISTEMA PE-
RIFÉRICO DA AUDIÇÃO

Conforme mencionado anteriormente, divide-se o
sistema auditivo em uma parte chamada de sistema pe-
riférico e uma parte chamada de sistema central de
audição, conforme mostra a Figura 5.

A parte responsável pela recepção do estı́mulo
fı́sico som, caracterizado por pressão sonora e
frequência, a transformação do mesmo em impulsos
nervosos (carga elétrica) e sua condução até os córtices
auditivos é chamada de sistema periférico de audição.

O sistema periférico de audição compreende a ore-
lha2 e as conexões por neurônios que levam aos córtices
auditivos, estes já parte do sistema auditivo central.

A orelha é composta por orelha externa, orelha
média e orelha interna. A membrana timpânica separa

1tonotópico: lugar dos tons; do grego tono: tom e topos: lugar.
2Muitas vezes também chamada de ouvido, a fonoaudiologia de-

cidiu de chamar de orelha. Isso faz sentido porque além de “ou-
vido” também ser uma forma do verbo “ouvir”, a orelha ou o “ou-
vido” não nos proporcionam ainda a sensação de ouvir. Para que isso
aconteça precisa-se além da orelha (externa, média, interna) também
dos neurônios do nervo auditivo e do córtex auditivo.

Córtex auditivo esquerdo

cóclea n. geniculado
medial do tálamo

colículo
inferior

n. olivares
superiores

n. cocleares

nervo
auditivo

Córtex auditivo direito

A via auditiva 
central tem 
projeção
bilateral em 
toda a sua 
extensão.

Núcleos 
olivares:
localização
das fontes 
sonoras

Colículo
Inferior:
organização
dos reflexos 
de orientação 
da cabeça 
em resposta 
ao som.

Córtex
auditivo: 
inicio do 
processo de 
percepção
sonora

orelha
média

orelha
interna

orelha
externa

canal 
auditivo

(externo)pavilhão
auditivo

sistema periférico
da audição

sistema central da audição

Figura 5: Sistema de audição humana e divisão em sis-
tema periférico e sistema central.

Figura 6: Sistema periférico de audição (orelha e o
inı́cio do nervo auditivo).

a orelha externa da média, e a janela oval e a janela re-
donda separam a orelha média da orelha interna. Toda
a orelha é um sistema que tem muitas funções em um
volume de apenas 17 cm3 podendo ser considerada uma
obra prima de engenharia.

A orelha como um todo tem duas funções: receber
o som e transformá-lo em sinais nervosos. O som pode
ser airborne sound ou structure borne sound.

A orelha externa é, geralmente, o conjunto de pa-
vilhão auditivo e canal auditivo3. O pavilhão auditivo,
também chamado de pina (pinna), é um apêndice de
cartilagem e pele com uma superfı́cie acidentada, esta
última tendo uma função importante como se verá mais
adiante. O canal auditivo (externo)4 é um conduto de
geometria irregular, em forma de S, aberto na extremi-
dade do pavilhão auditivo e fechado na outra extremi-
dade pela membrana timpânica.

3Na área de processamento de sinais e quando se fala de audição
biauricular, principalmente do conceito de head-related transfer func-
tion HRTF, entende-se como orelha externa às vezes o conjunto de
pavilhão auditivo, canal auditivo e as partes do corpo que modificam
o sinal no seu caminho da fonte em campo livre até o pavilhão audi-
tivo, que são a cabeça e o tronco da pessoa.

4Existe também o canal auditivo interno dentro do osso temporal
pelo qual o nervo auditivo chega até a cóclea. Porém, no contexto
deste artigo considera-se apenas o canal auditivo externo e a este cha-
mamos simplesmente de canal auditivo.
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A orelha média é composta pela membrana
timpânica, a cavidade timpânica com três ossı́culos
entrelaçados por músculos e tendões, e a tuba auditiva
(antigamente chamado de tubo de Eustáquio), con-
forme mostra a Figura 6. A membrana timpânica é
uma membrana elı́ptica, cônica (ponta para dentro) e
rı́gida, com bordas flexı́veis e área de 65 − 85mm2

que separa orelha externa e orelha média. Conforme
mostra a Figura 6, a sua orientação em relação à linha
central do canal é não-ortogonal (α ≈ 55°). A cadeia
de ossı́culos é composta pelos três ossı́culos: martelo
(malleus), este fixado na membrana timpânica, bigorna
(incus) e estribo (stapes), este último fixado na janela
oval. Os ossı́culos são conectados com músculos e
tendões que desempenham importantes funções; por
exemplo, são os atuadores do reflexo acústico, um dos
fenômenos mais mal-interpretados da fisiologia do
sistema da audição.

A orelha interna é composta pelo sistema vestibular,
este compreendendo os canais semicirculares, e o sis-
tema coclear, que é o sistema importante para a audição.
A cóclea5, que é a parte interessante para a audição, tem
a forma de um túnel cônico em espiral, que dá aproxi-
madamente 2,5 voltas, dentro do osso temporal, que é
o osso mais rı́gido do crânio. Assim, o caracol tem pa-
redes rı́gidas de osso, conforme se verifica na Figura
7.

Figura 7: Corte vertical da cóclea e do osso temporal
circunvizinho.

O tamanho da cóclea enrolada é similar ao de uma
bola de gude. Desenrolada (Figura 8) a cóclea de
um adulto tem um comprimento de aproximadamente
35mm e um diâmetro médio de 2mm. Na parede
óssea da base da cóclea, parede que divide orelha in-
terna e média, existem duas “janelas” com membranas
flexı́veis, a janela oval e a janela redonda. Ambas são
responsáveis pela comunicação da cóclea com a orelha
média. O estribo está ligado na membrana da janela
oval, que desta forma transmite a vibração do estribo
aos lı́quidos que estão dentro da cóclea. A membrana
da janela redonda não tem conexão mecânica, servindo
para dissipar a pressão. O túnel cônico da cóclea é di-
vidido em três canais, que também são chamados de

5Békésy, na sua obra “Experiments in Hearing” [3] explica que
as diferenças entre as representações das partes internas da cóclea se
devem aos problemas de preparação das amostras para a microscopia.

escalas ou rampas. A primeira escala é a escala (ou
rampa) vestibular, que é conectada através da janela
oval ao estribo da orelha média. A outra escala é a es-
cala (ou rampa) timpânica , esta conectada através da
janela redonda à orelha média. Escala vestibular e es-
cala timpânica são conectadas entre si através de um
orifı́cio no ápice da cóclea, que é chamado helicotrema.
As duas escalas formam então um único sistema hidro-
mecânico. Entre as duas escalas fica ainda outra escala,
que não tem conexão hidrodinâmica com as anteriores.
Esta escala é chamada de duto coclear ou escala média.

A escala vestibular e a escala timpânica, que se co-
municam através do helicotrema, são preenchidas pela
perilinfa, um lı́quido incomprimı́vel. O duto coclear
(escala média) que não tem conexão com os outros ca-
nais é preenchido por outro fluido, a endolinfa.

Figura 8: A cóclea desenrolada (bem simplificada).
Fonte: [4].

Com referência agora à Figura 9, o duto coclear (es-
cala média) está separado da escala vestibular através
da membrana de Reissner , que tem a espessura de ape-
nas duas células, e da escala timpânica através da mem-
brana basilar. Não há conexão entre o duto coclear (es-
cala média) e a escala vestibular/escala timpânica. A
perilinfa que preenche escala timpânica e vestibular tem
uma composição quı́mica e carga elétrica diferente da
endolinfa que preenche o duto coclear (escala média).

Figura 9: Corte da cóclea. Fonte: [4].

A membrana basilar e as células ciliadas são a parte
mais interessante da cóclea. A membrana basilar é fina
e rı́gida na extremidade da base e grossa e menos rı́gida
na outra extremidade, o ápice. Da base até o ápice, a
rigidez da membrana basilar decresce pelo fator 10000,
de forma contı́nua.

Na membrana basilar existem uma estrutura ge-
latinosa, a membrana tetorial e os orgãos de Corti.
Os orgãos de Corti contêm grupos de células ciliadas,
células de suporte e os terminais nervosos, conforme
mostra a Figura 10.

As células ciliadas são um tipo especial de células.
Como o nome sugere, há pequenos cı́lios (stereocilia)
saindo do topo delas (Figura 11). Os cı́lios na verdade
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Figura 10: Membrana basilar com os orgãos de Corti
que contêm grupos de células ciliadas, células de su-
porte e os terminais nervosos. Fonte: [4].

são nanotubos, e o fato de serem nanotubos tem uma
função muito importante, como se verá mais adiante.
Os nanotubos são fechados no seu topo por pequenas
tampas e as tampas são conectadas através de um nano-
fio com a parede do cı́lio vizinho, como se pode verifi-
car na Figura 12.

Figura 11: Vista dos
cı́lios saindo das células
ciliadas internas e ex-
ternas após remoção da
membrana tetorial.

Figura 12: Vista do
topo dos cı́lios obtida
com microscópio de var-
redura eletrônica.

Há dois grupos de células ciliadas, as externas e as
internas. Ao longo da membrana basilar há aproxima-
damente 3500 células internas e 12000 externas. Os
cı́lios mais compridos das células externas conectam-
se com sua extremidade superior à membrana tetorial,
enquanto os cı́lios mais curtos e os cı́lios das células
internas não o fazem, conforme mostra a Figura 10.

3 FISIOLOGIA DO SISTEMA PERIFÉRICO DA

AUDIÇÃO

Na presente seção tratamos da fisiologia fı́sica do
sistema periférico, deixando de lado as questões relaci-
onadas à fisiologia do sistema central por serem muito
mais complexas. Sendo o sistema periférico da audição
composto pelas orelhas externa, média e interna trata-
mos então da fisiologia fı́sica destas partes, mesmo que
a transformação do estı́mulo fı́sico som em evento audi-
tivo requeira também processos fisiológicos no sistema
central da audição. Porém, a fisiologia do sistema pe-
riférico já explica alguns fenômenos auditivos de forma
suficiente.

3.1 Fisiologia da orelha externa
A primeira consideração que precisamos fazer aqui

é que o sistema periférico na verdade é composto por
duas orelhas, e que o sistema central da audição pro-
cessa então sempre as informações recebidas das duas
orelhas. Desta forma, o sistema auditivo é um sis-
tema biauricular, fato de extrema importância para a
localização de fontes sonoras no espaço.

O sinal sonoro, no seu caminho da fonte sonora
até a entrada do canal auditivo, é modificado no torso,
nos ombros e na cabeça, e no pavilhão auditivo. A
modificação que ocorre depende não apenas da anato-
mia destas partes, mas também da direção de incidência
da onda sonora.

A função da orelha externa, considerando neste mo-
mento que ela é composta por pavilhão auditivo e ca-
nal auditivo externo, é coletar o som (airborne ou fluid-
borne) e conduzi-lo até a membrana timpânica. Neste
processo de condução, as partes da orelha externa, que
são o pavilhão auditivo e o canal auditivo (externo),
comportam-se como dois filtros.

O pavilhão tem a função de coletar o som (air-
borne ou fluidborne) e conduzi-lo até a entrada do ca-
nal auditivo. Nisso o pavilhão comporta-se, em con-
junto com a cabeça e os ombros da pessoa, como um
filtro muito complexo cuja ação depende da direção de
incidência do som (filtro direcional). A ação deste fil-
tro sobre o sinal sonoro em função da direção de in-
cidência é a responsável principal pela capacidade de
localização de fontes sonoras pelo homem.6 Apesar
de esta transformação ser um problema fı́sico e não fi-
siológico, ele é frequentemente abordado na literatura
de psicoacústica.

Desta forma, estas partes do corpo resultam em
diferenças interauriculares de tempo e intensidade
nos sinais sonoros que chegam às duas membranas
timpânicas e nos proporcionam a habilidade de loca-
lizar fontes sonoras no espaço.

Fisiologia do canal auditivo A função do canal au-
ditivo é conduzir o som até a membrana timpânica,
e nisso ele se comporta como um filtro passa-banda
cuja ação independe da direção de incidência do som.
O canal também pode ser entendido como um resso-
nador de Helmholtz, com uma extremidade aberta e
outra fechada. Ele atua então como um filtro não-
direcional e tem uma frequência de ressonância associ-
ada a λres ≈ 4l. Como a extremidade aberta está aco-
plada ao meato acústico externo, o comprimento efe-
tivo l é diferente do comprimento anatômico. Assim,
a frequência de ressonância muda em função do ponto
de referência que se escolhe para determinar o compri-
mento do canal auditivo (Figura 13). Se o comprimento

6Antigamente achava-se que a pina dos seres humanos teria me-
nos importância do que pavilhão auditivo móvel de animais [5], mas
estudos nos anos 1970 mostravam que o pavilhão auditivo, mesmo
sendo não móvel, desempenha um papel fundamental, principalmente
para a localização de fontes sonoras.
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do canal auditivo aumentar o comprimento de onda as-
sociada à ressonância do ressonador de Helmholtz au-
menta e a frequência de ressonância diminui e vice
versa. A Figura 13 mostra a função de transferência
que caracteriza o canal auditivo. Observa-se que o ca-
nal, que atua como filtro passa-banda não-direcional,
tem uma frequência de ressonância de aproximada-
mente 3 kHz. Nesta frequência o NPS presente no
ponto perto da membrana timpânica é 10 dB maior que
o NPS medido no ponto r (ponto perto da entrada do
canal). Nas harmônicas da frequência de ressonância a
amplificação é um pouco menor, mas ainda presente.
Devido à irregularidade do canal auditivo o pico de
frequência de ressonância é mais largo, e tem-se um
aumento da pressão sonora na faixa entre 2 e 5 kHz.

3. HEAD, OUTER EAR AND EAR
CANAL

The ear canal, the pinna and the head influence the
sound that reaches the tympanic membrane. The influ-
ence of these structures is different for different fre-
quencies and the effect of the head depends on the
direction of the head to the sound source.

3.1. Ear Canal

The ear canal acts as a resonator and the transfer
function1 from sound pressure at the entrance of the
ear canal to sound pressure at the tympanic membrane
has a peak at approximately 3 kHz (average 2.8 kHz
[113]) at which frequency the sound pressure at the
tympanic membrane is approximately 10 dB higher
than it is at the entrance of the ear canal (Fig. 2.1). This
regards sounds coming from a source that is located 
at a distance from the observer (free sound field). The
effect of the ear canal is different when sound is applied
through headphones or through insert earphones 
(Fig 2.1).

