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RESUMO 

Tradicionalmente, a técnica de síntese aditiva com funções base de Fourier é a 

que tem apresentado melhores resultados no que diz respeito à qualidade dos sons 

gerados. Entretanto, a carga computacional imposta por esta técnica é extremamente alta, 

ditlcultando assim a sua implementação em tempo real. Substituindo as funções de 

Fourier por outras mais complexas, derivadas das técnicas estat ísticas de Karhunen

Loeve, consegue-se uma redução na quantidade de operações necessárias . Neste trabalho 

foi estudado e implementado em microcomputador um modelo de síntese aditiva baseada 

em análise utilizando a transformada de Karhunen-Loeve. 

Palavras-cha ve: síntese, sons nn1sicais, Karhunen-Loeve, processamento de sinais, áudio 
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ABSTRACT 

Traditionally, the Fourier baseei aditive synthesis is the methocl that have achieved 

the best results concerning to the quality of the generated souncls. However, the 

computacional load imposcd by this technique is extremely high, difliculting it s real time 

implementntinn Substituting the Pourier functions by another set of more complex 

functions, derived fi·om the Karhunen-Loeve statistical techniques, one achieves a 

reduction on the amount of the necessnry operations so as to viabilize its real time 

im plementn tion. 

Keywords: synthesis, musical sounds, Karhunen-Loeve, signal processing, audio. 
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1. INTRODUÇÃO. 

l.ll\1otivações e objetivos. 

O estudo da música digital é uma área interdisciplinar que engloba várias áreas do 

conhecimento tais como a fisica, a computação, a psicologia, a eletrônica, e é claro, a 

música. 

Com o avanço extraordinário experimentado pela tecnologia digital nas últimas 

décadas, está se tornando cada vez mais viável a sua utilização em aplicações musicais e 

de áudio em geral. Alguns exemplos de aplicações que estão sendo realizadas com esta 

tecnologia são gravações em estúdios totalmente digitais, síntese de sons musicais, escrita 

e execução de peças musicais utilizando o computador, uso do computador em 

composições musicais, e muitas outras mais. 

Dentre todas estas áreas, este trabalho concentra-se no problema de análise e 

síntese de sons musicais. Assim, os objetivos a serem alcançados são: fornecer uma idéia 

do estado atual de desenvolvimento dos sistemas de análise e síntese digital de sons 

musicais, estudar e implementar uma das técnicas utilizadas para tal fim. 

A técnica escolhida para ser estudada e implementada foi a de síntese aditiva 

baseada em análise, utilizando funções obtidas a partir da transformada de Karhunen

Loeve. 

A razão para a escolha do modelo aditivo baseado em análise é que este é o que 

tem apresentado a síntese de melhor qualidade dentre os métodos conhecidos (Moorer, 

1977). A escolha das funções base de Karhunen-Loeve deve-se ao fato de esta ser a 
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transformada ótima em relação ao erro quadrático médio de truncamento. Devido a esta 

propriedade, esta transformada é a que consegue a maior taxa de compressão entre todas 

as transformadas ortogonais, minimizando o grande esforço computacional 

tradicionalmente requerido pelas técnicas de síntese aditiva. 

1.2. Organização do trabalho. 

Esta dissertação é organizada da seguinte maneira: 

No capítulo 2 trata-se dos sons musicais: o que são, e quats os parâmetros 

importantes para a sua análise. 

No capítulo 3 é feito um levantamento sobre as técnicas de síntese mais utilizadas, 

suas características principais, bem como as vantagens e desvantagens de cada método. 

No capítulo 4 discorre-se sobre a transformada de Karhunen-Loeve: como é 

obtida, suas propriedades e as razões para a sua escolha neste trabalho. 

No capítulo 5 é descrito o sistema experimental de análi se\síntese desenvolvido, 

que consiste de vá rios programas para microcomputadores do tipo PC. O sistema de 

análise vai desde a aquisição dos sinais via conversor A/0 até a geração dos parâmetros 

de síntese para os sinais sob análise. O sistema de síntese consiste na reconstrução dos 

sinais a partir dos dados obtidos pelo sistema de análise. A fase de análise dos sons 

musicais inclui ainda alguns pré-processamentos dos sons musicais, tais como 

normalização em frequência, alinhamento em fase e classificação dos sinais. Para cada 

uma destas tarefas foi também desenvolvido um programa especí fico. 

No capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos com a análise e síntese de 

90 sons colhidos de seis inst rumentos diferentes. Os testes foram divididos em duas 

etapas. Na primeira foram rea li zados ensaios para verificar a influência dos pré

processamentos de normalização em frequência, alinhamento em fase e classificação dos 

sinais no desempenho da transformada. Os critérios de desempenho adotados foram o 

erro quadrático médio de truncamento e a porcentagem da energia total do sinal 

... 
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armazenada no primeiro autovetor. Em uma segunda etapa foi verificado o desempenho 

do sistema na reconstrução de tons inteiros. A avaliação foi realizada através de testes de 

audição. 

No capítulo 7 são feitas as conclusões gerais sobre o trabalho. Os resultados dos 

ensaios são avaliados, analisando-se a influência dos pré-processamentos no desempenho 

do sistema, bem como a sua adequação para a produção de sons musicais. São levantadas 

também as restrições e vantagens da técnica de KL em comparação com a de Fourier. 
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2. SONS MUSICAIS. 

2.1. O que são sons musicais ? 

De modo a fornecer subsídios para analisar a escolha do método empregado e 

apreciar os resultados obtidos, será feita neste capítulo uma breve introdução sobre a natureza 

dos sons musicais, suas características principais e particularidades. 

Tradicionalmente são considerados como sendo sons musicais aqueles produzidos 

pelos instrumentos de orquestra, e pela voz humana quando cantando. Os instrumentos 

de orquestra são divididos em três grupos: cordas, sopros e percussão. Em cada um 

destes grupos também existem subdivisões: os instrumentos de corda são divididos em 

instrumentos de arco (violino, viola, violoncelo, contrabaixo), percutidos (piano) e 

beliscados (harpa, cravo). Dentre os instrumentos de sopro temos os de palheta 

(saxofone, oboé) e os de embocadura (flauta, flautim) . Para os instrumentos de 

percussão, tem-se os de pele (tímpanos, caixa), de metal (prato, gongo, triângulo) e os de 

madeira (marimba). Além dos instrumentos de orquestra existem ainda muitos outros tais 

como o violão, o cavaquinho, o bandolim, o pandeiro, só para citar alguns. Também 

existem aqueles próprios de regiões específicas do mundo, tais como o banjo norte

americano, o okotô e o shamisen japoneses, o ukelele hava iano e a guitarra portuguesa 

entre tantos outros. Com o desenvolvimento da tecnologia e o advento de novos estilos 

mus1ca1s, surgiram vários instrumentos novos, tais como a guitarra e o contrabaixo 

elétricos. 

·. 
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Apesar da grande variedade dos sons produzidos pelos instntmentos mustcats, 

pode-se definir um som musical, pelo menos os mais comuns, como um sinal complexo 

que apresenta uma altura determinável e um conjunto de parciais (não necessariamente 

harmônicos) relacionadas e dependentes do tempo, variáveis tanto em intensidade como 

em frequência (Pollard, 1988). 

2.2. Sons harmônicos e sons inarmônicos. 

Segundo Moorer ( 1977), os sons musicais podem ser classitlcados em quasi

periódicos (ou harmônicos) e aperiódicos (ou inarmônicos). A maioria dos instnunentos 

de orquestra são quasi-periódicos. Isto significa que eles podem ser descritos por uma 

soma de um número finito de senóides. A natureza quasi-periódica é modelada fazendo

se com que tanto a amplitude quanto a frequência de cada harmônica variem no tempo de 

maneira independente. Nas figuras I e 2 tem-se um exemplo do espectro para cada um 

destes tipos de sons. Na figura I é mostrado um som de clarineta (harmônico) e na figura 

2, um som ele tambor (inarmônico). 

o 
dB 

-2) 

-50 

o 2.5 

FREQUÊNCIA (kHz) 

5 

Figura I. Espectro de um tom de clarineta. (harmônico) 
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o 
dB 

-25 

-50 

o 2.5 

FREQUÊNCIA (kllz) 

s 

Figura 2. Espectro de um tom de tambor (inarmônico). 

A maioria elos instrumentos de percussão (tambores, sinos) são inarmônicos. Isto 

significa que para descrevê-los com senóicles geralmente requer-se um número grande 

delas em comparação com sons harmônicos. Um modelo que funciona bem com sons 

inarmônicos é o chamado subt rat ivo, onde os sons são descritos através de uma função 

de excitação aplicada a filtros variantes no tempo. Como será visto na seção seguinte, 

esta técnica trata tanto com sons harmônicos como inarmônicos indiferentemente, o que 

facilita o seu uso com sons inarmônicos. 

2.3. Anúlise no domínio do tempo. 

Dentre os sons aud íveis ao ouvido humano, os tons musicais formam uma classe 

especial que difere marcantemente em estrutura tanto dos tons puros como do 111ído, dois 

tipos de sinais que têm sido alvo de estudos intensos no passado. Os métodos de análise 

concebidos tanto para tons puros como para o ru ído são geralmente inadequados para 

lidar com a análise el e sons musicais pelo fa to destes apresentarem uma estrutura 

complexa, com parâmetros que variam tanto no domínio do tempo como no da 

freq u ênci a. 