3.2. Head

In a free sound field the head acts as an obstacle to
the propagation of sound waves. Together the outer
ear and the head transform a sound field so that the
sound pressure becomes different at the entrance of
the ear canal compared with the sound pressure that is
measured in the place of the head. The effect of the
head on the sound at the entrance of the ear canal is
related to the size of the head and, the wavelength2

of sound. This means that the “amplification” is fre-
quency (or spectrum) dependent and, therefore, the
spectrum of the sound that acts on the tympanic mem-
brane becomes different from that which can be meas-
ured in the sound field in which the individual is
located. The sound that reaches the entrance of the ear
canal also depends on the head’s orientation relative 
to the direction to the sound source. Depending on 
its orientation relative to the sound source, the head
can function as a baffle for the ear that points towards
the sound source or it can act as a shadow for sounds
reaching the ear that is located away from the sound
source.

20 Section I The Ear

1The transfer function (or frequency transfer function) of a
transmission system is a plot of the ratio between the output and
the input, plotted as a function of the frequency of a sinusoidal
input signal, known as a Bode plot. Such a plot is not a complete
description of the transmission properties of a system unless the
phase angle between the output signal and the input signal as 
a function of the frequency is included. Nevertheless, often only

the amplitude function is shown, often expressed in logarithmic
measures (such as decibels). 

2The wavelength of sound is the propagation velocity divided
by the frequency. The propagation velocity of sound in air is
approximately 340 m/s slightly depending on the temperature and
the air pressure. Assuming a propagation velocity of 340 m/s the
wavelength of a 1,000 Hz tone is 340/1,000 = 0.34 m = 34 cm.

FIGURE 2.1 Effect of the ear canal on the sound pressure at the tympanic membrane: (A) average differ-
ence between the sound pressure at the tympanic membrane and that measured at the entrance of the ear
canal; (B) difference between the sound pressure at the tympanic membrane and a location in the ear canal
that is 1.25 cm from the tympanic membrane (similar to that of an insert earphone); and (C) theoretical esti-
mate of the difference between the sound pressure at the tympanic membrane and that at a point that is the
geometric center of the concha (reprinted from Shaw, 1974, with permission from Springer).

Figura 13: Função de transferência do canal auditivo.
Curva A: função de transferência do canal auditivo
usando como pontos de referência um ponto na en-
trada do canal auditivo e um ponto perto da membrana
timpânica. Curva B: função de transferência do canal
auditivo usando como pontos de referência um ponto
na entrada do canal auditivo e um ponto a 12,5 mm da
membrana timpânica. Curva C: função de transferência
do canal auditivo usando como pontos de referência um
ponto no centro geométrico do pavilhão auditivo, por-
tanto fora do canal auditivo, e um ponto perto da mem-
brana timpânica. Fonte: [6].

Cabe aqui alertar que a Figura 13 mostra apenas
a função de transferência do canal auditivo, e que os
demais elementos da orelha externa e da orelha média
também têm funções de transferência que não são mos-
trados aqui.

Descrição da orelha externa como sistema de trans-
missão A orelha externa e sua fisiologia pode ser re-
presentada por um sistema de transmissão de sinais
conforme mostra a Figura 14, transformando a pressão
sonora p(t) presente em um ponto de referência7 em
pressão sonora p(t, xmt) na membrana timpânica. Os
subsistemas de transmissão que modificam o sinal so-
noro (cabeça, ombros, tronco, pavilhão auditivo, cavi-
dade da concha e canal auditivo) atuam em diferentes
faixas de frequência, conforme se pode verificar na Fi-
gura 14, sempre observando a relação entre dimensão e

7A definição do local do ponto de referência tem implicações im-
portantes na função de transferência, mas esta questão está fora do
nosso alcance no momento. Assumimos aqui que o ponto de re-
ferência esteja a uma determinada distância da pessoa.

comprimento de onda da componente do sinal sonoro.

��������	���������	��������	�������

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

������	�������

�����	��������

�����

���������
	�
�

�������	 �!	"	!�#	$%&

�'�����	 �(	"	!�#	$%&

�������	 �)	"	!�*	$%&

��������	��������	�	
��������	��	�������	
#	"	!+	$%&

��������	��	
�������	
,	$%&

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

Figura 14: Representação da orelha externa como sis-
tema de transmissão de sinais.

3.2 Fisiologia da orelha média
A membrana timpânica vibra em função da onda

sonora que chega via canal auditivo e transmite esta
vibração à cadeia de ossı́culos composta por martelo
(malleus), bigorna (incus) e estribo (stapes), este último
fixado na janela oval, que é a entrada da orelha interna.

A cadeia de ossı́culos transmite a vibração da mem-
brana timpânica, esta sendo colocada em vibração pelo
som conduzido até ela através do canal auditivo, à ja-
nela oval, que é a entrada da orelha interna. Assim, uma
das funções da orelha interna, mais precisamente da ca-
deia de ossı́culos, é a condução da vibração mecânica
da membrana timpânica até a janela oval. Mas a cadeia
de ossı́culos tem uma outra função muito importante,
como logo veremos.

Tem-se também, através da tuba auditiva, uma co-
nexão da cavidade timpânica com a faringe para poder
igualar a pressão entre a cavidade timpânica e a faringe.
O tubo abre fecha à medida que engolimos ou boceja-
mos, permitindo uma equalização entre a pressão den-
tro da orelha média e a pressão ambiente (atmosférica).
Essa função é importante sempre que estamos sujeitos
a rápidas mudanças da pressão atmosférica, por exem-
plo ao mergulhar ou durante a decolagem de um avião.
Além disso, essa função serve para a drenagem da ore-
lha média.

Transmissão dos sons através da orelha média
Através da cadeia de ossı́culos transmitem-se as
vibrações da membrana timpânica à janela oval. Trans-
mitir estas vibrações significa transmitir as vibrações
geradas pelo som no ar (dentro do canal auditivo) a um
sistema cheio de lı́quidos, que é a orelha interna. Para
que esta transmissão possa ocorrer é de fundamental
importância evitar a reflexão das vibrações na interface
entre orelha externa e orelha interna, que ocorreria de-
vido à grande diferença da impedância8 acústica do ar
(na orelha externa) e do lı́quido (na orelha interna). A
razão destas duas impedâncias é de ≈ 400:1 [7], e com
isso a transmissão direta seria:

T = 4r/(r + 1)2 com r = 400 → T ≈ 0, 01.

8A impedância é uma resistividade que tem parte real e parte ima-
ginária.
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Sem o sistema de ossı́culos 99% da energia vibratória
seria refletida na interface ar/lı́quido e apenas 1% da
energia sonora seria transmitida, o que corresponderia
a uma redução de 30 dB.

Para que isso não aconteça a natureza instalou um
sistema de ossı́culos conectados por músculos e tendões
que atuam principalmente como um harmonizador de
impedâncias. É um erro muito comum de achar que
a função principal do sistema de ossı́culos seria ser-
vir como um sistema de alavancas, o que resulta-
ria na amplificação da vibração. Porém, a razão de
amplificação deste sistema é de apenas 1:1,3. O que re-
almente providencia um aumento da pressão sonora na
janela oval em relação à pressão sonora na membrana
timpânica é a razão das áreas da membrana timpânica
e da janela oval, que é de 20 a 30. Assim, a força
quase constante transmitida pelo sistema de ossı́culos
gera uma pressão muito maior na janela oval. Um ma-
caco hidráulico funciona da mesma forma, salvo que
neste caso a força está sendo transmitida pelo óleo, e
não por um sistema de ossı́culos.

Se os ossı́culos fossem substituı́dos por uma co-
nexão rı́gida, simulando um macaco hidráulico, e
se desconsiderássemos a reflexão devida à diferença
de impedâncias, a força Fmt gerada na membrana
timpânica seria transmitida 1:1 à janela oval. Como a
área da membrana timpânica é de ≈ 65 − 85 mm2 e a
área da janela oval é de ≈ 3 mm2 (Figura 15) a pressão
sonora pmt na membrana timpânica que gera a força Fmt
na membrana timpânica é transformada em pressão so-
nora pjo na janela oval através de:

F = Fmt = Fjo = pjoAjo = pmtAmt (1)

Figura 15: Ossı́culos da orelha média e razão das áreas
da membrana timpânica e da janela oval, Fonte: [8].

Considerando as áreas da membrana timpânica e da
janela oval e os ossı́culos como uma conexão rı́gida, o
aumento da pressão na janela oval seria portanto:

pjo

pmt
=

Amt

Ajo
=

65mm2

3mm2
= 22. (2)

É preciso considerar ainda que a membrana
timpânica é curva e também não é completamente
rı́gida para todas as frequências, e que para as
frequências para as quais a membrana timpânica pode
ser considerada rı́gida (f < 2000Hz) o deslocamento

dela não é homogêneo devido à inclinação e à co-
nexão flexı́vel da parte inferior. De forma simplificada
considera-se que 65% da área da membrana timpânica
se movem como placa rı́gida.

A curvatura da membrana timpânica resulta ainda
em um fator 2; e acrescentando-se ainda a amplificação
da força pelo mecanismo do ossı́culos tem-se para o sis-
tema total uma razão das pressões de:

pjo

pmt
=

Amt, ef

Ajo
=

65mm2 · 0, 65 · 2 · 1, 3
3mm2

= 37, (3)

o que corresponde a uma diferença dos nı́veis de
pressão sonora de 15 dB.

Cabe aqui sublinhar que a razão dada pela Eq. (3)
seria válida caso se desconsidere a dependência da
frequência. Medições mostraram que a razão das
pressões, que pode ser expressa por uma função de
transferência de pressões ou por uma função de trans-
ferência que relaciona os deslocamentos da membrana
timpânica e do estribo, é uma função da frequência,
conforme mostra a Figura 16.

Figura 16: Funções de transferência da orelha média.
Dados de [9].

A magnitude do deslocamento do estribo no limiar
da audição é de apenas 0,1 nm [10], o que dificulta a
medição9 do deslocamento do estribo.

Além da transmissão dos sons aéreos que excitam a
membrana timpânica, há também transmissão dos sons
que se propagam por via óssea até a orelha média. Este
caminho de transmissão faz com que nos escutamos a
nossa própria voz diferente do que a escutam as ou-
tras pessoas. Da mesma forma nos faz escutar o som
ao mastigar alimentos ou quando batemos, de boca fe-
chada, os dentes.

Reflexo acústico O reflexo acústico consiste na
ativação dos músculos que conectam os ossı́culos da
orelha média, o que resulta em uma mudança na im-
pedância do sistema de transmissão e subsequente-
mente na transmissão das vibrações. Na orelha hu-
mana o reflexo auditivo consiste apenas na ativação

9Técnicas de medição, revisadas em [11].
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do músculo do estribo, enquanto em alguns animais
não só este, mas também o tensionador da membrana
timpânica é ativado.

Ao serem ativados, os músculos estes ficam mais
rı́gidos, diminuindo a capacidade do sistema mecânico
de ossı́culos de harmonizar as impedâncias do ar e do
lı́quido, reduzindo assim a transmissão das vibrações,
principalmente de baixas frequências.

Os músculos podem ser ativados quando o sistema
de audição é exposto a NPS altos na faixa de 85 a 100
dB, mais especificamente a partir de 85 dBnı́vel de
sensação10 (sensation level ou hearing level). O nı́vel
de sensação necessário para a ativação depende do tipo
de som. O tempo necessário para que aconteça ativação
bem como a magnitude de ativação dependem igual-
mente do nı́vel de sensação e do tipo de som. O tempo
de ativação é de 20 ms a 150 ms, sendo menor para
ruı́dos de banda do que para tons puros e menor para
sons de alta intensidade. Assim, o reflexo auditivo é
lento demais para proteger a sistema de audição dos da-
nos que possam provocar ruı́dos impulsivos, dado que
neste caso o pico de energia, que causa os danos passa
pelo sistema antes da ativação do mesmo.

A magnitude do reflexo depende igualmente do
NPS e diminui em função do tempo.

3.3 Fisiologia da orelha interna
Na cóclea, que é parte mais interessante da orelha

interna, ocorre a transformação das vibrações em im-
pulsos nervosos, os quais se propagam através dos ner-
vos auditivos até o córtex auditivo, onde se formam as
sensações auditivas a partir destes impulsos nervosos.

A função auditiva da orelha interna, mais especi-
ficamente da cóclea, é a transformação das vibrações,
que chegam através da janela oval, em impulsos nervo-
sos. Nesta transformação, os dois atributos do estı́mulo
sonoro, a frequência e a amplitude instantânea, são co-
dificados para que possam ser transmitidos pelo nervo
auditivo.

Como ilustra a Figura 17, as vibrações do estribo,
este ligado à membrana da janela oval, são convertidas
em oscilações de pressão da perilinfa na escala vesti-
bular e através do helicotrema também em oscilações
da pressão na escala timpânica. Como a membrana de
Reissner e a membrana basilar, que separam as esca-
las, são flexı́veis, a vibração da perilinfa induz também
vibrações na membrana de Reissner e na membrana ba-
silar, em toda sua extensão, e na endolinfa da escala
média.

A vibração da membrana basilar e na endolinfa são
de grande importância para o processo da audição. Na
membrana basilar a vibração se manifesta em forma
de onda em propagação da base para o ápice11. A
onda de flexão na membrana basilar não se propaga

10NPS acima do limiar de audição
11O fato de ter descoberto que a onda se propaga na membrana

basilar rendeu a Georg v. Békésy o Prémio Nobel em Medicina ou
Fisiologia de 1961.

Figura 17: Transmissão das vibrações do estribo para
as escalas da cóclea.

por causa de movimento do lı́quido, mas sim por
causa da própria vibração da membrana basilar. A
propagação de vibração no lı́quido é muito rápida, mas
a vibração da membrana basilar no ápice tem defasa-
gem em relação à vibração da membrana na base.

Dois aspectos são importantes nesta propagação da
onda na membrana basilar. Primeiramente é impor-
tante sublinhar que toda a membrana basilar é atingida
pela vibração da onda em propagação. Porém, o des-
locamento máximo da membrana basilar ocorre ape-
nas em uma certa região da membrana basilar. O lo-
cal desta excitação máxima depende da frequência da
vibração. Assim, a frequência da vibração transmi-
tida através da janela oval determina o ponto em que
a membrana basilar vibrará com amplitude máxima.
O local do deslocamento máximo da membrana basi-
lar depende da frequência devido à variação da rigi-
dez da membrana basilar, à inércia dos fluı́dos endo-
linfa e perilinfa, à ressonância da membrana tetorial e à
influência das células ciliadas externas sobre a rigidez
do sistema membrana basilar/membrana tetorial. Con-
siderando todas estas influências ter-se-ia um modelo
bastante complexo da dependência da região de des-
locamento máximo da frequência. De forma simplifi-
cada, considerando por exemplo apenas a rigidez como
parâmetro, o comportamento da membrana basilar seria
comparável às vibrações das cordas de um instrumento:
quanto maior a tensão da corda maior a frequência de
ressonância.