., 

•I 
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No domínio do tempo, um som musical consiste essencialmente de três partes 

(Pollard & Jansson, 1982): 

I. o :tfnque, com duração entre 5 ms e 350 ms, no qual ocorrem complicados 

processos de interferência entre as vibrações livres dos modos do instrumento 

e o movin1ento forçado imposto pela fonte de energia, juntamente com algum 

ruído instnunental de fundo que é geralmente um elemento importante na 

determinação das características gerais do som; 

2. uma regifio de sustentnçfio, correspondente ao movimento forçado elo 

instrumento com duração entre 100 ms e vários segundos. (Esta região 

consiste geralmente de um conjunto de parciais que podem estar ou não 

relacionadas harmonicamente ); 

3. o decnimento de vibrações livres dos modos do instrumento quando a função 

forçante é removida. O padrão de decaimento é geralmente definido por 

interterências entre os modos do instrumento e os da sala. Sob condições 

normais, os modos da sala predominam durante esta fase, estendendo o 

decaimento aparente por um ou mais segundos. 

Na figura 3 é mostrado o desenvolvimento temporal de um tom de flauta , onde 

podem ser vistas as regiões de ataque, sustentação e decaimento. 

Alguns sons musicais não apresentam todas estas três regiões. Para alguns tipos 

de sons (percussivos por exemplo) a região de sustentação não existe. Nestes existe um 

ataque rápido, seguido de um decaimento que depende elas característi cas da parte 

ressonante do instrumento. Exemplos de sons percussivos são os produzidos por 

tambores, pianos, violões, entre outros. Na figura 4 é mostrado, um som de violão, onde 

pode ser notada a ausência da região de sustentação. 
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1 

Ampl. 
Nonn. 

o 

ataque sustentação decaimento 

tempo (unidades arbih·álias) 

Figura 3: Tom ele tlauta dividido nas partes de ataque, sustentação e decaimento. 

Ampl. 
Nonn. 

o 

-1 

o 

ataque 

dccai..tncnlo 

tempo (wúdadcs arhih·iuias) 

Figura 4: Tom de violão onde está ausente a parte de sustentação. 

•I 

,, 



•' 

9 

2.4. Parâmetros de caracterização. 

Costuma-se também descrever um som musical em termos de quatro 

características principais: 

l. durnção, que envolve a importância relativa entre o transiente inicial, a região 

de sustentação e o decaimento; 

2. volume, que é relacionado à intensidade do som (e é uma medida da potência 

elétrica transmitida pelo nervo auditivo); 

3. pitclt , que envolve uma avaliação em uma escala unidimensional relacionada à 

frequência; 

4. timbre, que é um parâmetro multidimensional relacionado ao nível das 

componentes espectrais. 

A duração e o volume são grandezas que podem ser medidas diretamente através 

de aparelhos adequados. A duração pode ser dada em unidades de tempo (s) e o volume 

em unidades de pressão sonora (W/m2 ou dB SPL). Em relação ao volume, vale ressaltar 

que o ouvido humano não tem resposta plana dentro da faixa de sons audíveis: ele é mais 

sensível na faixa de frequ ências médias (em torno de 3 kHz) do que nas outras regiões do 

espectro. Desta maneira, a sensação de volume depende também ela fi·equência do som. 

Já o pitch e o timbre são grandezas mais complexas que não dependem de apenas um 

parâmetro, mas de uma série destes, embora, no caso do pitch, a frequência seja o fator 

mais importante. Estes dois parâmetros merecem uma atenção especial. 

Segundo Stoll & Parncutt ( 1987), o pitch é definido como a altura percebida de 

um som. Ao contrário da frequência, o pitc/1 não é mensurável fisicamente. Não existe 

uma relação simples entre as frequências espectrais de um som e o pitc/1 que ele evoca. 

Apenas alguns pitch' s evocados por um som são realmente notados, geralmente aquele 

correspondente à sua f'requência fundamental. A percepção do pitch de um som 
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complexo envolve um processo de reconhecimento de padrões para o qual a entrada 

consiste nas frequências das suas componentes perceptíveis. 

A frequência fundamental de um tom complexo inteiro ou limitado em banda 

pode ser determinada a partir da diferença entre as frequências ele duas harmônicas 

sucessivas quaisquer. Se, entretanto, é sabido que algumas harmônicas podem estar 

ausentes ou completamente mascaradas por outros sons, qualquer submúltiplo do 

máximo divisor comum das frequências componentes torna-se um candidato para a 

fundamental. A situação torna-se mais incerta quando se sabe que mais de um som pode 

estar soando simultaneamente. Neste caso, qualquer par de frequências poderia ser parte 

de uma série harmônica baseada em qualquer dos divisores comuns daquelas frequências. 

O timbre é definido geralmente como o atributo que permite a um ouvinte 

discriminar dois sons com o mesmo pitch e o mesmo volume. Esta definição, no entanto, 

deixa as bases acústicas do timbre quase completamente indefinidas. Qualquer atributo 

acústico que não contribua exclusivamente para a percepção do pitc/1, volume ou duração 

poderia contribuir para a percepção do timbre. 

Algumas pesquisas de percepção têm tentado determinar quais destes possíveis 

atributos acústicos são os mais importantes usando técnicas de julgamento subjetivo de 

similaridade (Iverson & K111hmansl, 1993). Estes estudos permitiram que os 

pesquisadores isolassem um pequeno número ele fhtores acústicos que seriam ma1s 

importantes para a percepção do timbre. 

Em todos os experimentos de julgamento de similaridade com sons mus1cms 

naturais, as amplitudes relativas das harmônicas de baixa e alta frequência no espectro 

estático tem contribuído para os julgamentos de similaridade. Grey e Gordon ( 1978) 

foram bem sucedidos na quantização de alguns destes atributos acústicos. Eles 

descobriram que a tl·equência média (centróide) do espectro tem uma alta correlação com 

os julgamentos de similaridade. Então a frequência centróide é uma das principais 

responsáveis pela percepção do timbre. 

Outros estudos mostram que as variações temporais dos sons também contribuem 

para a percepção do timbre. Grey ( 1977) encontrou dois atributos dinâmicos que 

.. 

.• 
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mostraram contribuir para julgamentos de similaridade: a sincronia espectral, a flutuação 

dos tons (mais comumente nos ataques), e a presença ou ausência de energia de baixa 

amplitude e alta fi·equência nos ataques. Wessel 1 
( 1979) apud Iverson & Krumhansl 

( 1993) descobriu que os julgamentos de similaridade estavam relacionados com a 

mordida dos ataques. Embora estes atributos dinâmicos não sejam consistentes ou fáceis 

de quantizar, parece que os ataques desempenham um papel particularmente importante 

na percepção do timbre. 

Um outro tratamento para o problema foi dado por Preis ( 1984). Ele acredita que 

é possível determinar um único parâmetro como sendo uma representação quantitativa do 

timbre. O seu raciocínio baseia-se no fato de que tanto a intensidade como o pitcll 

dependem de mais de um parâmetro, entretanto apenas um destes é o suficiente para 

determiná-los. Deste modo, uma aproximação análoga para o timbre não seria 

injustificada. Poderia-se assumir que dentre os parâmetros reconhecidos como 

responsáveis pela sensação do timbre, um desempenha o papel mais importante, isto é, a 

sua mudança seria a principal responsável pela mudança do atributo da sensação auditiva. 

Se isto for aceito. poderia-se apontar um certo parâmetro, o qual seria uma estimat iva 

confiável de tons complexos. Poderia-se investigar como a variação deste parâmetro é 

percebida e deste modo estimar a relação entre a vari ação numérica e a sensação auditiva. 

A influência dos outros parâmetros do timbre poderia ser levada em conta mais tarde. O 

procedimento poderia ser similar ao da pesquisa sobre o volume, onde primeiramente 

leva-se em conta a intluência da intensidade e somente depois é considerado que a 

mudança de volume depende da mudança da ti·equência. Segundo Bruijn ( 1978), esta 

grandeza fl sica esta ria relacionada à inclinação da envoltória espectral. 

Como pode-se ver, a descrição de sons musicais a partir destes quatro parâmetros 

(duração, volume, pitcll e timbre) é insuficiente para distinguir um som musical de outros 

tipos de sons. Existem tlutuações dinâmicas dentro de cada nota (conhecidas como 

1 WESSEL, D. L. ( 1971J). Timbre spacc as a mu sica l contrai struclurc. C'omp11ter Music Joumnl. 3. 45-
52. apud lVERSON. Paul anel KRUMHANSL. Caro! L. (1993). lsolating the dynamic allributes of 
musical timbre. Joumal c~(Acouslic:a/ Socie~v c~f"Jimerica. V oi. 94, No. 5, November. p. 235. 
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microestrutura do som), que podem representar um papel vital na avaliação de um som 

musical .. Alguns exemplos disso são: 

1. Variações no nível da envoltória de tempo dos tons parciais; 

2. Variações tanto no nível como na frequência das componentes espectrais; 

3. O aparecimento temporário de componentes espectrais inarmônicos; 

4. A presença de componentes de ruído instrumental; 

5. A natureza dos transientes iniciais. 

Em relação à composição musical como um todo, Seashore2 
( 1938) apud Pollard 

( 1988) mostrou que não se tem consciência dos elementos tonais individuais ou ondas 

sonoras como tal, mas do padrão ou impressão musical como um todo. Nesta mesma liha 

de pesquisa, Grey ( 1978) mostrou que a percepção do timbre é diferente em situações de 

tons isolados e em situações de contextos musicais, ou seja, quando são tocadas notas em 

sequência, isoladas ou em acordes: o f.1tor que intluencia a percepção do timbre para tons 

isolados parece ser a sua variação temporal, enquanto que em contextos musicais, o fator 

mais importante é o seu conteúdo harmônico. 

2.5. Conclusões. 

A complexidade dos f.1tores individuais envolvidos nos julgamentos relacionados 

a todos os valores musicais significa que, pelo menos no estado de conhecimento atual, 

os esforços devem ainda ser direcionados para a avaliação das impressões subjetivas de 

ouvintes hábeis. A disponibilidade de equipamentos de análise digital rápidos não significa 

que números são substitutos confiáveis para os julgamentos informais. 