No caso da membrana basilar tem-se que as
frequências altas excitam a membrana basilar maximal-
mente na extremidade esticada e rı́gida perto da base
enquanto as frequências baixas excitam a membrana
basilar maximalmente na extremidade branda, perto do
helicotrema.

Cada frequência corresponde então a um lugar na
membrana basilar onde a excitação é máxima, mesmo
que a onda de vibração percorra toda a membrana ba-
silar. A Figura 18 mostra de forma simplificada como
uma onda de vibração se propaga na membrana basilar.
São visualizados três instantes de tempo t1, t2 e t3. A
linha pontilhada mostra a envelope e visualiza também
o deslocamento máximo.

Na Figura 18 pode-se observar que a envelope que
conecta os máximos de deslocamento para diferentes
instantes de tempo ti está se formando de forma gradual
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12º CONGRESSO DE ENGENHARIA DE ÁUDIO | 18ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AES BRASIL • SÃO PAULO, 13 A  15 DE MAIO DE 2014 151

STEPHAN PAUL FISIOLOGIA DA AUDIÇÃO E FENÔMENOS AUDITIVOS

Figura 18: Onda se propagando, três instantes da
movimentação da membrana basilar. Fonte: [4]

até alcançar o máximo, para depois cair rapidamente.
Note também que o comprimento de onda λ diminui
conforme cresce a distância da base.

A Figura 19 mostra a vibração da membrana basi-
lar para duas frequências diferentes em um determinado
instante de tempo. Observa-se que frequências altas ex-
citam a membrana basilar maximalmente perto da base
enquanto frequências mais baixas a excitam maximal-
mente mais perto do ápice. É importante alertar que a
membrana basilar vibra em toda sua extensão, indepen-
dente da frequência, mas que a amplitude é tão pequena
fora da região de excitação máxima que ela não pode ser
visualizada.

Figura 19: Duas imagens instantâneas do movimento
da membrana basilar. Resposta a duas frequências dife-
rentes. Fonte: [4].

A Figura 20 mostra como a posição x do deslo-
camento máximo da membrana basilar varia com a
frequência de um sinal harmônico.

Figura 20: Posição do máximo da vibração da mem-
brana basilar para um som puro de frequência f . Fonte:
[3] e [4].

Por exemplo, um tom de 2 kHz incidente na ore-
lha provocará uma vibração na membrana basilar cuja
amplitude máxima estará a aproximadamente 15 mm

da base, enquanto que um tom de 3 kHz provocará o
máximo na amplitude a aproximadamente 13 mm da
base.

Observa-se na Figura 20 que a posição do máximo
é uma função logarı́tmica da frequência, sendo que os
eixos da Figura 20 são lineares. Nota-se também que as
regiões de excitação máxima são muito próximas para
as altas frequências e que, sempre que a frequência do
tom é dobrada, correspondendo a um intervalo de uma
oitava na escala musical, a região de vibração máxima
na membrana basilar desloca-se entre 3,4 e 3,5mm.

A posição da excitação máxima determinará, junto
com o mecanismo de tuning dos nervos auditivos, a
sensação de altura (pitch) que será produzida no córtex
auditivo.

A inspeção da envoltória de vibração (Figura 19),
apesar de ter um máximo, sugere que uma região e
não apenas um ponto na membrana basilar está sendo
estimulada bastante. A largura desta região depende
da frequência. Enquanto para frequências mais altas
a região de excitação máxima é estreita, esta região e
mais larga para frequências baixas12 conforme mostra
a Figura 19. Assim, uma região na membrana basilar
que, como um filtro passa-banda, responde a uma faixa
de frequência, também tem uma determinada resposta
impulsiva.13 Mas, enquanto a largura da faixa de um
filtro de banda relativa constante (filtro de oitava, por
exemplo) cresce com o aumento da frequência, a lar-
gura da região de excitação máxima na membrana ba-
silar decresce com a frequência, quando usarmos uma
escala de comprimento linear para a membrana basi-
lar. Entretanto, modelando-se a membrana basilar com
base em uma escala linear de frequência obtêm-se a
representação da Figura 21.

Figura 21: Modelagem da membrana basilar como um
banco de filtros, Escala de frequência linear. Fonte:
[4].

De forma simplificada, a membrana basilar se com-
porta então como um banco de ressonadores, ou um
banco de filtros passa-banda superpostos.

Se então um som complexo está sendo transmitido à
membrana basilar, este está sendo decomposto nas suas

12Como a região de excitação máxima é larga para baixas
frequências, fica evidente que frequências baixas produzem deslo-
camento considerável também fora da região de excitação máxima.
Este deslocamento considerável fora da região excitação máxima
é responsável pela mascaramento de frequências mais altas por
frequências mais baixas, um conceito importante da psicoacústica..

13A resposta impulsiva é a resposta de um sistema a um sinal de
entrada impulsivo, idealmente um impulso de Dirac.
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partes como se passasse por um banco de filtros (Fi-
gura 22).

Figura 22: Decomposição de um som complexo na
membrana basilar. Fonte: [4].

A vibração do sistema composto pelos lı́quidos
nas escalas, membrana de Reissner, membrana basi-
lar e membrana tetorial faz com que as membranas
se curvem. Considerando o sistema membrana basi-
lar/membrana tetorial, onde ocorre a transformação da
vibração em impulsos nervosos, observa-se que ambos
vibram, mas de modo um pouco diferente porque os
pontos de equilı́brio deles são diferentes. Isso induz
uma tensão longitudinal nas cı́lios mais longos, que
estão conectados à membrana tetorial e que dificultam
de certa forma a vibração do sistema. Desta forma as
células ciliadas externas, por meio dos cı́lios mais lon-
gos, podem alterar as propriedades mecânicas da mem-
brana basilar.14

Devido à vibração do sistema membrana basi-
lar/membrana tetorial e à vibração e inêrcia da endo-
linfa na escala média os cilios mais curtos das células
ciliadas externas bem com os cı́lios das células ciliadas
internas flexionam-se. Considerando que na orelha ex-
terna há uma pressão sonora de 0 dB o deslocamento
das pontas dos cı́lios é de apenas 10−10 m. Compa-
ravelmente, isso corresponde ao deslocamento vertical
de 10,mm do topo de uma torre com 324m de altura
(Torre Eiffel).

Se os cı́lios, que são nanotubos, flexionam para o
lado (direito na Figura 23) abrem-se pequenas portas
nas pontas delas e ions de potássio (K+) que represen-
tam o potencial elétrico positivo da endolinfa entram
devido à diferencia potencial entre endolinfa e a base da
célula ciliada, que tem o potencial elétrico da perilinfa.
Com a entrada dos ions de potássio a carga elétrica na
célula ciliada muda. Nas células internas é liberado
um neurotransmissor e se este chega ao neurónio este
último libera carga elétrica, um impulso nervoso (Fi-
gura 24).

Se os cı́lios flexionam para o lado oposto (flexão
para o lado esquerdo na Figura 23), os nanotubos fe-
cham e a entrada de potássio e a liberação de neuro-
transmissores termina. Desta forma a taxa de disparos

14Foi observado também que estimulação elétrica da células
ciliadas externas faz com que as cı́lios se alonguem ou con-
traiam, e discute-se a possibilidade de isso ser responsável por uma
amplificação da vibração da membrana basilar.[12].

das células ciliadas fica condicionada também à fase do
sinal, fenômeno chamado de travamento de fase e co-
responsável pela discriminação de frequências pelo sis-
tema auditivo.

Figura 23: Movimento dos cı́lios abrindo e fechando os
próprios cı́lios. Fonte: [4].

Figura 24: Processo de transmissão da informação das
células ciliadas aos neurônios por meio dos neurotrans-
missores. Fonte: [4].

Quanto maior é o deslocamento da membrana basi-
lar, mais os cı́lios se flexionam e mais os nanotubos fi-
cam abertos. Consequentemente, mais ı́ons de potássio
entram, mais neurotransmissores são liberados e assim
a atividade elétrica do neurônio é maior.

Observa-se então que a amplitude instantânea do si-
nal de vibração na membrana basilar, esta proporcio-
nal à amplitude instantânea do sinal sonoro, está sendo
codificada como quantidade de impulsos nervosos por
unidade de tempo, a spike rate. É importante lem-
brar que a carga elétrica dos impulsos nervosos é cons-
tante. Sendo assim, a amplitude instantânea do sinal de
vibração na membrana basilar é codificada unicamente
pela taxa de disparos.

Como a organização da cóclea e dos nervos audi-
tivos é tonotópica (ver Figura 25), os impulsos ner-
vosos decorrentes da excitação da orelha interna com
uma certa frequência são gerados em células ciliadas
especı́ficas e enviados a regiões especı́ficas do córtex
auditivo por neurônios especı́ficos. Isso pode ser enten-
dido como um sistema antigo de telefonia analógica, no
qual cada par de fios em um cabo telefônico de milhares
de fios transmitia apenas uma ligação.
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Figura 25: Organização tonotópica da orelha interna,
do nervo auditivo e do núcleo coclear.

A organização tonotópica da membrana basilar
pode ser expressa em termos dos tunig curves (Fi-
gura 26), que mostram o NPS necessário em função da
frequência para que uma determinada região da mem-
brana basilar produza impulsos nervosos.

Figura 26: Tuning Curves das células ciliadas. Fonte:
[13].

As células externas podem alterar as proprieda-
des mecânicas da membrana basilar devido às conexão
mecânica que os cı́lios mais compridos estabelecem en-
tre membrana basilar e membrana tetorial. As células
internas e as células externas com cı́lios mais curtos têm
como função a conversão da vibração da membrana ba-
silar em impulsos nervosos (elétricos).

Os neurônios, por sua vez, respondem a um es-
timulo sonoro de forma similar à membrana basilar.
Como a membrana basilar, cada neurônio também res-
ponde com atividade máxima a apenas uma faixa limi-
tada de frequências. Em outras palavras, o neurônio
vai responder a um sinal harmônico com uma alta taxa
de impulsos apenas se a frequência coincidir com a
frequência caracterı́stica do neurônio. Esta propriedade
pode ser descrita também por tuning curves. Isso re-
sulta em uma maior resolução em frequência, conforme
se quantifica na sequência, e permite que se estime a
vibração da membrana basilar a partir dos impulsos ner-
vosos em vez de se observar a vibração diretamente, o
que seria muito difı́cil de ser feito.

Para introduzir o conceito de banda crı́tica
considera-se aqui a resposta do sistema periférico a um

som complexo composto por duas componentes tonais.

Modelagem dos processos na membrana basilar
Para modelar, de forma muito simplificada, o processo
de transformação das oscilações de pressão da perilinfa
em informação elétrica na membrana basilar, assume-
se, que o som é analisado pelo sistema auditivo pe-
riférico15 por vários filtros passa-bandas, e que a ge-
ometria dos filtros bem como a ação conjunto dos mes-
mos determinam os nı́veis de excitação na membrana
basilar.

Os filtros podem ser modelados de diferentes for-
mas; as mais conhecidas serão introduzidas a seguir.

Padrão de excitação do sistema auditivo e as
bandas crı́ticas A membrana basilar e parte do sis-
tema neural têm organização tonotópica e desta forma
o processo da audição também incorpora este aspecto.
Para introduzir o conceito da banda crı́tica, considera-
se aqui a resposta do sistema periférico a um som
complexo composto por duas componentes tonais, con-
forme exemplificado pela Figura 27.

Figura 27: Gráfico superior: Espectro do sinal de
excitação; Gráfico inferior: Taxa de disparos de impul-
sos nervosos causadas pelo sinal composto de dois tons
em função da posição na membrana basilar. Distâncias
no eixo z são proporcionais a log(fc) → distâncias
são ≈ equidistantes. Cada componente gera padrão de
excitação centralizado na frequência (posição) corres-
pondente. Fonte: [14].

A partir da Figura 27 observam-se várias coisas
interessantes. Claramente o padrão de excitação é
asimétrico (upward spread). Como a componente em
baixa frequência tem grande amplitude, o padrão de
excitação correspondente é saturado e estende para
dentro do padrão de excitação da componente da
frequência maior. Observa-se também que os filtros
auditivos são compressivos, já que mesmo com am-
plitudes das componentes espectrais muitos diferentes
a taxa de disparos é semelhante. Da mesma forma,
os padrões de excitação ocorrem em lugares diferen-
tes e há travamento de fase. Desta forma escutam-se os
dois tons separados, mesmo na região de sobreposição

15Basicamente a membrana basilar.
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dos padrões de excitação, pois os neurônios podem sin-
cronizar com ambas as componentes, ou sincronizar
com apenas uma componente, normalmente a compo-
nente de menor frequência, especialmente se a ampli-
tude dela for maior. Essa sincronização é responsável
também pelo mascaramento parcial em frequência. A
componente de baixa frequência produz também um
padrão de excitação onde o padrão de excitação da ou-
tra frequência é máximo. Se a amplitude da frequência
maior for muito pequena, tem-se a detecção da compo-
nente tonal em local z maior que zc, o que causa off-
frequency listening, fenômeno que representa um pro-
blema em experimentos para determinar a largura da
banda crı́tica. Observa-se também que o sinal de dois
componentes é transformado em regiões diferentes da
membrana basilar em impulsos nervosos. Assim, pode-
se falar de dois canais diferentes de processamento de
sinais. Esta organização em dois canais independen-
tes, caracterı́stica da organização tonotópica, é mantida
também depois no nervo auditivo.

Os dois canais independentes constituem filtros de
banda crı́tica, sendo que estes têm largura especı́fica e
formato especı́fico. O conceito das bandas crı́ticas cor-
responde então ao conceito da filtragem auditiva, e a
banda crı́tica é aquela largura de banda que corresponde
a um único canal de processamento auditivo.

Extrapolando-se esta banda crı́tica, ativam-se então
dois canais diferentes de processamento auditivo e
ocorre uma mudança brusca de sensações auditivas,
pois neste caso as componentes espectrais passam a ser
processadas por canais auditivos diferentes.

A ideia das bandas crı́ticas tem várias implicações e
explica vários fenômenos, como o mascaramento par-
cial (em frequência), difference tones, a sensação de
batimento e de flutuação, a sensação de roughness, con-
sonância, dissonância entre outros [14, p.257].

Mas enquanto historicamente muitos fenômenos
auditivos foram explicados inteiramente pelo conceito
de banda crı́tica, atualmente considera-se que o con-
ceito da banda crı́tica é apenas uma parte necessária
para a explicação dos fenômenos da audição. Muitos
aspectos da audição dependem, por exemplo, do fato
de existir o travamento de fase.

Apesar de o conceito da filtragem auditiva não ser o
único que rege os fenômenos auditivos, ainda é impor-
tante entender o conceito das bandas crı́ticas.

Duas questões são importantes neste contexto: a
forma do filtro de banda crı́tica e a largura de banda
deste filtro. Ambas as questões são relacionadas, e para
poder descrever os filtros auditivos assume-se que os
filtros de banda crı́tica podem ser descritos por filtros
ROEX (rounded exponential) e filtros assimétricos, e
que estes podem ser caracterizados por uma largura de
banda retangular equivalente (LRE) pela qual passa a
mesma potência para uma entrada de ruı́do branco que
passaria pelo filtro real (ver Figura 28). Evidentemente,
filtros reais de banda crı́tica não são retangulares em
termos da sua H(f), mas o conceito de um filtro retan-

gular é tão vantajoso que é utilizado também para des-
crever os filtros não retangulares, através de uma equi-
valência.

A partir de experimentos com um mascarador de
notched noise, o filtro de banda crı́tica pode ser para-
metrizado como um filtro exponencial alisado (rounded
exponential), que depende de dois um parâmetros p e r.

Figura 28: |H(f)|2 do filtro ROEX(p,r) com p = 3 e
r = 0, 1 em função de f − fc e g. Oitava indicada
por o. Linha pontilhada: aproximação simétrica. Área
sombreada: LRE = 4fc/p. Fonte: [14]

Para simular melhor ainda os filtros auditivos reais,
que são assimétricos, é necessário modificar mais o fil-
tro roex(p, r) gerando um filtro roex(pl, pu, r), sendo
pl e pu os slopes inferior e superior, e pu > pl. A as-
simetria do filtro roex(pl, pu, r) cresce à medida que
o nı́vel de pressão sonora do estı́mulo aumenta, o que
representa a não-linearidade o sistema auditivo.

Muito trabalho experimental e modelos têm sido de-
senvolvidos para determinar e expressar a largura da
banda crı́tica. Os dois modelos mais aceitos são o
modelo de Zwicker (Munich), introduzindo a escala
Bark16, e o modelo de Glasberg e Moore (Cambridge),
introduzindo uma nova escala Cam17. Ambos os mode-
los ou escalas expressam a largura de banda crı́tica em
termos de uma largura retangular equivalente.

As bandas crı́ticas possuem uma certa largura em
função da frequência, que em baixa frequência é até
constante, mas as suas posições na escala da frequência
não são fixas, ou seja, para cada frequência haverá
uma banda crı́tica associada. Nisso, os filtros da
banda crı́tica diferem então fundamentalmente dos fil-
tros de largura relativa constante, e.g. dos filtros de
oitava e 1/3-oitava que são definidos apenas para um
número finito e pequeno de frequências centrais. Em
comparação, existem infinitas bandas crı́ticas, que se
sobrepõem.

A partir da Figura 29 observa-se que a largura de
banda do modelo de Cambridge, que é o modelo me-

16O nome Bark foi escolhido para homenagear o fı́sico alemão
Heinrich Barkhausen (1881-1956), inventor do primeiro dispositivo
para medir o volume sonoro, por comparação subjetiva com um sinal
de amplitude conhecida.

17Infelizmente a maioria dos autores usa a unidade ERB para o
número de bandas no modelo de Cambridge, mas o conceito de ERB
é mais universal. Por isso Hartmann [14] sugere usar a unidade Cam,
sugestão que o autor deste trabalho também defende.
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lhor, é menor que a largura de banda no modelo de Mu-
nich para qualquer frequência central (BC < BM ), es-
pecialmente em f < 500Hz.

Figura 29: Largura da banda crı́tica conforme modelo
de Munich e modelo de Cambridge; – – – largura de
banda de 1/3-oitava; · · · · · · extrapolação dos modelos,
Fonte: [14].

Empilhando as BCs próximas umas das outras até
chegar a f e depois contando o número de BCs empi-
lhadas obtêm-se o número (finito) de banda crı́tica ou
ı́ndice de banda crı́tica (critical band rate) ou escala
Bark para o modelo de Munich e escala Cam para o
modelo de Cambridge (Figura 30).

Figura 30: Número de banda crı́tica da escala Bark e da
escala Cam em função da frequência. Fonte: [14].

Uma das vantagens da escala Bark é a sua quase
linearidade com as caracterı́sticas fisiológicas do sis-
tema auditivo humano, isto é, com o comprimento da
membrana basilar na orelha interna [15]. Entretanto há
evidências de que o modelo da banda crı́tica de Munich
não modela de forma muito fidedigna a transformação
na membrana basilar em baixas frequências. Assim.
a ideia inicial dos filtros retangulares como modelo
das bandas crı́ticas tem sido modificada e atualizada
em vários estudos desde os anos 1970. Para conside-
rar efeitos como a mudança da largura do filtro audi-
tivo em função da frequência permitindo efeitos de off-
frequency listening, a correcção da FRF de fones de
ouvido; a correção das caracterı́sticas de transmissão

na orelha externa e média e a limitação do shift da
frequência central do filtro em virtude da maximização
da razão sinal-ruı́do Glasberg e Moore propuseram um
novo conceito de geometria do filtro auditivo18.

O modelo novo causa modificações substanciais na
geometria do filtro em relação ao filtros definidos an-
teriormente, principalmente em frequências muito altas
e frequências baixas, bem como para pessoas com al-
guma disfunção auditiva. Estes filtros ficam mais as-
simétricos quando o NPS aumenta, conforme se ob-
serva na Figura 31.

Figura 31: Nı́vel de saı́da em função da frequência da
entrada e os nı́veis de entrada/z [Cam] para filtro com
frequência central 1 kHz e nı́veis de entrada/z [Cam] de
20 a 100 dB SPL.

Com o novo modelo os padrões de excitação (ex-
citation pattern) conforme Figura 32, a partir disso os
tuning curves, também são modelados de forma dife-
rente.

3.3.1 O conceito de banda crı́tica e as sensações
auditivas provocadas por tons puros

Uma das sensações mais evidentes produzida por
um tom puro é a sensação de altura (pitch sensation),
que depende da frequência do estı́mulo sonoro tonal,
da (do) (nı́vel de) pressão sonora do estı́mulo tonal e da
duração deste.

Quando esta sensação de altura de um tom for me-
dida através de medição psicométrica usando uma es-
cala de razão obtêm-se uma expressão da magnitude
desta sensação em termos da escala ratio pitch. A Fi-
gura 33 mostra como a sensação de altura e a frequência
do tom estão relacionados.

Observa-se que a escala, que usa a unidade mel, é
linear com a sensação de altura de tons, enquanto a es-

18Comumente chamado de filtros retangulares de largura equiva-
lente (Equivalent Rectangular Bandwidth Filters ERB-Filters), mas
isso não é adequado, pois outros filtros também podem ser expressos
em termos de ERB!
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Figura 32: Padrões de excitação para tons puros de 1
kHz com nı́veis de 20 a 100 dB SPL.

5.1 Pitch of Pure Tones 113

of 1300Hz produces “half pitch” of an 8 kHz comparison tone is reflected in
the numerical values of the corresponding ratio pitch, because 1050mel are
half of 2100mel.

Figure 5.2 shows on linear scales the relationship between ratio pitch and
frequency. The proprotionality of frequency and ratio pitch at frequencies
up to about 500Hz becomes clear from the steep increase at the start of
the curve near the origin. At higher frequencies, the curve bends more and
more and reaches a ratio pitch of only 2400mel at a frequency near 16 kHz.
A comparison of the dependence of ratio pitch on frequency as illustrated
in Fig. 5.2 with the dependencies displayed in Figs. 6.9 and 7.9, indicates
that all three curves show great similarity. This important correlation will be
discussed in more detail in Chap. 7.

Fig. 5.2. Ratio pitch as a function of frequency. The abscissa and ordinate are
linear

5.1.2 Pitch Shifts

The pitch of pure tones depends not only on frequency, but also on other
parameters such as sound pressure level. This effect can be assessed quanti-
tatively by comparing the pitches of pure tones at different levels. The pitch
of a pure tone at level L and frequency fL is measured by matching its pitch
to that of a tone with level of 40 dB and a frequency of f40 dB.

If a 200-Hz tone is alternatively presented at levels of 80 dB and 40 dB,
the louder tone produces a lower pitch than the softer tone. However, if the
same experiment is performed with pure tones at 6 kHz, the effect is reversed:
the 6-kHz tone with 80 dB SPL produces a higher pitch than the 6-kHz tone
at 40 dB SPL. Hence, frequency alone is not sufficient to describe the pitch

Figura 33: Escala de altura ratio pitch como função da
frequência do tom. Fonte [16].

cala de frequência não é linear com a sensação de altura
para f > 500Hz. O conceito da banda crı́tica e a lar-
gura das bandas crı́ticas explicam isso e comprando-se
as Figuras 33 e 34 observa-se a relação direta entre a
banda crı́tica e a escala mel.

A sensação de altura depende também um pouco do
(nı́vel de) pressão sonora, conforme mostra a Figura 35.

Outras dependência da sensação de altura existem,
por exemplo da presença de ruı́do mascarador (ruı́do
de banda larga ou ruı́do de banda estreita), da presença
de outros tons que não sejam harmônicos (tons mas-
caradores com fmasc e os dois casos fmasc < ftom ou
fmasc > ftom).

Se o NPS de um tom com f1 for muito alto haverá
sensações adicionais de altura, além da sensação de al-
tura causada pelo tom original. Fala-se neste caso de
harmônicos aurais.

Figura 34: Relação entre frequência [Hz] e número de
banda crı́tica conforme modelo de Munich. Fonte [16].

sound pressure level

Figura 35: Alteração da sensação de altura (pitch shift)
v para diferentes tons em função do NPS. Fonte [16].

Um conceito muito importante no contexto das
sensações auditivas produzidas por tons puros é a
diferença no limiar do observável para a sensação de
altura produzida por tons puros. A diferença no limiar
do observável, em termos de frequência (ou resolução),
no caso de tons puros depende da frequência, do NPS e
da duração do tom, mas também do treinamento musi-
cal da pessoa e do método psicométrico de medição da
diferença no limiar do observável.

Figura 36: Diferença no limiar do observável (DLO)
de frequência para um tom puro com f1 e 80 dB NPS
determinada com um tom puro lentamente modulado
em frequência. Fonte: [17].

A partir da Figura 36 observa-se que a diferença
no limiar do observável (DLO), expressa em Hz, va-
ria em função da frequência f e que a relação entre
DLO [Hz] e ftom é linear apenas para f > 1800Hz.
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A DLO [Hz] para baixas frequências (f < 500Hz) é
constante ≈ 3Hz, o que resulta do conceito das ban-
das crı́ticas. Entretanto, variações súbitas de frequência
têm uma DLO até 30 vezes menor do que mostrado na
Fig. 37. Ainda, a DLO decresce para tons muito curtos
que desvanecem a amplitude deles em < 10ms.

Superposição de tons puros é um fenômeno que
ocorre quando dois tons puros incidem na orelha ao
mesmo tempo. Podem ocorrer efeitos de primeira or-
dem, estes causados pelo comportamento do sistema
fluido coclear/ membrana basilar, e os de segunda or-
dem, estes causados pelo processamento neural. No
caso dos efeitos de primeira ordem, considerando dois
tons com frequências e amplitudes iguais (f1 = f2 = f
e x̂1 = x̂2), a sensação de altura corresponderá à
mesma frequência f , mas como a amplitude x̂ depende
da diferença de fase ∆ϕ entre eles, pode haver ou não
sensação auditiva. Se ϕ1 = ϕ2, a amplitude resultante
será o dobro da original; se ϕ1 = ϕ2 + 180◦, a ampli-
tude resultante será zero (cancelamento).

Já no caso de amplitudes iguais mas frequência di-
ferentes e considerando inicialmente dois tons f1 = f2
e x̂1 = x̂2 e mantendo f1 fixa e variando f2 de forma
gradativa, diferentes sensações auditivas podem ocor-
rer, em função da diferença relativa ∆(f1, f2) entre as
frequências dos tons. A dependência das diferentes
sensações auditivas de ∆(f1, f2) pode ser visualizada
a partir da Figura 37.

Figura 37: Representação esquemática das sensações
auditivas evocadas pela superposição de dois tons, com
frequências próximas f1 e f2, sendo f1 fixa e f2
variável. Adaptado de [17].

Para ∆(f1, f2) ≤ 10Hz, ouvir-se-á um único tom,
mas a sensação é de flutuação do volume sonoro ou de
batimento. A sensação de altura deste tom que está ba-
tendo corresponde à sensação de altura produzida por
um único tom com frequência fbat =

f1+f2
2 . É impor-

tante ressaltar que o batimento é uma sensação audi-
tiva, apenas, fisicamente não existe batimento mas sim
modulação com frequência fmod = |f1 − f2|.

Para ∆(f1, f2) >≈ 15Hz, há aproximação ao li-
mite de discriminação de frequência ∆fD e tem-se a

sensação de roughness19.
Aumentando-se um pouco mais ∆(f1, f2),

ultrapassa-se o limite de discriminação de frequência
∆fD; então os dois tons separados são facilmente
discriminados, mas ainda com uma sensação de rough-
ness. Vale ressaltar que o limite de discriminação de
frequência ∆fD é uma função da frequência conforme
mostra a Figura 38.

Importante ressaltar aqui que ∆fD e DLO são
conceitos diferentes. O primeiro é relacionado à
apresentação de dois tons com ∆(f1, f2) >≈ 15Hz ao
mesmo tempo, enquanto o conceito de DLO é relacio-
nado à questão de quando a sensação de altura do tom
muda se a frequência de um único tom a ser apresentado
é variada.

Aumentando-se mais ainda ∆(f1, f2), a sensação
de roughness desaparece gradativamente. A diferença
∆(f1, f2) em que ocorre a transição da sensação de
roughness à suavidade, é chamada de banda crı́tica.
Então, a largura da banda crı́tica pode ser determinada
em ensaios com tons puros.

A magnitude de∆fD e ∆fCB dependem basica-
mente de f1+f2

2 .

Figura 38: Largura da banda crı́tica ∆fCB (Zwicker,
Flottorp, Stevens, 1957) e limite de discriminação de
altura ∆fD (Plomp 1964) em função da frequência cen-
tral de dois tons (f1 + f2)/2 apresentados de forma si-
multânea. Fonte [17].