Das considerações acima pode-se concluir que, para uma síntese de alta qualidade 

devem ser levados em conta inlimeros fatores além da torma de onda do sinal. Se a 

2 SEASHORE, C. E. ( 193S). Psychology of lllltsic. McGraw-Hill. Ncw York. apud POLLARD, H. F. 
( 1988) Fcaturc analysis of musical sounds. Jlcustica. No 65. p. 232. 

•I . 
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síntese for realizada colando-se vários períodos da forma de onda do sinal um atrás do 

outro, o som gerado certamente será bem diferente do original. Este procedimento ignora 

uma das principais características dos sons musicais, que é o fato de estes serem sinais 

variantes no tempo. 

Levando-se em conta que a consideração de todos os fatores levantados é uma 

tarefa extremamente dispendiosa e complicada, é razoável pensar em uma aproximação 

que despreze alguns destes fatores que tenham uma menor influência na qualidade do 

timbre ou que sejam mais complicados de determinar. Uma das aproximações possíveis é 

considerar apenas as variações temporais de amplitude e frequência. Com isto, consegue

se uma síntese de ótima qualidade, e com um custo computacional não muito elevado. 

Este procedimento preserva a porção de ataque dos sons que, como visto acima, 

desempenha um papel tl.mdamentalna determinação do timbre. 

Esta aproximação, foi utilizada neste trabalho, e foram conseguidos resultados 

muito bons a nível de similaridade entre o sinal original e o sintetizado . 
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3. SÍNTESE DIGITAL DE SONS MUSICAIS. 

O objetivo dos métodos de síntese digital é produzir um sinal amostrado que quando 

convertido em uma tensão analógica e tocado através de um sistema de som de alta fidelidade 

produza o som musical desejado, com a maior fidelidade possível. O problema então é 

sintetizar este sinal de dados amestrados. Isto é feito utilizando várias técnicas fundamentais 

de síntese diferentes. 

Uma técnica de síntese pode ser entendida como uma fórmula para produzir as 

amostras de um sinal amostrado. Esta expressão tem geralmente muitas variáveis, tais como 

tl·equência, duração e volume. Para que haja um maior realismo na reprodução, é necessário 

que estas variáveis mudem com o tempo durante a duração do som. Isto significa que estas 

variáveis precisam ser funções do tempo. 

O grau em que o som sintetizado se iguala ao som original é uma medida da validade 

do modelo e da técnica de estimação. Se o modelo não é válido para o som em questão, ou se 

a técnica de estimação não é adequada, não se pode esperar reproduzir o som original. 

3.1. Tipos de síntese. 

Podem ser identiticados três tipos de síntese: direta, baseada em análise e musique 

CUI1C/'e I e. 

Na síntese direta, o compositor senta-se em um computador e escreve um programa 

que produza as amostras da forma de onda do som desejado. Neste tipo de síntese, as funções 

•I 
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de controle são introduzidas à mão pelo músico ou programador, usualmente como fi.1nções 

convenientemente lineares por partes. 

Na síntese baseada em análise, tons naturais existentes são digitalizados e analisados. 

Os resultados da análise são usados como dados para dirigir a síntese. Nesta, as funções de 

controle são formas de onda amostradas processadas a partir dos sons dos instnunentos 

musicais existentes. Estas podem então ser modificadas pelo compositor. A expressão de 

síntese é um modelo matemático da fo rma de onda. Na síntese baseada em análise o 

procedimento de análise é uma tentativa de estimar os parâmetros do modelo para um dado 

som. 

A musique conc/'11/e foi criada por Pierre Schafer, um radialista fl'ancês, no final da 

década de 40. Consiste em digitalizar sons naturais e usar o computador para processá-los de 

várias maneiras sem realmente analisar e ressintetizar como na forma anterior. Exceto pela 

tremenda quantidade de dados envolvidos, esta é provavelmente a forma mais simples ele 

síntese. 

3.2. Tempos de processamento. 

Os sistemas de síntese podem também ser classillcados pelo seu tempo ele 

processamento. Este pode ser rdf-line, it erativo ou tempo real. O sistema ideal ele síntese 

musical deveria ser totalmente em tempo real, onde o compositor poderia ajustar os 

parâmetros ele síntese dinamicamente, e ouvi r o som gerado, tocando-o através de um teclado 

de órgão ou qualquer um ele outros circuitos de entrada em tempo real. Desde que a síntese (e 

a linguagem) de música de alta qualidade requer um grande esforço computacional, este 

parece ser um objetivo impossível sem a ajuda ele hardware especial. 

No sistema (![fline, o processamento computacional é n~ito em um dado instante e 

então a conversão digital para analógica é feita nas amostras acumuladas. Este é um meio 

bastante dillcil para trabalhar! Desde que o critério de qualidade é quase inteiramente 
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subjetivo, é necessário um grande esforço de experimentação para se chegar aos sons 

desejados. 

No modo iterativo, computa-se um som curto e este é tocado rapidamente, os 

parâmetros são reajustados e nova tentativa é realizada. É um método intermediário entre o 

off-line e o tempo real, e que é geralmente utilizado quando a capacidade do equipamento é 

limitada. 

3.3. Técnicns de síntese. 

Frequentemente distingue-se os processamentos em técnicas aditivas, técnicas 

subtrativas e técnicas de modulação (não linear). 

Na síntese aditiva, uma tbrma ele onda composta é produzida pela soma das partes 

componentes, por exemplo, somando-se as harmônicas ele um tom para produzir um único 

som. Pelo ~1to de as componentes mais usadas serem senóicles, esta técnica é às vezes 

chamada, um tanto equivocadamente, síntese de Fourier. Na síntese subtrativa toma-se uma 

fom1a de onda espectralmente rica e eliminam-se as partes não desejadas através de filtros. 

Este modelo é bastante popular em sintetizaclores musicais analógicos convencionais. Dentre 

as técnicas não lineares, a mais importante é a classe conhecida como formulas de somatório. 

Estas são expressões em tà rma fechada de várias somas trigonométricas. Isto permite gerar 

um cottiunto inteiro de parciais senoidais resolvendo uma única expressão às vezes ele uma 

simplicidade incrível. 

3.4. Síntese de fórmula de somatório. 

Esta forma de síntese não requer análise, um fato que é tanto uma vantagem 

quanto uma desvantagem. A vantagem é que não é necessário nenhum equipamento de 

conversão analógico-digital, de modo que este método pode ser aplicado a sistemas bem 

pequenos. A extrema simplicidade ele algumas destas fórmulas faz com que sejam 

.. 
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bastante atrativas quando a potência do computador é limitada. Este método é facilmente 

aplicável na técnica de síntese direta. A desvantagem é que desde que não é usada 

nenhuma análise, não se pode esperar que estes tons reproduzam fielmente os sons 

naturais. 

O nome fórmula de somatório vem do modo como as fórmulas são derivadas. 

Quase todas vêm da soma de séries, um tópico que foi estudado extensivamente por 

Stirling no séc. XVIII (Stirling1
, 1749 apud Moorer, 1977). 

Esta classe de técnicas de síntese pode ser vista como um novo instrumento 

musical o qual é necessário aprender a tocar de uma maneira análoga a aprender a tocar 

um instntmento qualquer. É necessário aprender quais valores dos parâmetros de 

controle produzem que tipos de sons. Desde que não existe análise possível, o 

instrumento precisa ser tratado de uma maneira empírica. As suas capacidades elevem ser 

exploradas fazendo experiências com vários valores para os parâmetros de controle, 

construindo lentamente um corpo de conhecimento sobre como obter tipos de sons 

diferentes. 

O pai destes métodos é a equação de modulação em frequência a qual foi 

primeiramente explorada em suas qualidades tímbricas por Chowning ( 1973). Quando 

apresentada como uma técnica de síntese, a forma de onda de saída é calculada pela 

seguinte fórmula : 

X(n) = A(n) sen{2~f:.nT + /(n) sen(2~f,,nT)} (3.4.1) 

onde A(n) é a amplitude da torma de onda. Em muitos casos, isto será uma função 

simples do tempo variando lentamente. Ela poderá ter uma porção de ataque, uma porção 

de sustentação e uma porção de decaimento muito parecidas com as formas de onda de 

instnunentos musicais comuns. l(n) é o índice de modulação; ele é mostrado aqui como 

sendo uma função do tempo. Como a amplitude, ele é geralmente simples e vana 

1 STIRLING. J. (174!J) Thc diiTcrcnlial Mclhod. London. np11d MOORER. Jamcs A. (1977) Signnl 
proccssing aspecls of computcr music- a survcy. f'roceedi11g,s ofthe IEEE. vol R n 8. Augusl. p. 1977. 
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lentamente . . fc é chamada de frequência da portadora . . fn, é chamada de frequência de 

modulação. T é o tempo entre amostras. Isto nos diz que o tom é completamente 

determinado pela escolha das funções A(n) e /(n), e pela escolha dos outros parâmetros 

.fc.J;, e T 

É interessante notar que estas fórmulas são conhecidas há bastante tempo. Apenas 

recentemente têm sido aplicadas para produzir sons musicais. Estudantes de engenharia 

aprendem as equações de modulação em frequência todos os anos, mas poucas pessoas 

pensaram em alguma vez ouvir o som da forma de onda modulada. Embora a modulação 

em frequência tenha sido usada por músicos com sintetizadores analógicos, a precisão 

dos osciladores controlados por tensão não é suficiente para produzir tons harmônicos. 

Existem também casos em que a fi·equência torna-se negativa o que ocorre quando o 

índice de modulação é suficientemente alto. Com processamento digital, estas 

características são bastante fáceis de se obter. 

Pela sua fácil implementação em hardware e pelos sons diferentes gerados por 

esta técnica, esta técnica revolucionou o mercado de sintetizadores no início da década de 

80 com a família DX da empresa japonesa YAMAHA, notadamente com o DX7, que foi 

o sintetizador mais usado pelos grupos de rock e música pop desta época. Atualmente, a 

técnica de FM é a mais utilizada na geração de sons em computadores, notadamente em 

aplicações multimídia. 

Embora seja a mais famosa, a técnica de FM não é a única. Existem vé1rias outras 

fórmulas variantes ou não da equação de modulação em frequência, que são utilizadas 

para síntese de sons musicais e que caem dentro desta denominação de fórmulas de 

somatório . Dentre estas destacam-se as equações que utilizam as t1mções de Bessel. 

Apesar de serem mais complicadas que a equação de FM, mantém ainda a simplicidade 

conceitual. 
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3.5. Técnicas de síntese baseada em aruilisc. 

Nas técnicas de síntese baseada em análise, os parâmetros são obtidos através da 

análise de sons musicais já existentes, eliminando o processo, por vezes cansativo, de tentativa 

e erro utilizado pelas técnicas de fórmula de somatório. Ainda, ·com a análise, consegue-se 

reproduzir os sons originais com muito mais fidelidade e qualidade. 

3.5.1. Síntese subtrativa baseada em amílise. 

Na síntese subtrativa, a forma de onda do som é modelada com uma função de 

excitação enviada através de um tiltro variante no tempo, como pode ser visto na figura 5. 

Fonte 
de H(z,t) X(n) 

excitação 

Figura 5: Diagrama em blocos do modelo de síntese subtrativa. 

Esta técnica tem sido usada extensivamente para produzir formas de onda de voz 

sintéticas. Para formas de onda de voz, a excitação escolhida pode ser uma forma de onda 

periódica como um trem de pulsos, ou um 111ído branco. A forma de onda periódica é usada 

durante a linguagem expressiva, tais como vogais. A forma de onda do niÍdo é usada para a 

tà la não expressiva, tais como sons mudos. O filtro simula então as ressonâncias do trato 

vocal. Este precisa mudar com o tempo, pois as ressonâncias do trato vocal mudam com as 

diferentes posições da língua, lábios, etc. Este modelo pode ser representado pela seguinte 

equação: 

X(n) =-f. a k X(n - k) + G 'f),rU(n - r) (3.5. 1.1 ) 
k -= 1 r =O 
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onde lhe b,. são os coeficientes do filtro, por convenção, bo é tomado como sendo I, X(n) é a 

fonna de onda da saída, G é o fator de ganho global, e U(n) é a forma de onda da entrada, 

usualmente um trem de pulsos ou 111ído branco. 

Para sintetizar um som é necessário então determinar em cada instante que tipo de 

excitação usar, e as características dos flltros. A escolha de U(n) e G determina a excitação, e 

a escolha de ak e b,. , as características dos filtros. Esta determinação é geralmente feita pela 

análise da forma de onda do som a ser sintetizado. Se a excitação é modelada por um trem de 

pulsos é necessário determinar a sua fi·equência fi1ndamental em cada instante. 

Um método popular para escolher o filtro é descrito em Makhoul ( 1975) que é 

baseado em calcular um filtro cuja resposta em fi·equência combine melhor com o espectro da 

fala em cada instante no sentido de mínimo erro quadrático médio. O meio mais simples de 

calcular os coeficientes do filtro assume que o modelo é somente de polos, ou seja, b,. =O para 

r= I, 2, ... , q (análise preditiva linear). 

Uma das vantagens deste tipo de técnica na produção de fc1la é que é possível 

sintetizar uma declaração em taxas diferentes simplesmente atualizando os parâmetros 

(fl"equência, coeficientes do filtro), mais rápido ou mais devagar do que eles ocorrem na 

declaração original. Pode-se também sintetizar a declaração em uma fi·equência fimdamental 

diferente, mas com a temporização original, simplesmente multiplicando todos os tons por um 

fator de escala fixo. 

Se alguém toma uma fala gravada e meramente acelera ou desacelera a forma de 

onda, a fi·equência fimdamental é modificada assim como a qualidade do tom. Analisando 

primeiramente a fc1la, pode-se mudar o tempo ou a tl·equência fundamental independente

mente. Embora não seja facil manter a qualidade do tom exatamente constante enquanto se 

muda a fl·equência fundamental da declaração sintética, ela é muito mais constante usando este 

sistema de análise-síntese do que, por exemplo, acelerando ou desacelerando um gravador de 

fita. 

Pode-se também ressintetizar a declaração usando uma forma de onda complexa co

mo excitação ao invés de um simples trem de pulsos. Isto pode produzir uma variedade dos 

11 
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resultados mais peculiares! Petersen na Universidade de Utah (Petersen2
, 1975, 1976a, 1976b 

apud Moorer, 1977) tem feito experiências usando pedaços inteiros de música como fontes de 

excitação. Isto produz o efeito de orquestra f.1lante, onde a característica da fala é também 

aparente. A inteligibilidade pode ser aumentada pela escolha de fontes de banda muito larga, 

tais como uma orquestra inteira e corais (em oposição a, por exemplo, um quarteto de 

cordas). 

O objetivo deste tipo de modificação é dar ao compositor um grande sortimento de 

novos instn11nentos, todos derivados de sons naturais mas diferentes destes. O método 

subtrativo fornece uma excelente oponunidade para tais combinações nas quais o processo de 

geração de sons já é dividido em duas panes: a modelagem da excitação e a modelagem do 

espectro. Este método fornece também um controle fácil de tempo e tom, no qual uma vez 

que a análise tenha sido feita, a síntese pode ser feita em qualquer taxa, e a fi·equência 

fundamental estimada pode ser modificada de qualquer maneira desejada. 

A vantagem desta técnica sobre a de síntese aditiva é que ela essencialmente 

separa os efeitos do tom, tempo e espectro. Na síntese aditiva o tom e o espectro são 

intimamente ligados de modo que a flrnção amplitude para uma harmônica particular é 

aplicada a uma frequência diferente quando a harmônica muda de frequência. Então 

mudando o tom de uma escala de instnunento de síntese aditiva, a forma do espectro 

também muda, ao passo que no modelo subtrativo, o tom e o espectro são independentes. 

Uma outra vantagem do método de predição linear é que este não é muito 

sensível à llmção de excitação. Isto significa que é possível calcular um filtro que 

combine, no sentido de um mínimo erro quadrático médio, o espectro de urna forma de 

onda inarmônica tão bem quanto para uma forma de onda perfeitamente harmônica. Isto 

2 PETERSEN, T. L. ( 1975) Vocal tract modulation of instnunental souncls by digital filtcring. 
apresentado na Music Comptllation Conf. 11, School of Music, Univ. Illinois, Urbann-Champaign, Nov. 
7-9. 
PETERSEN. T. L. ( 1976a) Dynamic sound proccssing. in Proc. 1976 ACM Computcr Scicnce Cotú. 
(Anahcim. CA.). Fcb. 10- 12. 
PETERSEN. T. L. (197Gb) Analysis-synthcsis as a tool for crcating ncw familics of of sound. 
apresentado na 54th Confcrcncc of Audio Enginccring Socicty (Los Angelcs, CA.) May 4-7. 
nJmd MOORER. Jamcs A. ( 1977) Signal proccssing aspects of compu ter music -a survey. f'roceedings 
oftlle IEEI!.:. \"OI !:In S. Augusl.p. 1120. 
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não é verdade para a análise da síntese aditiva, a qual assume uma forma de onda 

perfeitamente periódica. O preditor linear não é sensível ao fato de que o espectro que 

está sendo modelado é de natureza harmônica ou inarmônica, exceto quando a ordem do 

filtro é muito alta; então cada harmônica é rastreada separadamente no caso periódico. 

Deste modo, seria interessante tentar simular sons de tambores desta maneira. Muitos 

tambores têm espectros totalmente inarmônicos os quais poderiam ser bem simulados 

com esta técnica. 

Nesta linha de pensamento, Laroche & Meillier ( 1994) consegUiram sintetizar 

sons percussivos através de síntese subtrativa. Sons percussivos podem ser entendidos 

como aqueles resultantes das vibrações livres de um corpo ou meio postos em 

movimento por uma excitação curta. Exemplos de sons percussivos são os de tambores, 

piano, sinos, marimba, violão, etc. Estes sons são classicamente decompostos em duas 

partes temporais adjacentes: o ataque, de curta duração (menor que algumas centenas de 

ms) e a ressonância. O ataque inclui as interações entre a excitação e o corpo ressonante 

e dura até que a estrutura alcance uma vibração estável. A ressonância vem após a porção 

de ataque e inclui as vibrações livres do corpo do instrumento. 

Em teoria, sob a hipótese de pequenas perturbações, pode-se mostrar que a 

ressonância da estrutura gera um som composto por senóides exponencialmente 

amortecidas. A idéia é então modelar este tipo de som como a saída de um filtro 

ressonante excitado por um sinal de pequena duração, isto é, fazer uma analogia da forma 

EXCITAÇÃO FÍSICA~ SINAL DE EXCITAÇÃO 

CORPO RESSONANTE ~ FJL TRO RESSONANTE. 

São apontadas duas razões principais para este tipo de analogia: 

I. Conteúdo senoidol: um modo simples de gerar componentes senoidais 

exponencialmente amortecidas consite em alimentar um filtro polos/zeros 

estável com um sinal de excitação curto. Depois que a excitação para, a saída 

·1 
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do filtro de resposta a impulso infinita é uma soma de senóides 

exponencialmente amortecidas. 