Observa-se que ∆fD > semitom em todas as
frequências e que ∆fD > tom em frequências <
250Hz e > 4 kHz. Nas altas frequências tem-se que um
tom inteiro, que causa a sensação de dissonância, tem
∆ftom inteiro < ∆fCB < terça menor, que ainda causa
a sensação de consonância. Assim, a largura da banda
crı́tica pode ser aproximada em uma determinada faixa
de frequência por ∆fCB ≈ 1/3 oitava.

Comparando a DLO com ∆fCB e ∆fD, observa-se
que ∆fD ≈ 30×DLO.

No caso especial de altos NPS, na apresentação de
dois tons têm-se sons diferenciais. Se ∆(f1, f2) >
∆fCB e NPS dos tons forem elevados: Quando esses

19A sensação de roughness e a sensação de aspereza são sensações
auditivas diferentes [18]
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dois tons soam simultaneamente, induzem à sensação
de tons adicionais que não estão presentes na onda so-
nora devido a distorções não-lineares no sistema audi-
tivo. Os “tons” têm altura associada a combinações li-
neares de f1 e f2, e cada uma dessas frequências é ou-
vida quando a diferença entre f1 e f2 possui determi-
nada faixa de valores. As combinações mais facilmente
identificadas são:

fc1 = f2 − f1 (4a)
fc2 = 2f1 − f2 (4b)
fc3 = 3f1 − 2f2 (4c)

Os efeitos de segunda ordem também são chamados
de batimentos (subjetivos), e são resultantes do proces-
samento neural. Portanto, o batimento é uma sensação
auditiva e não um fenômeno fı́sico. A sensação de ba-
timentos subjetivos ocorrem mesmo quando os tons, de
frequências inferiores a 1500 Hz, têm um baixo nı́vel
de loudness, e mesmo que um tom seja enviado para
uma orelha e o outro tom seja enviado para a outra ore-
lha. Roederer [17], a respeito dos batimentos subjeti-
vos, afirma que “é difı́cil descrever o que está batendo.”

Os batimentos subjetivos ocorrem nas proximida-
des de certas consonâncias musicais, como a oitava
(f2 = 2f1), a quinta (f2 = 3/2f1) e a quarta (f2 =
4/3f1). Caso se tenha uma oitava desafinada, ou seja,
f2 = 2f1 ± ε, onde ε equivale a poucos Hertz, os ba-
timentos aparecerão numa frequência igual a ε. Para a
quarta e a quinta, esta frequência será de 3ε e 2ε, res-
pectivamente.

3.3.2 Mascaramento

O mascaramento é um fenômeno auditivo muito im-
portante; ele pode acontecer no domı́nio da frequência
e/ou no tempo, em ambos os casos ele pode ser total ou
parcial. Tons puros podem ser mascarados por ruı́do de
banda, por tons puros, ou por tons complexos.

De forma geral, podem-se classificar os fenômenos
de mascaramento em mascaramento energético e mas-
caramento informacional. O grupo do mascaramento
energético compreende o mascaramento simultâneo, in-
cluindo mascaramento remoto e Comodulation mas-
king release, mascaramento temporal e mascaramento
central.

O mascaramento é o fenômeno da elevação do li-
miar da audição para um som particular (sinal, signal,
maskee) na presença de um outro som, dito mascara-
dor (masker) e também a quantidade pela qual a “in-
tensidade” do estı́mulo mascarador deve ser maior que
a “intensidade” do sinal para que este seja mascarado
(ver Figura 39). Em muitos casos a (magnitude) do
mascaramento depende principalmente do espectro e da
“intensidade”, e é explicado pela fisiologia da audição,
principalmente padrões de excitação e largura de banda
crı́tica.

Figura 39: Exemplo hipotético no qual um mascarador
aumenta o limiar de audição para um sinal em 16 dB.
Fonte [13].

O mascaramento energético simultâneo de tons
puros por tons de menor frequência ocorre porque
tons de baixa frequência mascaram de forma muito efi-
ciente tons de frequência maior, mas o contrário não
acontece facilmente. Assim, mascaramento simultâneo
de tons puros é um fenômeno assimétrico e depende
das frequências. Na Figura 40 cada figura mostra o
mascaramento, que é justamente Llimiar, sinal mascarado −
Llimiar, sinal não mascarado produzido por um mascarador
com fmascarador e Lmascarador.

Figura 40: Padrões de mascaramento (masking pat-
terns, masking audiograms) para tons puros com dife-
rentes Lmascarador. Fonte: [13].

Observa-se que o mascaramento mais forte ocorre
na vizinhança de fmascarador, que o mascaramento au-
menta se Lmascarador aumenta e que existe uma de-
pendência complexa entre fmascarador e Lmascarador. Um
mascarador com fmascarador = 1000Hz produz um
mascaramento simétrico ao redor de fmascarador =
1000Hz para baixos Lmascarador = 20 a 40 dB. Mas
o padrão é assimétrico e mais largo na medida que
Lmascarador aumenta. Assim, tem-se muito mascara-
mento para fsinal > fmascarador e pouquı́ssimo mas-
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caramento para fsinal < fmascarador. Existem picos
em alguns padrões de mascaramento que correspon-
dem ≈ às harmônicas de fmascarador. Como não são
exatamente as harmônicas, pois os picos ocorrem em
fmascarador ≈ 0, 85fsinal, provavelmente não se trata
de harmônicas aurais. Os padrões de mascaramento
são muito largos para fmascarador baixos e estreitos para
fmascarador altos. Isso significa que mascaradores com
fmascarador altos são efetivos apenas em banda muito es-
treita de frequências ao redor de fmascarador e mascara-
dores com fmascarador baixos são efetivos em banda larga
de frequências ao redor de fmascarador. Estes padrões de
mascaramento representam atividade na membrana ba-
silar e podem ser explicados a partir da envoltória da
Figura 18. Naquela Figura mostrou-se que a onda de
flexão em propagação é assimétrica ao longo da mem-
brana basilar e que uma onda de baixa frequência afeta
toda a membrana basilar, enquanto uma onda de alta
frequência afeta apenas o restante basal da membrana
basilar. Por isso, frequências maiores (basais) são mais
afetadas por frequências inferiores do que vice versa.
De outra forma isso pode ser mostrado na Figura 41

Figura 41: Relação entre upward spread of masking e
onda de flexão em propagação na membrana basilar.
Fonte: [13].

sendo que o padrão de excitação de um mascarador de
baixa frequência envelopa aquele do sinal de teste de
alta frequência (Figura 41a) e o padrão de excitação de
mascarador de alta frequência não envelopa o padrão
de excitação de sinal de teste de baixa frequência (Fi-
gura 41b). Problemas podem ocorrer quando sinal e
mascarador são tons, pois neste caso podem ocorrer as
sensações de batimento e de tons combinados. Por isso,
fazem-se ensaios de mascaramento com ruı́do aleatório
de banda como mascarador ou sinal. Neste caso a
descrição do ruı́do de aleatório de banda se faz em ter-
mos da largura de banda ∆f e do nı́vel de densidade

espectral de potência LDEP.20 Assim, enquanto um tom
com LDEP < 0 dB é audı́vel apenas em determinadas
circunstâncias, ruı́do branco é audı́vel para um uma
faixa considerável de LDEP < 0 dB. Isto ocorre pois
a sensação auditiva depende da potência dentro de uma
banda (crı́tica).

O mascaramento remoto é o mascaramento para
frequências mais baixas, o que ocorre se LDEP, mascarador
é de 60 a 80 dB. De forma geral a magnitude do
mascaramento remoto cresce se ∆f do ruı́do mascara-
dor cresce ou LDEP, mascarador aumenta. Assume-se que
o mascaramento remoto se deve à detecção da enve-
lope de produtos de distorção em altos LDEP, mascarador.
Mostrou-se a partir de estudos clássicos de Fletcher

Figura 42: Limiar de tons puros em função da
frequência para diferentes LDEP de um ruı́do branco
idealizado (correção do efeito da HpTF). Curva inferior
é limiar normal. Fonte: [13].

(1937) e Hawkins & Stevens (1950) que: o masca-
ramento aumenta se Lmascarador aumenta e que as cur-
vas de mascaramento são paralelas e com ∆LDEP ≈
10 dB, sendo que ∆Lmascarador = Lmascarador,i −
Lmascarador,i+1 = 10dB. Assim, um aumento de 10 dB
de Lmasker aumenta Llimiar, sinal mascarado em 10 dB(Figura
42).

A magnitude do mascaramento produzido por ruı́do
branco com LDEP,rb = 40dB é de 58 dB − 7 dB =
51 dB para um tom puro de 1 kHz. Verifique que as cur-
vas de mascaramento não são retas, o ruı́do branco por-
tanto não é igualmente efetivo em todas as frequências.

Se o mascarador atinge determinado nı́vel a mag-
nitude de mascaramento cresce linearmente com a o
Lmascarador (Figura 43). Um aumento de 10 dB de
Lmascarador aumenta Llimiar, sinal mascarado em 10 dB. Esta
relação linear é independente da frequência e é válida
para tons puros e sinais de fala.

20 Para um ruı́do branco a densidade espectral de potência é:

LDEP, ruı́do branco = 10 log


R

R0


= 10 log


dI

df



Em condições favoráveis um ruı́do branco com ∆f = 1000Hz

é audı́vel se I = 10−16W/cm2 = 10−12W/m2 ou pef =

2 · 10−5 Pa, o que corresponde a LDEP = −30 dB.
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Figura 43: Mascaramento produzido por várias
frequências em função de fmascarador e do nı́vel efetivo
do mascarador. Fonte: [13].

Até o presente momento considerou-se mascara-
mento de tons por outros tons ou por ruı́do de banda ou
sinais da fala. Observou-se que apenas as componentes
do mascarador que estão na mesma banda crı́tica que o
sinal contribuem para o mascaramento, o que dá origem
justamente ao conceito da banda crı́tica.

Mas como sinais que não são tons puros, por exem-
plo sinais da fala, música, etc. são mascarados? É
possı́vel aproximar estes sinais por sinais modulados
em amplitude e neste contexto o fenômeno do Comodu-
lation masking release (CMR) é interessante, que con-
tradiz o paradigma de mascaramento e banda crı́tica
para sinais AM. Entende-se como on-signal (noise)
band a banda de ruı́do mascarador centralizada na fsinal
e como off-signal (noise) band/flanking noise abanda de
ruı́do mascarador não centralizada na fsinal. A Figura
44 mostra o fenômeno: O mascaramento diminui (re-
lease) se fora da banda crı́tica o sinal estiver modulado
da mesma forma que o sinal dentro da banda crı́tica.
Ocorre o contrário do mascaramento. Mas se os off-
frequency bands forem não-comodulados, não ocorre
CMR. Isso é muito interessante em aplicativos para si-
nais de fala.

CMR também ocorre para sinais complexos não-
harmônicos (e.g. 804, 1200, 1747 e 2503 Hz) mesmo
quando há superposição espectral parcial entre sinal e
mascarador. CMR deixa evidente que o sistema audi-
tivo é capaz de integrar informação de diferentes ban-
das crı́ticas. Uma explicação completa do fenômeno
CMR ainda não é disponı́vel, existem várias tentativas
de explicação. Uma é que a informação extraı́da da
banda off-frequency é utilizada para prever “dips” no
sinal modulado durante os quais o limiar é menor. Uma
outra assume que o sistema auditivo compara padrões
de modulação nas diferentes saı́das dos filtros auditi-

Figura 44: Comodulation Masking Release, Fonte:
[13].

vos.
Há também questões relacionadas à duração do si-

nal e do mascarador. Este fenômeno é chamado de mas-
king overshot. No caso do mascaramento simultâneo o
limiar mascarador de um sinal breve pode ser afetado
pelo arranjo de sinal e mascarador em termos do tempo.
Um experimento tı́pico seria um sinal muito curto e
mascarador mais longo, tendo ainda várias possı́veis
configurações temporais, como mostra a Figura 45.

Figura 45: Possı́veis configurações temporais entre si-
nal curto e mascarador. Fonte: [13].

Quando o sinal for apresentado no inı́cio do masca-
rador, ou com no máximo alguns ms de atraso o masca-
ramento pode ser até 15 dB maior do que nos demais
casos. Isso é chamado de masking overshoot.

Assim como para o CMR, existem várias hipóteses,
entre elas fisiológicas, para o masking overshoot. Uma
delas é a adaptação dos neurônios auditivos, pois a res-
posta do neurônio a um estı́mulo constante é máxima
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no inı́cio e decresce depois durante 10 a 15 ms até es-
tabilizar. Assim, a resposta do neurônio ao mascarador
será máxima no inı́cio do mascarador.

Um pequeno masking overshoot pode ocorrer
também se o sinal é apresentado próximo ao final do
mascarador. O masking overshoot no final do mascara-
dor é causado por processos auditivos centrais.

Mas além de apresentar sinal e mascarador juntos
pode-se apresentá-los também de forma não-simultânea
(Figura 46), o que causa mascaramento temporal.

Figura 46: Possı́veis configurações temporais entre si-
nal curto e mascarador para produzir mascaramento
temporal. Fonte: [13].

A magnitude do mascaramento na condição de mas-
caramento temporal depende de vários fatores, entre
eles do intervalo de tempo entre sinal e mascarador, do
LDEP do mascarador e da duração do mascarador.

Observa-se na Figura 47 que o mascaramento na
condição monótica é maior do que na condição dicótica
e que o mascaramento depende do intervalo de tempo
entre sinal e mascarador. Quanto menor o intervalo
de tempo maior a magnitude de mascaramento. Mas
backward e forward masking não são funções espelha-
das, backward masking normalmente é maior.

4 CONCLUSÕES

A partir de uma pequena introdução aos conceitos
básicos da psicoacústica no que se refere à geração do
evento auditivo a partir do estı́mulo sonoro e uma breve
introdução à anatomia do sistema periférico da audição,
a fisiologia básica do sistema auditivo foi analisada e
explicada. Observou-se que a organização tonotópica
de partes do sistema auditivo é de grande importância.
A partir da fisiologia foram introduzidos os conceitos
de filtro auditivo e banda crı́tica e explanados, de forma
simplificada, fenômenos auditivos como reflexo audi-
tivo, diferença no limiar do observável e resolução em
frequência, sensação de altura de tons, sensação de ba-
timento, sensação de roughness e várias formas de mas-

Figura 47: Magnitude de mascaramento temporal
(backward e forward masking, monótico e dicótico)
produzido por mascarador de pulsos de ruı́do (duração
de pulso= 50ms, NPS=70 dB) em sinal de 1000 Hz e
10ms. Fonte: [13].

caramento auditivo. Algumas crenças populares sobre
fenômenos como o reflexo auditivo e a amplificação do
som pela orelha média foram desmentidas. Mostrou-se
que muitos fenômenos auditivos que têm implicações e
aplicações práticas interessantes na engenharia acústica
e engenharia de áudio podem ser explicados em grande
parte pelos processos fisiológicos da audição, o que
comprova a importância de entender a fisiologia básica
do sistema auditivo.
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ABSTRACT 
The mechanical resistance of a loudspeaker has commonly been included in the traditional low frequency 
lumped parameter models as a constant value component. Today it is well known that the real part of the 
mechanical impedance is far from being constant. In this paper we discuss the behavior of the real part of the 
mechanical impedance in the rigid piston range of the loudspeaker and what factors are controlling this function 
at different frequencies. At lower frequencies the viscoelastic effects are clearly noticed, at higher frequencies, 
an increase of this function has been often been observed, a preliminary discussion of this increase is presented 
in this paper.  
 

1. INTRODUCTION 

When the real part of the mechanical impedance 
including the radiation impedance reflected to the 
mechanical side of a loudspeaker is measured in the 
piston range of low frequency drivers, functions 
similar to the ones shown in Figure. 1 (black curve) 
very often are found. These functions are far away 
from being a constant. 

Traditional basic lumped parameter models 
considered the losses of a loudspeaker as a constant 
function Rms (Figure 1, red curve) and the radiation 
load as the one seen by the cone. 

 

 
Figure 1. Real part of the mechanical impedance 
(black curve), Rms (red curve) of a 2206H JBL 

 

Frequency (Hz) 

Kg/s 
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The behavior in the low frequency end of the 
piston range is now well understood, several authors 
have published [1] - [4] about creep and the 
viscoelastic nature of the suspension as well as 
techniques to measure these parameters [5] - [7]. 

The low end can be well modeled with a truncated 
generalized Maxwell model. At very low frequencies 
the resistance increases due to the viscoelastic nature 
of the suspension. As the frequency increases, the 
real part of the mechanical impedance becomes 
almost constant, but its value still differs from Rms 
as shown in fig1 (red curve) after the constant value 
zone the function again increases; in this paper a 
preliminary analysis of this increase is presented.  

It is possible to measure the mechanical mobility 
with the method presented in [8] afterwards the real 
part of the mechanical impedance can be obtained 
from the reciprocal of the measured function; 
mechanical methods are also an alternative to 
measure the mechanical impedance [5].  

None of the previous mentioned measuring 
techniques analyze the increase of the real part of the 
mechanical impedance in the high frequency end of 
the piston range. 

In this paper a loudspeaker model is proposed to 
describe the behavior show in figure 1.  

2. THE MODEL 

A linear model capable of describing the behavior 
of the mechanical impedance including the reflected 
acoustic load at the high frequency end of the piston 
range of the loudspeaker is presented in figure 2, this 
model corresponds to the scheme shown in figure 3, 
in which not only the geometry of the magnetic 
circuit is shown but also the interaction between the 
moving parts and the internal volumes and ducts. 

The mechanical part of the model includes the 
moving mass excluding the radiation load plus a 
truncated generalized Maxwell model (TGM) these 
components represent the losses of the suspension. 
The acoustical part of the equivalent circuit has been 
split in three parts, the frontal and back radiation 
impedance of the cone without the dust cup, the back 
and frontal radiation of the dust cup, and the back 
and frontal radiation of the spider. Both the dust cup 
and spider are acoustically back loaded by the 
magnetic circuit and its interaction with the voice 
coil. 

Similar circuit for the acoustical part is presented 
in [9] to analyze parasitic resonances in a 
compression driver but without the branch AB.  

.  
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Figure 2.. Electrical equivalent circuit.  

Description of the model components: 

GV  Source voltage 

ER  Voice coil DC resistance 

VCL  Voice coil inductance 

EDR  Resistance that represents the effect of Eddy 
currents in the magnetic circuit  

MDM  
 
 

Mechanical mass of the diaphragm, 
including voice coil, excluding the acoustic 
radiation load 
 

  

Current circulating in the voice coil 

 Mechanical resistance component (TGM) 
model, Voigt branch 
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Mechanical compliance component (TGM) 
model, Voigt branch 
 

 
Mechanical resistance component (TGM) 
model, Maxwell branch 
 

  
Mechanical compliance component (TGM 
Model, Maxwell branch 
 

   CS  Effective area of the cone excluding the dust 
cup 
 

   DCS  Effective area of the dust cup  

   SS  

  

  

  

Effective area of the spider 
 
Frontal volume velocity of the cone 
 
Rear volume velocity of the cone 
 
Pressure generated by the cone 

   AFCZ   
Frontal acoustic radiation impedance of the 
cone excluding the dust cup 

   ARCZ   
Rear acoustic radiation impedance of the 
cone excluding the dust cup 

   DCS  Effective area of the dust cup  

   DU  

 

Frontal volume velocity of the dust cup 
 
Rear volume velocity of the dust cup 

  DP  Pressure generated by dust cup 

  ARFDZ  Frontal acoustic radiation impedance of the 
dust cup 

  AVM  Acoustic mass of the vent of the center pole 

  ADPC  Compliance define by the volume behind of 
the dust cup 

  AR  Losses of the vent 

  ARVZ  Radiation impedance of the vent 

  SS  Effective area of the spider (BORRAR) 

 1AGM  Acoustic mass of the annular slit generated 
by the cylindrical surface of the center pole 
and the inner surface of the voice coil 
former 

 1AGR  Acoustic resistance associated to 1AGM  

 ARSC  Acoustic compliance behind the spider  

 2AGM  Acoustic mass of the annular slit generated 
by the surface of the voice coil turns and 
internal cylindrical surface of the top plate.  

 2AGR  Acoustic resistance associated to 2AGM  

 AMC  Compliance due to the volume between the 
cylindrical surface and the center pole and 
the inner cylindrical surface of the magnet 

  

  

Frontal volume velocity of the spider 
 
Rear volume velocity of the spider 

 ARFZ   
Frontal radiation impedance of the spider 

 

3. BACK ACOUSTIC LOADING  
When the real part of the mechanical impedance 

including the reflected radiation load of a 
loudspeaker with a similar magnetic circuit 
configuration as the one shown in figure 3 is 
measured in vacuum, the increase of impedance in 
the high frequency end of the piston range shown in 
figure. 1 obviously will disappear, as can be 
observed in figure 4. Figure 5 show the set up to 
measure in vacuum. 

 

 

 

 
Figure 3. magnetic cirtuit squeme  

 

 

 
Figure 4.  Real and imaginary parts of the 
mechanical impedance of a 2206H JBL loudspeaker 
measured in vacuum 
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Figure 5. Equipment used for vacuum measurements 
(1) vacuum bell, (2) window, (3) loudspeaker, (4) 
electrical terminals, (5) Laser transducer 

 

The radiation impedance of the cone is well known 
and documented in [10]. When the radiation 
impedance due to the cone is added back to the 
function measured in vacuum, it is observed that still 
more acoustic loading has to be added in order to 
reconstruct the original function measured in free air, 
this load is the one due to the internal volumes an 
tubes of the magnetic circuit which loads the dust 
cup, the spider and the voice coil. 

Figure 6 show a simplified circuit that that 
describes the inter action between the loudspeaker 
parts and the internal volumes and ducts inside the 
magnetic circuit 

ASC AMC

1AGM 1AGR 2AGM 2AGR

SPDP
WGZ

DC
VR

RAVZ
 

Figure 6. Electrical equivalent circuit with two 
generators. 

      

 : Impedance of the wave guide (tube) 

 

 

 

 

 

4. MEASUREMENTS AND RESULTS 

An impedance tube according to ISO 10534-2 was 
used to visualize the effect of the acoustic loading 
due to the magnetic circuit. 

 A magnetic circuit alone of a 12” loudspeaker 
with a 65 mm T shape center pole with a vent 
diameter of 25mm and a 1.4 mm gap was measured 
in the impedance tube, the internal geometry was 
similar to the one shown in figure 3. First only the 
vent was measured by facing the rear of the magnetic 
circuit into the impedance tube opening, the second 
measurement was carried out placing the face of the 
magnetic circuit that contain the gap, against the 
opening of the impedance tube, in order to measure 
the impedance of the vent and the gap connected to 
the internal volume VM of the magnetic circuit. 
Figure 7 a and b show respectively the magnitude 
and phase of the acoustic impedance divide by ρc 
superimposed; of this two measurements, the green 
curve corresponds to the impedance of the duct alone 
and the red curve the one of vent plus the gap. In the 
first case a resonance occurs at 416 Hz, in the  frontal 
measurement the impedance peak shifts to 336 Hz 
and a dip appears at 1104 Hz. 

 

 
Figure 7. Magnitude and phase of impedance ratio 
measured with the impedance tube facing the rear 
joke (green curve) and the top joke (red curve) 

 

The next measurement performed was the 
magnetic circuit with the voice coil inside the gap, 
figure 8 a and b show this measurement super 
imposed to the previous measurement. By analyzing 
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both the magnitude and phase, a damping effect due 
to the presence of the voice coil in the gap can be 
observed. Damping due to a slit surrounding a tube is 
reported in [11] but in this publication the slit is in 
the perimeter of the duct, in the case of the 
experiment carried out with the magnetic circuit, the 
gap is much further and still produce a damping 
effect. 

 

 

 
Figure 8. Measurement of magnitude and phase, 
with voice coil (blue curve) and without voice coil 
(red curve) 

 

 

Since the voice coil split the gap in two, two more 
measurements were carried out, each with only one 
slit open at a time, since usually they are not of the 
same width, each one produce a different degree of 
damping; figure 9 a and b show measurements of this 
two cases superimposed to the case of gap without 
voice coil. Different degrees of damping can be 
observed. 

 

 
Figure  9. Three degrees of dumping due to different 
slits in the gap. 

 

 

In order to see the behavior of the acoustic 
impedance of the zone behind the dust cup, the 
loudspeaker was measured first without dust cup 
facing the impedance tube, figure 10 and figure 11 a 
and b show respectively a picture of the 
measurement and the results.  

 

 

 
Figure 10. Measurement procedure – frontal 
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Figure 11. Impedance measured with loudspeaker 

without the dust cup facing the opening of the 
impedance tube 

 

Then the loudspeaker was measured with dust cup 
and the back yoke facing the opening of the 
impedance tube, figure 12 and 13 a and b show 
respectively a picture of the measurement and the 
results. In this measurement a minimum of 
impedance appears at the resonance frequency of the 
resonator formed by the vent and the volume behind 
the dust cup. In figure 11 a this minimum is super 
impose to the first resonance, in this case it is 
assumed that the particle velocity in the plane of the 
mouth of the impedance tube is doing a similar work 
as the dust cup. Notice that at the frequency at which 
the minimum  occur the phase remain 0 . 

 

 
Figure 12. Measurement procedure – back 

 
Figure 13. Inpedance measured with loudspeaker 

without the dust cup facing the opening of the 
impedance tube 

 

Since it was observed that the effect of damping 
can be measured, the following experiment was 
done: The loudspeaker was measured with its dust 
cup by the aperture of the vent in the back yoke 
twice, first as it is usually manufactured and then 
adding a ring of glass wool as shown in figure 14; 
figure 15 a and b show both curves superimposed; a 
shift in the peak and an increase of damping  can be 
observed.  

 

 

 

 
Figure 14. Loudspeaker with a ring of glass wool 

without dust cup 
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Figure 15. Impedance measured by the aperture of 
the vent in the back yoke shows a damping increase  

 

Finally it is worth commenting that at higher 
frequencies two sharp peaks of impedance were 
observed , it seems that since the voice coil split the 
gap in two, a double neck resonator is formed. This 
peaks where also observed when a 2206H JBL 
loudspeaker was measured; but further analysis is 
needed to understand this behavior, however pressure 
measurements were performed to see if the peaks 
were due to the gap. Figure 16 and figure 17 show 
respectively a picture of the pressure measurement 
and the impedance peaks, the pressure peaks are 
shifted respect to the ones seen in the impedance 
curve because the measuring conditions are not 
exactly the same. The pressure was measured with as 
probe microphone very near the gap. 

 

Figure 16. Pressure measured very near the gap 
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Figure 17. Impedance related to the gap 

 

The same experiments as the ones just shown 
where carried out with an 8 inch mid woofer and a 
2206H JBL 12 inch woofer. 

When a loudspeaker without a vent is measured it 
does not show the increase of impedance in the high 
end of the piston range. 

Figure 18 show the real and imaginary part of the 
mechanical impedance of an 8 inch loudspeaker 
without a vent in the center pole. 
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Figure 18. Real and imaginary part of an 8 inch 

loudspeaker without a vent  

 

5. MEASUREMENT SETUP  

Two different setups were used in the experiments, 
one for the acoustic impedance measurement and  a 
second one to measure with the laser velocity 
transducer in free air and in vacuum. 

Figures 18 and 19 show respectively the 
impedance tube setup and the set up to measure the 
mechanical impedance.  
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Figure 18. Acoustic impedance setup 

 
Figure 19. Loudspeaker parameter measurement 
setup 

 

 

6. CONCLUSIONS 
1. It has been shown by measuring in vacuum 

that the increase of impedance in the high end 
of the piston range is due to acoustic loading 
effects since this increase disappear in 
vacuum. 

2. The increase of the slope in the high 
frequency end of the piston range is due to the 
increase of acoustic impedance due not only 
to the radiation impedance of the cone but 
also due to the acoustic loading of the cavities 
and ducts of the magnetic circuit 

3. By measuring in the impedance tube it is 
possible to analyze the effect of absorbing 
material added to the internal volumes of the 
magnetic circuit in working conditions.  

4. If a loudspeaker does not have a vent in the 
pole, it would not present an increase of 
impedance in the high end of the piston range 

5. This kind of measurement can be applied to 
mid-range and tweeters where very often 
internal damping is necessary. 

6. More research still has to be done in order to 
completely understand this behavior. 
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RESUMO 

Nesta palestra trataremos do conceito de Fator de Potência e dos perigos que poderão estar presentes nas 
instalações elétricas que apresentem um baixo fator de potência. Será abordado o recurso PFC e os ganhos em 
segurança que ele pode acrescentar aos sistemas de sonorização uma vez incorporado aos equipamentos de 
grande consumo, com especial destaque para os amplificadores de potência. 
 