2. Jmlepenclência entre a excitnçüo e os valores de .frequêncins e fatores de 

amortecimento: as fl-equências e fatores de amortecimento das senóides 

observadas na parte ressonante de sons percussivos não dependem da natureza 

da excitação. São determinados pelas propriedades do corpo ressonante, suas 

dimensões, rigidez, etc. A excitação modifica apenas as amplitudes e fases 

relativas das componentes senoidais. Esta propriedade é válida também para os 

modelos sinal de excitação/filtro. Uma vez que a excitação para, as frequências 

e fatores de amortecimento das senóides que compõem a resposta do filtro não 

dependem do sinal de excitaçüo, mas somente dos polos do filtro . 

Deste modo, parece razoável tentar modelar sons percussivos como a saída de um 

filtro li R excitado por um sinal de curta duração. O filtro ressonante gera a parte senoidal 

amortecida do sinal , enquanto que a excitação reproduz o seu ataque. 

De um ponto de vista físico, este modelo pode ser interpretado da seguinte 

maneirn: a estrutura vibrante (por exemplo, as cordas e o corpo do violão, as teclas de 

um vibrafone) é representada pelo tlltro ressonante, e a excitação f1sica (por exemplo, o 

dedo do violonista, a baqueta do vibrafone) é representada pelo sinal de excitação. Assim 

como o corpo vibrante do instrumento, o filtro ressonante controla as frequências e 

f.1tores de amortecimento das senóides na parte qunsi-estacionária. Da mesma maneira 

que a excitação fl sica, o sinal de excitação de curta duração controla as amplitudes e 

fctses e é relevante para o conteúdo não senoidal do ataque do sinal. 

É interessante notar que do modo como foi desenvolvido o modelo, pode-se criar 

vários efeitos apenas modificando a função ele excitação em uma tentativa de modelar os 

vários estilos com que é tocado um mesmo instrumento. Sabe-se que quando um 

instrumento percussivo é tocado com mais força ou mais rápido há um maior conteúdo 

de altas fi·equências no ataque. Modificando o sinal de excitação pode-se obter esta 

característica faci lmente. Portanto esta técnica permite simular vários estilos de execução, 
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e pode ser utilizada juntamente com um teclado sensível à pressão exercida pelos dedos, 

por exemplo. 

3.5.2.Síntese aditiva baseada em anúlise. 

No modelo de síntese aditiva, um sinal X(n) pode ser aproximado por 

AI 

X(n) ~ L Yi (11) Ví i (()i (11)) (3.5.2. 1) 
i =0 

onde \jíi é uma fimção base periódica, y; e e, são as funções de amplitude e fase, 

respectivamente, associadas a \jí 1 . 

No caso de serem usadas senóides como fimções base, tem-se a chamada síntese de 

Fourier. Usando este modelo, pode-se representar o sinal da seguinte maneira: 

AI 

X(n) = L Ak(n)sen{IIT (kro+2nFk(11))} (3.5.2.2) 
k = l 

onde X(n) é o sinal no instante n7: 11 é o número da amostra (índice de tempo), T é o tempo 

entre amostras consecutivas. ro é a fi·equência fundamental da nota em radianos, k é o número 

da harmônica, A~.(n) é a amplitude da harmônica k no instante 11'1' (assume-se que varia 

vagarosamente no tempo). M é o número de harmônicas, e /~(11) é o desvio de tJ·equência ela 

harmônica k no instante nT (assume-se que varia vagarosamente no tempo). 

Deste modo, a tà rma de onda é representada por uma soma de senóides 

hannonicamente relacionadas com variações lentas de amplitude e 11-equência. (É importante 

salientar que estas fimções senoidais podem ser substi tuídas por outras fimções, gerando assim 

novas técnicas de síntese.) 
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O propósito da técnica de análise é estimar estas amplitudes e fi·equências 

independentemente para cada harmônica. A equação (3.5.2.2) é o modelo tanto da forma de 

onda como da técnica de síntese para a classe de sinais harmônicos . 

Se a equação (3.5.2.2) é vista como um modelo de uma forma de onda, então X(n) é 

uma fimção de dados amestrados que pode ser decomposta em M harmônicas. Olhando-a 

como uma técnica ele síntese, representa a 11-ésima amostra de saída da forma de onda sendo 

sintetizada, e aquela forma ele onda pode ser calculada como uma soma de M senóides. 

Especificando valores para os parâmetros envolvidos {w, M, 1: A~;(n) e F~.(n)), especifica-se a 

forma de onda inteira para todos os instantes. 

Estes parâmetros podem ser criados pelo compositor, ou obtidos através da análise 

dos sons musicais existentes. Para o caso da síntese de Fourier, Grey & Moorer ( 1977) 

propuseram um método denominado análise heteródina, que consiste em vários filtros 

sintonizados nas harmônicas do sinal sob análise. Na saída destes seriam recolhidas as 

informações das variações de amplitude de cada harmônica, como mostrado na figura 6. 

X(n) 

Exlralor da /1 1 (11) 

har111ônica I 1'1 (11) 

Extrator da ;12 (11) 

har111ônicn 2 F2 (11) 

I Extrator d~t:r ' 'k (11) 
har111ônica k 
··-·· · ··- ·· Jói, (11) 

Figura 6: Sistema de análise heteródino. 

Estes dados podem ser utilizados diretamente para sintetizar tons pelo uso de 

(3.5.2.2). O grande problema desta técnica é o fc1to de que estas fimções de amplitude e 

fi·equência representam uma quantidade enorme de dados. Estima-se que para uma 

reprodução de alta tldelidade, sejam necessárias de 20 a 80 harmônicas (Haken, 1992). É 

então interessante encontrar meios de reduzir a quantidade de dados envolvidos. 
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Existem muitos meios de se reduzir os dados. Por exemplo pode-se usar a codificação 

de Hutl1nan ou a modulação delta ou vários outros meios (Moorer, . 1977), mas estes 

violariam um dos critérios adotados para os dados de análise intermediária, que é o de que 

estes precisam ter uma forma intuitiva atraente que possa ser fc1cilmente modificada pelo 

compositor. Esta necessidade resulta do fato de o objetivo com as técnicas de síntese não é 

apenas criar somente réplicas de sons tradicionais. Os dados de análise precisam ser colocados 

em uma fonna onde o efeito de mudanças no timbre resultante seja o mais aparente possível, 

ou seja, mudanças pequenas nos dados deveriam produzir pequenas mudanças no timbre 

resultante, enquanto que mudanças mais radicais deveriam fazer-se sentir como uma mudança 

mais drástica no som gerado. 

Os fatores principais que influem na carga computacional para um modelo que 

emprega a técnica de síntese aditiva são: 

• geração de valores para as fimções de amplitude; 

• multiplicação dos valores destas amplitudes pelos das fimções base. 

A diminuição de fitnções base para a síntese alivia a carga computacional nos dois 

sentidos. Deste modo, as técnicas estatísticas de Karhunen-Loeve parecem ser bastante úteis 

no modelo de síntese aditiva. A razão disso é que pela llmna com que foi desenvolvida, a 

transformada de KL é a translonnada ótima no sentido de um mínimo erro quadrático médio 

de truncamento. Isto quer dizer que é possível realizar a síntese com menos fimções base, 

mantendo ainda a qualidade dos sons gerados. 

Uma outra forma de reduzir a quantidade de dados envolvidos na síntese, e que tem 

sido bem sucedida é a de adequar cada fi.mção de amplitude e fi·equência com fimções lineares 

por partes (Grey & Moorer, 1977). Na figura 7 tem-se uma representação de um tom de 

clarineta. mostrando as variações temporais de cada harmônica separadamente. Os eixos X, Y 

e Z representam o tempo, amplitude e 11·equência, respectivamente. O tempo corre da 

esquerda para a direita no eixo X, e no eixo Z, a harmônica de mais baixa fi·equência 
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(fundamental) está ao fundo. A escala do eixo Y é linear. Na fibrtrra 8 tem-se a mesma 

representação, onde foi aplicada a técnica de linearização por par1es. 

Figura 7: Tom de clarineta digitalizado 

e separado em harmônicas. 

Figura 8: Tom de clarineta lineariza

do por pm1es. 

Experimentos psico-acllsticos realizados por Grey & Moorer ( 1977) mostram que os 

tons sintéticos, mesmo aqueles representados por fimções lineares por par1es, foram 

considerados como sendo bem próximos dos originais. 

Ainda com a preocupação de diminuir a quantidade de dados envolvida na síntese 

aditiva de Fourier, Haken ( 1992) apresentou um artifkio interessante para o caso de várias 

notas sendo sintetizadas ao mesmo tempo (acordes, por exemplo): quando são tocadas várias 

notas simultaneamente, existe um efeito denominado mascaramento auditivo, onde as parciais 

com amplitudes maiores mascaram aquelas com amplitudes menores. Deste modo não é 

necessário reproduzir todas as parciais das notas que estão sendo tocadas. Assim, consegue-se 

uma redução razoável na carga computacional, sem alterar a qualidade do som sintetizado. A 

determinação de quais parciais a serem eliminadas foi teita da seguinte maneira: dividiu-se 

espectro de fi·equências em 7 regiões (O a 125 Hz, 125 a 250 Hz, 250 a 500 Hz, 500 a 1000 

Hz, I a 2kHz, 2 a 4 kf-lz e 4 a I OkHz). Dentro de cada região, são preservadas as parciais 

com as maiores amplitudes, de modo que as parciais com baixas amplitudes são eliminadas 

apenas se existirem parciais com amplitudes maiores na mesma região. Deste modo, garante-
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se que todas as regiões estariam presentes na síntese final. Pode-se ver então que esta técnica 

é uma forma de garantir que a carga computacional seja independente (ou quase) do número 

de notas sendo sintetizadas no mesmo instante. 