1. DEFINIÇÕES 

Em sistemas elétricos em que circulem corrente 
alternada (AC) a potência pode assumir tanto 
valores positivos quanto negativos. Potência positiva 
indica uma transferência de energia da fonte para 
a máquina, enquanto que a potência negativa implica 
em energia sendo devolvida da máquina para a fonte. 
É obvio que o desejável é sempre a potência positiva, 
enquanto que a potência negativa invariavelmente 
deva ser sempre minimizada. Relacionar a potência 
positiva (fonte  máquina) com a negativa (máquina 
 fonte) é a motivação para se definir fator de 
potência (FP). 

Infelizmente, trabalhar com a definição completa e 
rigorosa de fator de potência, uma que seja aplicável 
a todas as situações, não é simples. Este artigo se 
limitará a uma definição apenas suficientemente boa 
tendo em vista o objetivo proposto. 

Importante ressaltar que a definição mais simples 
para o fator de potência:  

FP = cos  (1) 

Onde  é o ângulo de fase entre a corrente e a 
tensão, não atende ao caso de equipamentos 
eletrônicos envolvendo retificadores, mas tão 
somente a máquinas lineares (como motores 
elétricos). A razão é que tal definição é uma 
simplificação da equação mais geral, válida para 
tensões senoidais: 

FP = kD k (2) 

onde: 

kD : fator de distorção ou de forma = IRMS
1
 / IRMS  

k : fator de deslocamento = cos  ; 
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onde: 

IRMS
1 

: corrente, valor RMS da fundamental ou do 

1
o
 harmônico; 

IRMS : corrente RMS total 

  : ângulo de fase entre a tensão e a corrente 

Em sistemas puramente lineares as formas de onda 
permanecem senoidais e não existindo distorção kD 
 1, recuperando a expressão (1). 

De maneira mais generalista, pode-se definir 
o Fator de Potência (FP) como sendo: 

FP = potência ativa / potência aparente (3) 

Uma maneira fácil de lembrar dessa definição é 
pensar que: 

FP seria como o lucro dividido pelo investimento 

Onde claramente a potência ativa representa o lucro 
e a potência aparente representa o investimento. 

(nota-se uma semelhança com a definição da 
eficiência  mas não são a mesma coisa). 

O FP é adimensional e o maior valor que ele pode 
atingir é a unidade (1), sendo este justamente o 
objetivo. 

Com isso em mente, define-se: 

Potência Ativa (P): a potência que efetivamente 
gera Trabalho, o “lucro”. Essa é a potência que se 
deve maximizar. Sua unidade é o Watt (W), sendo 
comum em grandes máquinas utilizar-se o quilo-
Watt (kW = 1000W); 

Potência Reativa (Q): a parcela “inútil” da 
potência, a que nada faz, representando as “perdas” 
do nosso investimento. Esta se deve minimizar 
sempre. Sua unidade é o Volt-Ampère-reativo 
(VAR); 

Potência Aparente (N): a potência que circula 
pela interface gerador–máquina, representando o 
nosso “investimento”. Esta é a componente 
geralmente medida pelos instrumentos mais simples. 
Sua unidade é o Volt-Ampère (VA), sendo mais 
comum usar-se o quilo-Volt-Ampère (kVA = 
1000VA). 

Importante perceber que tudo o que estiver no 
caminho da alimentação (tais como cabos e 
conectores) é submetido à Potência Aparente (N).  

Também reparar que, quando se coloca um alicate 
amperímetro do tipo True-RMS em um dos fios do 
AC, mede-se a corrente IRMS

 drenada pelo 
dispositivo, que multiplicada pela tensão VRMS da 
rede, resulta na Potência Aparente (N) solicitada pelo 
mesmo dispositivo, assim: 

N = VRMS IRMS (4) 

Uma informação interessante é que a 
concessionária de energia nos cobra pela Potência 
Aparente (N). 

Uma fórmula útil (válida somente para valores 
médios) é: 

Potência Aparente = Potência Ativa + Potência 
Reativa ou:  

N = P + Q (5) 

E como já visto em (3), o Fator de Potência é: 

FP = P/N (6) 

Assim, se o FP é menor que 1 (e geralmente é), 
então a Potência Aparente é maior que a Potência 
Ativa. E se o FP = 1 (casos raros) então a Potência 
Aparente é igual à Potência Ativa. Este é 

o melhor resultado possível. 

A fim de exercitar os conceitos, serão abordados 
exemplos práticos: 

Ex.1: um amplificador de áudio consome 1kVA 
(1000VA) de potência aparente e possui FP = 0,6. 
Qual parcela dessa potência de fato estará disponível 
para ele trabalhar? Em outras palavras: qual é a 
Potência Ativa? 

FP = P/N 

P = FP x N 

P = 0,6 x 1000 = 600W  (7) 

Ou seja, dos 1000VA retirados da concessionária 
de energia elétrica, o equipamento consegue utilizar 
somente 600W, ou 60%. 

E para onde foram os outros 40% ? 

A resposta: para lugar nenhum. 

Essa parcela “perdida” é a Potência Reativa, que 
fica somente circulando pelos cabos, conectores, 
transformadores e geradores, podendo gerar calor e 
desgaste. A concessionária de energia cobra por isso, 
pois seus equipamentos se esforçam e se desgastam 
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para entregar essa potência, além do que, obviamente 
ela pagou por retirá-la do sistema elétrico. 

Por outro lado, se o FP deste exemplo fosse = 0,98, 
então dos 1000VA fornecidos, estariam disponíveis 
980W para o amplificador, ou 98%. Um cenário 
muito melhor. 

Aplicando um exemplo parecido, porém na ordem 
inversa, a situação ficará ainda mais nítida. 

Ex.2: em um determinado sistema de sonorização 
emprega-se um amplificador de áudio com fonte 
chaveada equipada com PFC (power factor 
correction), com fator de potência FP = 0,98. Mede-
se que tal amplificador consome a potência aparente 
(N) de 1kVA para realizar o trabalho em questão. Se 
tal amplificador fosse trocado por outro, mas sem 

PFC, com fator de potência FP = 0,6, qual seria o 
seu consumo em potência aparente (N), para executar 
o mesmo serviço? 

Primeiro, calcula-se a potência ativa (P) 
desenvolvida pelo amplificador com PFC: 

FP = P/N 

P = FP x N 

P = 0.98 x 1000 = 980W  (8) 

Se o segundo amplificador acaba por fazer a 
mesma atividade e com o mesmo desempenho, então 
a potência ativa (P) desenvolvida por ele tem que ser 
a mesma do primeiro. A partir daí é possível calcular 
a potência aparente (N) consumida pelo amplificador 
sem PFC: 

FP = P/N 

N = P/FP 

N = 980/0,6 = 1633VA ou 1,63kVA (9) 

Conclusão: para a mesma missão o 
amplificador com PFC, de alto fator de potência, 
consome 1kVA, mas o amplificador sem PFC, com 
baixo fator de potência, consumirá 1,63kVA. 63% a 
mais. 

Porém, os sistemas de P.A. nunca utilizam um 
único amplificador, mas vários. Como fica então a 
situação se tal sistema utilizar vinte amplificadores? 

Consumo de 20 amplificadores com PFC = 20 x 
1kVA = 20kVA 

Consumo de 20 amplificadores sem PFC = 20 x 
1,63kVA = 32,6kVA 

Uma diferença de 12,6kVA. 

Este exemplo torna evidente o perigo de utilizar 
amplificadores sem a especificação da sua potência 
aparente (em VA), mas tão somente da sua potência 
ativa (em W). 

Deve-se considerar que as empresas de 
fornecimento de energia sempre solicitam 
(corretamente) os consumos em VA (em potência 
aparente) para a instalação de uma rede provisória 
(caso típicos de shows ao ar livre). 

Note que, dimensionando um sistema de 
alimentação pela potência ativa, ao invés de pela 
potência aparente (o consumo em W e não em VA) o 
instalador estará incorrendo em grande risco; pois se 
os amplificadores que utilizar não possuírem um FP 
0,9 ou mais, o sistema de AC resultará sub-
dimensionado, com geralmente 40% a menos que o 
necessário. Um grande risco. 

2. O QUE É PFC ? 

PFC é a abreviação, em inglês, de Power Factor 
Correction, ou Correção do Fator de Potência. Na 
maioria dos casos é um circuito eletrônico que, 
intercalado entre o retificador AC/DC e o conversor 
DC/DC (que é a fonte chaveada em si) tem a 
capacidade de corrigir o fator de potência do 
conjunto. Em outras palavras, de aumentar o seu 
fator de potência. 

De modo mais formal, trata-se de um conversor 
AC/DC de baixa distorção, alimentando um 
conversor DC/DC convencional. 

Nas figuras abaixo temos exemplos de fontes 
chaveadas SMPS (switched mode power supply) 
convencionais e equipadas com PFC. 

 

Figura 1 – SMPS sem PFC 

 

Figura 2 – SMPS com PFC (bloco em destaque) 

(Nota do autor: existem outros métodos de PFC, 
em que são utilizados apenas componentes passivos; 
que entretanto estão caindo em desuso, pois não 
oferecem os mesmos resultados dos métodos ativos). 

O PFC é tão importante que em alguns países o seu 
uso é obrigatório para certos tipos de equipamentos. 
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A União Européia, por ex. obriga a sua utilização em 
uma classe conhecida como EN-61000-3-2 class-D 
(nada a ver com amplificadores classe-D). Esta 
classe engloba equipamentos como: computadores 
pessoais, carregadores de bateria, TV´s de tela 
grande e vários outros. 

Infelizmente os amplificadores de áudio não estão 
(ainda) enquadrados nessa classe (estão na EN-
61000-3-2 class-A, menos exigente). Porém alguns 
fabricantes de amplificadores, conscientes de sua 
importância, já equipam seus produtos com PFC há 
vários anos, mesmo não sendo obrigatório na maioria 
dos países. 

3. E QUAIS AS VANTAGENS 
PROPORCIONADAS PELO PFC NO 
TRABALHO DE SONORIZAÇÃO? 

São várias e sólidas. Vejamos as principais: 

• O PFC aumenta a disponibilidade de 
potência para o equipamento que o possui, 
pelo aumento da potência ativa;  

• Aumenta a qualidade da energia elétrica nas 
instalações, pois diminui drasticamente a 
quantidade de harmônicos (distorção) 
injetados na rede elétrica. Esses 
harmônicos costumam prejudicar o 
desempenho dos outros equipamentos 
ligados na mesma rede e até mesmo 
danificá-los; 

• Reduz o consumo de energia através da 
redução da potência aparente, como visto 
no tópico anterior. Essa redução, não raro, 
pode chegar a 40%, ou mais; 

• Aumenta a segurança das instalações 
elétricas, devido à redução das correntes 
que circulam pelo cabeamento (isso será 
discutido no próximo tópico); 

• Melhora o desempenho do equipamento 
dando-lhe capacidade universal. Isto é: 
poderá ser utilizado em determinada faixa 
de tensões e frequências de rede AC sem 
comprometimento da potência de saída 
(sendo ele um amplificador). 

Apenas esta última já seria uma grande vantagem; 
pois é de conhecimento geral que as tensões AC 
encontradas no dia-a-dia costumam apresentar 
variações, especialmente se oriundas de redes 
provisórias (caso típico de eventos ao ar livre).  

Importante frisar que a ANEEL (agência 
reguladora do governo que fiscaliza a qualidade da 

energia elétrica) admite variações com respeito às 
tensões nominais. 

Mas em quanto isso realmente penaliza os 
amplificadores comuns? 

Ex.3: considere um amplificador de fonte não 
universal capaz de entregar 1000W de saída à 
220Vac. Se na hora do evento a rede estiver 
em 200V (ao invés dos 220V nominais, algo comum) 
que potência de saída “real” ele conseguirá atingir? 

PREAL = (PNOMINAL x VREAL
2 ) / VNOMINAL

2 (10) 

             = (1000 x 2002) / 2202 

             = 826W 

Conclusão: dos 1000W possíveis de saída, este 
amplificador de fonte não universal conseguirá 
fornecer nas saídas apenas 826W. 

Uma redução de 17,4% na potência de saída, para 
uma redução da tensão da rede de apenas 9% (limite 
considerado perfeitamente regulamentar pelas regras 
da ANEEL). 

Nesta mesma situação um amp de 1000W de saída 
com fonte universal (PFC) continuaria fornecendo os 
mesmos 1000W de saída. 

4. AS CORRENTES NOS CABOS, 
CONECTORES E GERADORES 

Os problemas que vimos até agora não são 
realmente sérios se comparados a outro aspecto, 
extremamente nocivo, dos equipamentos eletrônicos 
com fontes de baixo fator de potência. Não apenas a 
potência aparente é maior, exigindo maior consumo 
de energia elétrica, mas também as correntes 
circulantes exibem formas de onda não-senoidais, 
com valores de pico altíssimos.  

Isto ocorre porque é necessário converter a corrente 
alternada AC em contínua DC (um processo não-
linear). Em outras palavras: retificação seguida de 
filtragem, onde geralmente se utilizam bancos 
capacitivos de alto valor. Quanto maior a 
capacitância de “filtragem” de tais fontes, mais 
pronunciado será o efeito descrito a seguir. 

Ainda utilizando o mesmo exemplo, de 
amplificadores com 980W de potência ativa, 
observemos as formas de onda (como se veriam na 
tela de um osciloscópio) da tensão de alimentação 
(220V nesse exemplo) e da corrente drenada por tais 
equipamentos. 

Primeiro, o amplificador com PFC: 
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Figura 3 – tensão (verde) e corrente (azul) para 

um amplificador com PFC. A escala vertical está 

graduada para a corrente em Ampères (A) 

Como se pode ver, tanto a tensão (em verde) como 
a corrente (em azul) são senoidais, indicando uma 
baixa distorção e estão perfeitamente em fase. 
Observando a corrente (azul) vemos um valor 
máximo (valor de pico) de 6,4A enquanto que o 
valor RMS é de 4,5A.  

Resumindo esse caso: 

VRMS = 220V: tensão de alimentação (forma de 
onda verde); 

PATIVA (P) = 980W: a potência útil; 

PAPARENTE (N) = 1kVA: a potência aparente 
solicitada pelo amplificador; 

IRMS = 4,5A: valor RMS da corrente drenada; 

IPEAK = 6,4A: valor PEAK da corrente drenada; 

FP = 0,98: fator de potência do equipamento. 