Para o trabalho presente, como o objetivo é apenas sintetizar sons musicais isolados, 

esta última técnica de redução de dados não foi considerada. Contudo, tanto as técnicas 

estatísticas de Karhunen-Loeve quanto a linearização por pa1tes das envoltórias de amplitude 

e rrequência foram utilizadas neste trabalho. 

3.6. Novas técnicas de síntese. 

Todas as técnicas descritas até agora apresentam algum tipo de problema. As técnicas 

baseadas em modelos matemáticos simples como a de modulação em fi·equência provaram 

que apesar ela aparente complexidade do espectro gerado, a previsibilidade matemática dos 

resultados provoca uma ce11a tàmiliaridade e um certo cansaço dos timbres produzidos. Com 

a síntese subtrativa acontece o mesmo problema, com o agravante de produzirem sons muito 

menos naturais. Mesmo a técnica adi tiva tem o limitante na geração de sons inannônicos. De 

modo a incrementar o realismo e a naturalidade dos sons gerados, foram propostas várias 

alternativas, algumas das quais serão descritas a seguir. 

3.6.1. PARSHL. 

Em 1987, Julius Smith e Xavier Serra:~ propuseram uma nova técnica para trabalhar 

com sons inannônicos com variações de fi·equência, utilizando uma tecnologia de localização 

ele regiões de pico emprestada das aplicações navais de processamento de sinais e da técnica 

de phase vocoder. a implementação desta técnica resultou em um programa denominado 

3 CCRMA. RC'search cll'erview. CCRMA. Slanrord, Jl)92 apud RUSCHIONI, Ruggcro Andrea ( 1993) 
MÍJsicn digilal: hislórico e pcrspcclivas. In: \VORKSHOP SOBRE COMPUTAÇÃO DE ALTO 
DESEMPENHO PARA PROCESSAMENTO DE SINAIS. Silo Carlos, 1993. !lnnis. São Carlos. 
1993. pp. I ?R- 191. 
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PARSHL. Neste. são computadas uma série de janelas, com a diferença que ao invés de 

proporcionar a saída direta da fase e da magnitude de cada banda, a FFT procura regiões de 

pico. Os picos maiores são localizados de janela em janela. A principal diferença na análise 

consiste na substituição elas f.1ses derivadas de cada banda de FFT pela interpolação das 

magnitudes entre os picos das diversas bandas. Isto proporciona uma melhor análise para sons 

com vibrato. 

3.6.2. Sl\1S. 

Com o intuito de trabalhar sons com componentes ele ruído, a mesma dupla de 

pesquisadores propôs uma nova técnica denominada ,\iJectml modeling .\ynthesis (SMD)4 
. 

Neste modelo, o som é modelado por uma parte determinística, formada por componentes 

senoidais, de maneira similar à de Fourier, e por outra estoc:ástica, descrita pela probabillidade 

da densidade da amplitude versus fi·equência. Quando o sinal é assumido como estocástico, 

não é necessário preservar a fase instantânea nem o detalhe individual exato das janelas de 

FFT. 

3.6.3. Transformada wavelet. 

A transformada tl'avelet decompõe os sinais em ondas mais simples do que os senos e 

cossenos da técnica de Fourier. As ll 'al'e/ets elementares são funções de dois parâmetros 

obtidas por deslocamentos no tempo e também por dilatações (ou compressões) que atuam 

tanto no domínio do tempo como no da fl·equência. Pelo fàto de estar localizada tanto no 

domínio do tempo como no da fi·equência, é possível a análise de sons naturais com grande 

precisão. 

4 SERRA, Xavier & SMITH. Julius O. Spcctral moctcling synthcis. Computei' Music Joumnl, v. I4, . 
4. MIT Prcss. 1990. npud RUSCHIONI. Ruggcro Andrca (I993) Música digital : histórico e 
perspectivas. In : WORKSHOP SOBRE COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO PARA 
PROCESSAMENTO DE SINAIS. Sfío Carlos. I993 . A11nis. Sfío Carlos. t993. pp. t78-191. · 
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As wavelets também permitem a modificação dos sma1s de inúmeros modos. 

Alterando os coeficientes da transformada, pode-se alterar a velocidade do som sem afetar a 

frequência. Outra coisa interessante que pode ser feita é cruzar a intbrmação de dois sinais e 

sintetizar um terceiro, utilizando a informação de módulo de um e a informação de fase de 

outro. 

3.6.4. Síntese pelo uso de autômatos lineares (LASy). 

De um modo geral, os autômatos lineares podem ser vistos como uma matriz de células em 

um determinado estado a um determinado momento. Ao toque de um relógio imaginário, 

cada célula computa o seu novo estado de acordo com o seu estado anterior e com o das 

células vizinhas. As regras de transição que determinam o estado inicial e o novo estado de 

cada célula da matriz são os elementos necessários para calcular a evolução do autômato 

geração após geração. Pelo f.-1to de os autômatos lineares serem um processo temporal, sua 

transposição musical parece adequada. Jacques Chareyron5 propôs um algoritmo baseada 

nesta técnica, onde encara uma forma de onda gravada na memória como um autômato linear, 

onde cada elemento, isto é cada amostragem, é vista como uma célula de um autômato. O 

valor de um elemento da forma de onda é o estado que corresponde à celula do autômato. 

Geração após geração, o estado de cada célula é computado de acordo com a regra de 

transição, obtendo assim um sinal auto-modificante. A vantagem desta técnica é a sua 

simplicidade, propiciando uma síntese em tempo real sem o uso de hardware específico. Pelo 

fato de o resultado sonoro ser bastante inusitado, o som gerado apresenta texturas harmônicas 

bastante ricas e em constante evolução. A grande desvantagem é a total imprevisibilidade dos 

autômatos. A criação ele regras de transição que resultem em sons musicalmente úteis, à 

semelhança das técnicas de Ftvl, depende ele grande esforço de experimentação. 

5 CHAREYRON. Jacqucs ( 19911) Digital synthcsis of sei f modifying waveforms l>y mcans of linear 
automata. Compuler Music .loumnl. v 14, 11. 4. MIT Prcss npud RUSCHIONI , Ruggero Andrca 
(I'J9J) Música digital: histórico c perspectivas. In: \VORKSHOP SOBRE COMPUTAÇÃO DE ALTO 
DESEMPENHO PARA PROCESSAMENTO DE SINAIS. S:lo Carlos, 1993. A11nis. São Carlos. 
1993. pp. 178-191. 

r, 
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3.6.5. FOF. 

O modelo FOF (Fonclion d'ondeformanlique) usa um esquema que cria um espectro 

contendo ressonâncias sem o uso de filtros. Este simula a fhla disparando osciladores 

múltiplos em série harmônica por pequenos e cu11os picos no começo de cada período da 

fimdamental. O usuário especifica a frequência central, a largura de banda, a fi·equência e a 

amplitude da fimdamental, e outras variáveis específicas do sistema. 

Na técnica de predição linear um som vocal seria obtido passando uma função de 

excitação por um ftltro programado para simular a resposta do trato vocal. Deste modo, a 

torma de onda seria descrita como a resposta a impulso do filtro. Este filtro pode ser 

aproximado por um conjunto de filtros de segunda ordem em paralelo, um para cada 

tbnnante. A resposta a impulso do tlltro total seria a soma das respostas a impulso de cada 

filtro componente. No modelo FOF, substitui-se cada filtro por um oscilador digital. 

Esta técnica oferece ao músico uma simplicidade conceitual que não existia no 

método de predição linear, onde era necessário construir os algoritmos dos filtros digitais . 

Outra vantagem é que os parâmetros a serem especificados tem uma relação direta com os 

atributos acústicos do som. 

3.6.6. VOSIIVI. 

A técnica VOSIM (VOice SIMulation) permite a produção de timbres ricos através 

do controle direto da estrutura dos formantes do som. A forma de onda VOSLM básica 

consiste de uma série de pulsos seguidos por um curto intervalo de tempo, no qual o sinal tem 

o valor O. 
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3.7. Conclusões. 

A técnica de síntese aditiva com fimções base senoidais (síntese aditiva de Fourier) é 

tradicionalmente considerada como a de mais alta qualidade. Entretanto, a carga 

computacional imposta por esta técnica é muito alta, o que f.1z com que a sua implementação 

em tempo real tenha um custo bastante elevado. 

Substitiundo o conjunto de funções base de Fourier por outro menor baseado nas 

técnicas estatística de Karhunen-Loeve, consegue-se diminuir a carga computacional, diminu

indo também os custos para operação em tempo real. 

.~ 
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4. A TRANSFORMADA DE I(ARHUNEN-LOEVE. 

4.1. Introdução. 

A transformada de Karhunen-Loeve é uma transformada ótima em relação ao erro 

quadrático médio de tnmcamento (Ahmed & Rao, 1975). Por isto, sua forma é bastante útil 

para a compressão de dados. Para verificar tal propriedade, é interessante observar como ela é 

obtida. Nas seções seguintes será mostrada uma maneira de derivar esta transformada e suas 

propriedades. 

4.2. Derivação da transformada. 

Se um sinal discreto é composto ele N valores amestrados, então ele pode ser 

visto como sendo um ponto em um espaço N-dimensional. Cada valor amostrado é então 

uma componente do vetor de dados X, o qual representa o sinal neste espaço. Para uma 

representação mais eficiente, obtém-se uma transformação ortogonal de X a qual resulta 

em l' = TX, onde l' e T denotam o vetor de transformação e a matriz ele transformação, 

respectivamente. O objetivo é selecionar um subconjunto de M componentes de l', onde 

M é substancialmente menor que N para representar o sinal com o menor erro possível. 

As (N - M) componentes restantes podem então ser descartadas sem introduzir erro 

representati vo, quando o sinal é reconstruído usando as M componentes restantes de Y. 

As transformações ortogonais precisam portanto ser comparadas em relação a algum 

critério de erro. Um critério normalmente usado é o do erro quadrát ico médio. 



. 34 

Seja T uma transformação ortogonal dada por 

(4.2.1) 

onde T' denota a transposta de T, e os ~~ são vetores coluna ele N elementos. Por 

conveniência, assume-se que os vetores base { ~~~~} são reais e or1ononnais, isto é, 

I, i= j 

O, i :t:. j 
(4.2.2) 

Para cada vetor X pertencente a um dado conjunto de vetores de dados, obtém-se 

Y=TX (4.2.3) 

onde X' = [x1 x2 ... x,] e 1'' = Ú'' )'2 ... )'N]. 

Das equações ( 4.2.1) e ( 4.2.2) segue que T'T = I e portanto 

a qual leva a 

N 

X = Yl~l + Y2~2+ ... +yN ~N = LYi~i (4.2.4) 
I =I 

O objetivo é conservar um subconjunto {y1, y1, ... , Yu} das componentes de Y e ainda 

estimar X Isto pode ser feito substituindo as (N-M) componentes restantes de Y pré

selecionando constantes b; para obter 

( . 

.. 
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AI N 

,, f'<(l'vf) = LY; ~; + Lh; ~; (4.2.5) 
j ; ) i = Af+ l 

onde .... Y( /vi) denota a estimativa de X. 

O erro introduzido por desprezar os (N-M) termos pode ser representado como 

11X = X- X(M) 

onde 11X é o vetor de erro, isto é 

A/ N 

11X = X- LY; ~;- L b; <!>; (4.2.6) 
i = l i; Af<l 

Das equações (4.2.4) e (4.2 .6) segue que 

N 

11X = L (Y; - h; )til ; (4 .2.7) 
i~ .ll >I 

Então o erro quadrático médio e(M) é dado por 

(4.2.8) 

Substituindo (4.2.7) em (4.2.8), 
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a qual, pela eq. ( 4.2.2) se simplifica para gerar 

.v 
8 ( J\1) = . L: }_._ { (y; - h, r } 

I = .lf•l 

(4.2.9) 

Da equação (4.2.9) segue que para cada escolha de <J>; e h1, obtém-se um valor para 

e(M). O objetivo é então fazer a escolha que minimize e(M). O processo para escolher os b; e 

os <J>; ótimos é realizado em duas etapas. 

Passo I. Os h1 ótimos são obtidos como segue: 

(; . E{(y; - h; ) ~ }=2[E{y1 }- h1 )=o 
I 

o qual gera 

(4.2. 10) 

Agora, das equações (4 .2.2) e (4.2.4) obtém-se 

(4.2.11) 

Então tem-se 

Novamente, desde que a quantidade Ú';- h1) na equação (4.2.9) é um escalar, pode-se 

escrever e(M) como 

,, 
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(4.2.12) 

Substituindo)'; = lj>; X e h; =<r; X na equação ( 4.2.12) resulta em 

E (M) = ± <r; E{C-Y- x)(x - x)' }4>, 
I =A/11 

Considerando L x = E{ (X - X) (X - X)'} como a matriz de covariância de X, tem-

se 

N 

E ( M) = L <t>; L X <t> i (4 .2.13) 
i = .11 • 1 

Passo 2. Para obter os lj>; ótimos é necessário não somente minimizar e(M) em relação 

a <!J;. mas também satisfc1zer à condição <t>; <t>; = I. Usando o método de multiplicadores de 

Lagrange (ver Apêndice I) minimiza-se então a seguinte expressão: 

·"-' N 

.I ( M) = E ( M) - L 13, [<I< <I> I - I] = L {<I> ; L X <I> i - p I [ (~: <jl i - I]} 
i = .l/ • 1 i = .lfl) 

(4.2.14) 

em relação a lj>;, onde P~ denota o multiplicador ele Lagmnge. 

Agora, pode ser mostrado que 

e 
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Então da equação (4 .2.14) tem-se 

o qual gera 

"" ") . = fl , .~, . ~ x 'l, J.l, "1, (4 .2. 15) 

Por definição, a equação (4.2. 15) implica que (ll, são os autovetores da matriz de 

covariância Lx e f3; são os i-ésimos ou/ovalores correspondentes. É conveniente ordenar os 

autovetores de modo que os primeiros sejam aqueles cujos autovalores correspondentes sejam 

maiores. Deste modo, ao truncar a representação de um sinal, estarão sendo desprezados os 

autovetores menos representativos, ou seja, com os menores autovalores. 

Denotando f3, por/..., e substituindo a equação (4.2. 15) na equação (4.2. 13), o mínimo 

erro quadrático médio é dado por 

N 

e,;, ( M) = L A; (4.2.16) 
i = AI +I 

A expansão definida na equação (4.2.4) é então em termos dos autovetores da matriz 

de covariância, e é chamada de <!Xf )(lll.wlo de Korlufl/e/1-/,oeve. 

... 

,. 
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4.3. Propriedades da transformada de I<arhunen-Loeve. 

Na literatura estatística, o problema de mi nimizar c(lvf) é chamado de análise de 

componente principal. Abaixo tem-se duas conclusões importantes pe11inentes à análise 

ac1ma: 

1. A transformada ele Karhunen-Loeve é a transformada átima para representação ele 

sinais em relação ao critério do erro quadrático médio. 

11. Desde que l' = TX, a matriz ele covariância no domínio ela transformada LJ. é dada por 

Entretan to, desde que T é composta pelos au tovetores da matriz de covariância 

de L_,., segue que 

(4.3. 1) 

onde À, i = I, 2, ... , N são os au tovalores de L., .. 

Desde que ~ .. é uma matriz diaRonal, pode-se concluir que as componentes do 

vetor de transformação)'; na equação ( 4.2. 11 ) são descorrelacionados. 

4.4. Conclusões. 

No capít ulo anterior foi visto que o método que tem alcançndo a melhor 

qualidade de síntese é a técnica adi tiva com funções base de Fourier. Entretanto são 

necessárias de 20 a 80 senóides (Haken ( 1992)) para uma síntese de al ta qualidade. A 
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carga computacional imposta por tal técnica tem sido o maior limitante para a utilização 

desta técnica para aplicações em tempo real. 

A transformada de Karhunen-Loeve pode ser um instrumento útil para a síntese 

de sons musicais, devido à sua característica de ser a transformada ótima em relação ao 

erro quadrático médio de truncamento. Com isto, seria possível sintetizar sons musicais 

com poucas funções base, mantendo ainda uma boa qualidade. Assim, a carga 

computacional, é diminuída, fi1zendo com que o hardware necessário para a sua 

implementação em tempo real seja minimizado, baixando o seu custo. 

.. 
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5. SISTEMA EXPERIMENTAL. 

5.1 . Introdução. 

O modelo escolhido para este trabalho foi o de síntese aditiva baseada em análise com 

fi.mções base de Karhunen-Loeve. Isto significa que os parâmetros que irão dirigir a síntese 

são obtidos através da análise de sons musicais já existentes. Para este fi m, foi montado um 

sistema para anali sar e sintetizar estes sons. Este é constituído de diversos programas para 

microcomputadores do tipo PC, desenvolvidos em linguagem Pascal, com utilização da 

filosofia de programação est111turada. 

Antes de serem analisados, os sma1s devem passar por uma série de pré

processamentos para que assumam uma forma mais adequada para a análise. A finalidade 

di sso é aumentar a concentração de energia nas primeiras funções base, fazendo com que seja 

necessário um número menor delas para a reconst111ção dos sinais. Os pré-processamentos 

incluem normalização em fl·equência, separação dos sinais em classes, e alinhamento em fase. 

Com a normalização em tl·equência, surge a necessidade de medir a fi·equência fi.mdamental 

dos sinais sob análise, e então tà i desenvolvido um sistema para realizar esta taref.1. 

Após os pré-processamentos, o próximo passo é calcular as funções base para a 

transformada de Karhunen-Loeve, que são dadas pelos autovetores da matriz de covariância 

dos sinais. Para gerar a mat riz de covariância, tomou-se um segmento ele I 03 pontos de cada 

sinal no início da parte de sustentação. 

Para completar o sistema de análise, é necessúrio agora inserir as variações temporais 

de amplitude e làse das li.mções base. Isto é leito com um sistema de deteção de envoltória. 
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Este consiste em determinar, em pontos espaçados no tempo, os valores das amplitudes e 

fases que melhor aproximem o sinal sintetizado do original. Nos pontos intermediários, as 

amplitudes são obtidas através de linearização por partes e as fases por uma aproximação 

quadrática por partes. 

Com estes dados é possível reconstruir o sinal original, aplicando-se a transformada 

inversa de Karhunen-Loeve, utilizando os coeficientes e fases obtidos pelo sistema de deteção 

de envoltória, e os autovalores calculados anteriormente. O último passo é alterar novamente 

a fi·equência fundamental do sinal, f,1zendo com que volte ao seu valor original. 

O diagrama em blocos abaixo mostra as etapas descritas acima.: 

Aquisição de Visuali zação Deteção do Normalização Classificação 
dados via ----+ dos --+ período 

~ 
em 

~ 
dos 

conversor A/D SlllalS fundamental frequêneia SlllaiS 

1 
Volta :\ Rcconst rução Detcção Cálculo da Alinhamento 

frequência 1- dos 
~ 

de base de ·- em 
original SlllaiS envoltória KL f.1se 

Figura 9: Diagrama em blocos do sistema de análise/síntese. 

A seguir serú detalhado e explicado o li.mcionamento e o porquê ele cada bloco deste 

diagrama. 