Em forte contraste com essa situação, a mesma 
medição, porém agora para o amplificador sem PFC: 

 

Figura 4 – tensão (verde) e corrente (vermelho) 

para um amplificador sem PFC. Novamente a escala 

vertical está graduada para a corrente em Ampères 

(A) 

Resumo: 

VRMS = 220V: igual do ex. anterior 

PATIVA (P) = 980W: igual do ex. anterior 

PAPARENTE (N) = 1,63kVA: a potência aparente 
solicitada por esse amplificador, 63% maior que do 
exemplo anterior; 

IRMS = 7,4A: valor RMS da corrente drenada; 

IPEAK = 32A: valor PEAK da corrente drenada; 

FP = 0,6: fator de potência deste equipamento. 

Agora comparando com cuidado as correntes 
drenadas nos dois casos (lembrar que ambos os 
amplificadores possuem tecnologia semelhante 
e estão fazendo o mesmo trabalho): 

Para um único 

amplificador 

Amplificador 

com PFC 

Amplificador 

sem PFC 

Corrente RMS 

drenada 
4,5 A 

7,4 A 

(64% maior) 

Corrente PEAK 

drenada 
6,4 A 

32 A 

(400% maior) 

Tabela 1 – apenas 1 amplificador-exemplo 

Pode-se facilmente ver as diferenças. Enquanto a 
corrente RMS teve um acréscimo de 
aproximadamente 64% quando passamos do 
amplificador com PFC para o sem PFC, a corrente de 
pico (peak) teve um acréscimo de 400%. 

Observe que a situação se degradou severamente 
com o FP caindo de 0,98 para 0,60 mesmo com a 

corrente ainda estando em fase com a tensão – 
provando o postulado do Tópico 1. Em outras 
palavras: o fator de potência não depende apenas da 
fase tensão-corrente, mas também do fator de 

distorção. 

Assim como antes, considera-se o caso de um 
sistema de P.A. com 20 amplificadores iguais. 

 Fazendo as contas para todo o sistema: 
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P.A. com 20 

amplificadores 

iguais 

20 

amplificadores 

com PFC 

20 

amplificadores 

sem PFC 

Corrente 

RMS total 

drenada 

90 A 148 A 

Corrente 

PEAK total 

drenada 

128 A 640 A 

Tabela 2 – sistema com 20 amplificadores-exemplo 

Resultando em um cenário assustador para vinte 
amplificadores sem PFC. Por mais inesperado que 
seja, é exatamente isso que os cabos, conectores, 
disjuntores, main powers e geradores do sistema de 
sonorização deste exemplo terão que suportar. 

O leitor poderá, como exercício, dimensionar as 
bitolas dos cabos alimentadores para os dois casos 
(com e sem PFC) e comparar a grande diferença de 
investimento necessária para manter ambos os 
sistemas em funcionamento seguro. 

5. HARMÔNICOS INJETADOS NA REDE 

Equipamentos de grande consumo e de baixo fator 
de potência introduzem mais problemas no trabalho 
de sonorização, a saber: 

• Injetam grande quantidade de harmônicos 
na rede elétrica – essa distorção irá 
prejudicar o desempenho de outros 
equipamentos ligados na mesma rede; 

• Emitem uma grande quantidade de energia 
eletromagnética para o meio ao redor – 
essa emissão poderá causar interferências 
em equipamentos próximos, 
principalmente os mais sensíveis, como: 
mesas digitais, periféricos, computadores, 
redes sem fio, equipamentos sem fio e 
vários outros equipamentos menores. 

Tomando as formas de onda da corrente dos dois 
exemplos anteriores e passando-as por um analisador 
de espectro (analisador tipo FFT), é possível analisar 
seu conteúdo para os 66 primeiros harmônicos a 
partir da fundamental de 60Hz. (a escala vertical foi 
mantida em dB). 

Primeiro, o conteúdo harmônico da corrente 
drenada pelo amplificador com PFC: 

 

Figura 5 – FFT da corrente da Figura 3 (onda 

azul), para o amplificador com PFC – apenas a 

fundamental de 60Hz aparece 

Como esperado, apenas a frequência fundamental 
de 60Hz pode ser vista, pois a forma da corrente é 
uma senóide perfeita, praticamente sem nenhuma 
distorção harmônica. Sendo assim, os cabos 
conduzem apenas essa componente de baixa 
frequência (60Hz), que devido a sua forma suave 
(senoidal), bem como à sua frequência muito baixa, 
implica em baixa irradiação e baixa geração de 
ruídos, tanto através dos cabos como para o espaço 
ao redor. Além disso, não existe nenhum harmônico 
em amplitude significativa para ser injetado na rede 
elétrica. 

Agora, a mesma análise para a corrente drenada 
pelo amplificador sem PFC: 

 

Figura 6 – FFT da corrente da Figura 4 (onda 

vermelha), para o amplificador sem PFC 

Que resulta em muitos harmônicos em altas 
amplitudes, estendendo-se até 4kHz. Tais 
harmônicos foram introduzidos pela grande 
quantidade de distorção harmônica. 

Estes harmônicos em amplitudes muito altas, 
combinados a uma forma de onda nada suave 
implicam em grande irradiação para o espaço ao 
redor, bem como alta condução para a rede AC. 

Esse é o cenário perfeito para as famosas 
“interferências”, “ruídos” e até mesmo queimas de 
equipamentos sensíveis “provocadas pela rede 
elétrica”. 
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Na verdade não foram provocados pela rede 
elétrica, mas pelos equipamentos de alto consumo e 
baixo fator de potência conectados a essa rede. Tal 
quadro será ainda mais grave em sistemas trifásicos 
em que a distribuição de cargas entre as fases não 
esteja bem equilibrada. 

Todos os demais equipamentos eletrônicos 
próximos sofrerão com isso (interferências, baixa 
disponibilidade de potência e até mesmo queimas se 
os equipamentos forem sensíveis). 

Pode-se facilmente imaginar o cenário para muitos 
amplificadores desse tipo ligados juntos e 
compartilhando a rede elétrica com outros 
equipamentos. 

Tais problemas serão drasticamente menores, ou 
mesmo completamente inexistentes se todos os 
grandes equipamentos da locação (neste exemplo os 
amplificadores) estiverem equipados com PFC, 
dispensando até mesmo o crítico balanceamento 
entre fases de um sistema trifásico. 
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RESUMO 

Esta sessão se propõe a refletir a partir currículos de cursos de formação superior em áudio sobre uma eventual 
base mínima de disciplinas fundamentais que caracterizariam um eixo comum balizando a estruturação de 
futuras grades curriculares em cursos superiores de áudio e produção fonográfica. 
 

0. OBJETIVO 

O objetivo desta oficina é reunir, analisar e discutir 
os currículos de cursos de formação superior em 
áudio comparando grades curriculares das seguintes 
instituições (cursos e duração): Conservatoire 
National Supérieir de Musique et de Danse de Paris 

(Formation Supérieure aux Métiers du Son: 4 anos)  
[1], MTSU - Middle Tennessee State University – 
EUA (Recording Industry – Audio Production: 4 
anos) [2], FATEC Tatuí–SP (Tecnologia em 
Produção Fonográfica: 6 semestres – 3 anos) [3], 
Universidade Católica de Pelotas – RS (Tecnologia 
em Produção Fonográfica: 6 semestres – 3 anos) [4], 
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INACAP - Universidad Tecnológica de Chile 
(Ingeniería en Sonido: 10 semestres – 5 anos) [5], 
Universidad ORT, Uruguai (Técnico en Diseño de 
Sonido: 3 anos) [6], para subsidiar futuras 
implementações ou adequações de grades 
curriculares abrangendo a educação em áudio. 

É preciso salientar que o currículo da MTSU aqui 
analisado é o currículo básico de General Education 
e Recording Industry que em seguida se abre para 
três especializações: Audio production; Music 
business; Comercial songwriting, compreendendo 
um ciclo complementar de estudos. As disciplinas 
aqui analisadas foram somente aquelas presentes no 
ciclo básico de estudos da MTSU. 

Grades curriculares de cursos semelhantes em 
outras instituições poderão ser acrescidas a este 
estudo preliminar. 

1. PÚBLICO ALVO 

Docentes, pesquisadores e discentes universitários. 
Acesso livre ao público da AES. 

2. DINÂMICA DA ATIVIDADE E 
METODOLOGIA  

Apresentação e análise de algumas grades 
curriculares. Reflexão, discussão e análise crítica. 

 

Figura 1 - Duração de cada curso. 

A duração total dos cursos analisados variou entre 
6 e 10 semestres – 3 e 5 anos. A média ponderada é 
de 7 semestres – 3,5 anos.  

 
Figura 2 - Eixos setoriais das grades curriculares (tempo 

total dedicado a cada setor) 

As disciplinas analisadas foram inicialmente 
divididas em três grupos: Fundamentos Musicais -  

abrangendo Teoria musical, Percepção musical, 
Apreciação musical, História da Música, Harmonia, 
Contraponto, Orquestração, Análise musical, Música 
popular;  Fundamentos científicos e tecnológicos -  
Física (acústica geral, acústica de salas, mecânica e 
eletromagnetismo), Psicoacústica, Eletricidade, 
Eletrônica, Eletroacústica, Cálculo, Análise 
matemática e estatística,  Processamento de sinal, 
Computação e Programação, Filosofia, Ética, 
Estética,  Antropologia, Cultura popular, 
Comunicação, Direito, Legislação, Direito autoral,  
Contratos e procedimentos legais, Administração, 
Empreendimento, Metodologia de pesquisa, 
Indústria cultural, Processos editoriais; Ensino 
Prático – Manutenção de estúdio, Tomada de som, 
Microfonação, Laboratório de Produção fonográfica  
e Pós-Produção, Gravação multicanal, Edição, 
Mixagem, Masterização, Produção de Audio em 
vídeo e filmes, Sonorização, Laboratório de 
Eletroacústica, Design de sistemas e projetos, Audio 
para Radio e TV, Elaboração de roteiro, Realização 
documental, Projeto ou seminário de final de curso, 
Direção artística, Escuta crítica, Prática musical 
(instrumental, composição, arranjo). 

O gráfico da Figura 2 foi ordenado por ordem 
decrescente de atividades de Ensino Prático, por ser 
esta a área de maior concentração de disciplinas 
específicas à tecnologia de áudio e à produção 
fonográfica. Essas áreas de atividades de ensino 
estão presentes no decorrer dos currículos à razão de: 
Fundamentos musicais 65% do curso; Fundamentos 
científicos e tecnológicos: 79%; Ensino Prático 81%. 
Isso indica que nas grades curriculares analisadas 
encontramos sobreposições entre as áreas.  

 
Figura 3 - Grupos de disciplinas Música – Comunicação – 

Idiomas : Tempo dedicado a cada grupo em relação à 
duração total do curso. 

Nesta classificação as disciplinas foram ordenadas 
por suas respectivas áreas do conhecimento, 
independentemente do caráter fundamental ou 
prático, a não ser para a Prática de Áudio e 
Trabalho, seminário ou estágio de Conclusão de 
Curso (TCC).  

Os currículos não compreendem disciplinas 
denominadas precisamente como Equipamentos e 
softwares, sendo este domínio subentendido no 
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âmbito de disciplinas como, por exemplo: Técnicas 
de gravação - na qual pressupõe-se que sejam 
abordados os tipos de microfones e suas diversas 
funções, como posicioná-los e ajustá-los com 
parâmetros de corte de baixas frequências, atenuação 
e diretividade. Mixagem na qual estuda-se 
preliminarmente o funcionamento de uma mesa de 
mixagem, seus princípios de funcionamento e as 
configurações adequadas para cada caso específico 
de aplicação. Tomada de som multicanal – onde a 
operação de aplicativos de gravação digital 
certamente estará no seu programa. Desta forma 
foram classificadas disciplinas subentendendo sua 
relação com Equipamentos e softwares. Da mesma 
forma TCC abarca todos os casos de trabalho de final 
de curso, seja uma monografia, um seminário ou um 
estágio, por se tratar de uma realização na qual o 
aluno deverá reunir diversos conhecimentos 
adquiridos e elaborar uma síntese, produto de 
diversas aptidões e ferramentas agregadas durante o 
curso a seu rol pessoal de habilidades. 

 
Figura 4 - Grupos de disciplinas (Ciências Exatas – 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – Gestão e 

Produção) Tempo dedicado a cada grupo em relação à 
duração total do curso. 

 
Figura 5 - Grupos de disciplinas (Equipamentos e 

Softwares – Prática de Áudio – TCC). Tempo dedicado a 
cada grupo em relação à duração total do curso. 

O valor médio da programação de cada uma dessas 
categorias de disciplinas foi calculada somente a 
partir dos currículos nas quais as mesmas estavam 
presentes, não considerando quantitativamente os 
currículos nos quais estavam ausentes. Para a média 
em porcentagem, portanto, foi considerado apenas o 
numero de currículos contendo um mesmo item, 

ignorando os demais. Isso evitou que as médias 
fossem falseadas para baixo, pois uma ocupação de 
0% da grade curricular não significa necessariamente 
uma menor dedicação ao item analisado, mas, na 
verdade, que o item está fora do escopo especifico do 
curso.  

3. CONVIDADOS 

Docentes e egressos de MTSU, FATEC-Tatuí, 
USP, UNICAMP, IAV – Instituto de Áudio e Vídeo 
(SP) e dois representantes do SATED/SP - Sindicato 
dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões 
no Estado de São Paulo, debaterão sobre os 
resultados desta análise e alguns de seus 
desdobramentos: 

 Prof. Dr. José Augusto Mannis (UNICAMP)  

 Prof. Dr. Regis Rossi Alves Faria (USP) 

 Prof. Dr. Fernando Iazzetta (USP) 

 MFA. Mauricio Gargel (MTSU)  

 MSc. L.A.Galhego Fernandes (FATEC –Tatuí)  

 Marcelo Claret (IAV) 

 Reginaldo Ribeiro (SATED/SP) 

 José Carlos da Silva (SATED/SP) 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Elaboração de um relato que possa apontar a 
tendência atual na estruturação de grades curriculares 
em cursos superiores em áudio, iniciando uma 
reflexão aberta nesse campo de estudo. A análise 
crítica desta sessão será uma base de referência para 
a estruturação de grades curriculares em cursos 
superiores abrangendo a educação em áudio.  

5.  JUSTIFICATIVA 

Diversos cursos superiores de áudio vêm sendo 
criados pelo país nos últimos anos. Há necessidade 
de uma análise sobre o que tem sido praticado nos 
currículos desses cursos em vista de um eventual 
planejamento futuro.  

6. NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA  

 Data show e tela; 

 Mesa para palestrantes e debatedores; 

 Dispositivo de sonorização. 
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