5.2. Aquisição de dados. 

A aquisição dos sons dos instnnllentos musicais foi feita utilizando-se um microfone 

conectado a um conversor ND de uma placa de áudio. O equipamento usado para a coleta de 

sinais foram um microfone dinâmico SI--JURE, modelo SM-58, um equalizador gráfico 

ST ANER de 2/3 de oitava para limitá-los em 15kHz, e uma placa ele áudio 

f, 

.. 
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SOUNDBLASTER 16 da Creative Labs.Os sinais foram digitalizados com uma faixa 

dinâmica de 8 bits e fl·equência de amostragem de 44. 1 kHz. 

Os sinais capturados são armazenados no formato WA V, o qual é constituído de duas 

pa11es: um cabeçalho contendo informações sobre o sinal, e o sinal propriamente dito. As 

informações contidas no cabeçalho incluem a taxa de amostragem ( 11 .025, 22.05, ou 44.1 

kHz), faixa dinâmica (8 ou 16 bits), número de canais (mono ou estéreo) e também o 

tamanho do sinal em bytes. A seguir vem o sinal, o qual é armazenado de forma linear (sem 

compressão), como mostrado na figura abaixo: 

rrequência de amost ragem, Tamanho Sinal no formato 
nº de canais e do inteiro 
faixa dinâmica sinal de 8 bits 

40 bytes 4 bytes N bytes 

Figura I O: Estrutura do fonnato de áudio WA V. 

Os sinais capturados pela placa A/0 são armazenados em 8 bit s. Neste formato, as 

amplitudes apresentam valores inteiros na faixa de O a 255. Estes dados irão passar por vários 

processamentos intermediários, tais como correlação, normalização em fi·equência, 

alinhamento em làse, entre outros. Estes incluem operações de divisão, radiciação, 

exponenciação e outras mais, impossíveis de serem realizadas com números inteiros. Uma das 

tarefas executadas por este programa é fc1zer a conversão para o format o real. 

Outro problema detectado é que a fc1ixa de amplitudes (O a 255) gerou problemas de 

estouro da capacidade de processamento nos cálculos intennediários. Isto foi resolvido 

através da normalização da amplitude dos sinais entre - I e+ I. 

Também toi incluída uma opção para conversão dos sinais em formato ASCIT, de 

modo a permitir a exportação destes dados para outros programas tais como planilhas de 

cálculo, editores de texto e programas gráficos 
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5.3. Visualização gráfica dos sinais. 

A identificação das regiões de ataque, sustentação e decaimento é facilitada com a 

visualização da forma ele onda do sinal. Também as características peculiares de cada tom 

podem ser melhor entendidas quando visualizadas graficamente na tela do computador. Para 

este fim foi desenvolvido um programa para exibir a forma de onda elo sinal na tela do 

computador. Este mostra os sinais em duas escalas diferentes: uma exibe o sinal inteiro na 

tela, de modo que se possa observar a envoltória do sinal, e a outra mostra-o em detalhes, 

onde podem ser obse1vadas partes das formas de onda elos tons coletados. 

5.4. Determinação da frequência fundamental do sinal. 

Os sinais capturados devem ser normalizados em tf·equência. Antes porém de pen

sar em normali zar a tl·equência f1.1ndamental das fi.1nções amostra é necessário conhecê-la, 

ou seja, medi -la. Uma maneira de medir o período fundamental de um sinal é tomar dois 

picos consecutivos e medir a distância entre eles. Sabendo-se a fl·equência de amostragem 

do sinal, o número de amostras dentro deste intervalo fornece o seu período fundamental. 

Para melhorar a precisão ela medida, Schafer & Rabiner ( 1973) propuseram a 

aplicação da autocorrelação ao sinal. Esta função apresenta duas propriedades úteis à 

deteção do período fundamental: apresenta o mesmo período do sinal, e tem uma forma 

de onda mais aguda. Assim a deteção dos picos é facilitada. 

Existe então o problema de determinar quais seriam estes p1 cos consecutivos. 

Uma das formas de se tàzer isto é detetar, na região de sustentação do tom, por exemplo, 

o ponto de máximo valor absoluto do sinal. Este é com certeza um pico. O pico seguinte 

seria o próximo ponto de máximo valor absoluto, assumindo-se que o sinal decai em 

amplitude com o tempo. A idéia parece funcionar bem, mas na prática foram cl etetados 

alguns problemas. 

lo 
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Devido a flutuações de amplitude do sinal, nem sempre os picos tomados desta 

maneira representam um período. Isto é ilustado na figura li . 

De acordo com esta figura, pode-se notar que o período tl.lndamental é dado pelo 

intervalo de tempo compreendido entre os pontos A e B ou B e C. Porém, devido a 

flutuações na amplitude do sinal, um sistema de deteção de picos assumiria o período do 

sinal como sendo o intervalo AC. A forma encontrada para contornar este problema foi 

multiplicar o sinal por uma exponencial negativa de modo a forçar um comportamento 

monotonicamente decrescente. Isto é mostrado na figura 12. 

c 

P'igura 11 . Exemplo de erro na detcçào do período fundamental devido a variações na amplitude 

do sinal. 

A 

Figura 12: Sinal original multiplicado por 

y(n) = exp(-Sn), onde S = 0.004. 

Figura 13: Ilustração de problemas de 

deteçào de pitch devido a irregularidades 

na forma de onda. 
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Da figura 12 pode-se ver que agora o detetar entende o período fundamental 

como sendo o intervalo entre os pontos A e B, como seria o correto. O único problema 

ainda não resolvido é que o índice S da exponencial (neste caso 0.004) deve variar 

conforme o caso, isto é, conforme a forma de onda de cada sinal particular. Nos testes 

realizados, alguns sinais apresentaram um comportamento monotonicamente decrescente 

para S = 0.00 I. Já outros só apresentaram este comportamento com valores de S acima 

de 0.007. Com isto, é dificil fazer um detetar automático de pitch desta maneira. A 

solução encontrada foi ajustar manualmente o índice S. Poderia-se perguntar porque não 

se usa um valor elevado para S para evitar este ajuste manual. A razão é que as formas de 

ondas encontradas na prática assumem os mais variados formatos, e nem sempre um 

valor muito alto para S determina uma deteção correta. Muitas vezes, para S muito 

elevado, o sinal fica tão deformado que o detetor não consegue mais discernir quais 

pontos representam os picos. 

Outro problema decorrente da forma de onda do sinal é melhor entendido 

olhando-se a figura 13 . Neste caso, um deteto r de picos tomaria como sendo o período 

tlmdamental o inte1valo de tempo entre os pontos A e D quando, na verdade, uma melhor 

aproximação seria o intervalo entre os pontos A e C ou B e D. A aplicação de uma 

exponencial negativa ao sinal mostrou ser ineficientente na prática, pois para corrigir 

estas distorções, o valor de S necessário deve ser tão grande que os picos já não podem 

mais ser detetados. Uma alternativa razoável é realizar a medição através dos pontos de 

inversão do sinal , ou seja, nos pontos onde este passa por zero, como mostrado na figura 

14. 

Nesta, pode-se ver que tàzendo a deteção nos pontos A e B, o problema da 

irregularidade da forma de onda é eliminado. O programa desenvolvido segue então os 

seguintes passos: 

i) multiplicação do sinal por uma exponencial negativa: 

ii) deteção do máximo global do sinal: 

iii) deteção do próx imo máximo global: 

iv) deteção das passagens por zero mais próximas destes máximos globais. 

,, 
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Poderia-se perguntar porque não fazer a deteção do período fundamental 

diretamente através do passo iv). A razão é melhor compreendida olhando-se para a 

figura 15. Se a deteção do período fundamental for feita somente através dos pontos de 

cruzamento, o detetar entenderá como sendo o período fundamental do sinal o intervalo 

AB, quando na verdade o correto seria AE, ou BF, ou CG, ou ainda, DH. Localizando

se inicialmente os pontos de máximo do sinal (pontos P I e P2 na figura), o período 

fundamental fica sendo determinado univocamente como sendo o intervalo CG, ou DH, 

dependendo elo sentido em que se faz a busca pelo cruzamento. 

f-igura 14: Altern:-~tiva para detcçüo do 

período fundamental na pass:-tgcm por 

zero. 

Pl P2 

f-igura 15: Problemas 11:1 deteção do perío

do fund:-~menta l somente através dos pontos 

de Cf'li Z:lmcnto. 

Apesar de um tanto trabalhoso, o algoritmo proposto funcionou bastante bem 

para as mais variadas forma de onda encont radas. Poderia ser utili zado um detetar 

automútico como aquele proposto por Schater & Rabiner ( 1973), mas pelas 

características particulares das formas de onda encontradas, a medição do período 

fundamental por meios gráficos apresentou melhores resultados. 
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5.5. Normalização em frequência. 

Os tons coletados de instrumentos diferentes são tocados geralmente em 

diferentes notas e oitavas, portanto têm frequências fundamentais diferentes. Além disso, 

estes tons são em geral não periódicos. O valor xç (11 +A.) pode diferir aprecialvelmente 

de xç (11) devido a variações naturais na envoltória de amplitude e frequência do tom 

original através de seu tempo de vida. Torna-se então necessário fazer algum tipo de 

normalização no período dos sinais. Esta normalização pode ser realizada com uma 

mudança na taxa de amostragem usando os métodos tradicionais de interpolação e 

decimação descritos por Schafer e Rabiner ( 1973). O processo consiste de duas etapas: 

1. incrementa-se a taxa de amostragem de um fator L, interpolando-se (L- I) pontos entre 

cada um dos pontos da sequência original. A sequência resultante y1(11) tem um 

período de amostragem T1 =TI L. 

11. decrementa-se a taxa de amostragem de um fator M, tomando um em cada M pontos 

de y,(n). Obtém-se assim a sequência y(n) desejada, e cujo período de amostragem é 

dado por T' = MT 1 = (MI/ ,)T. 

Para aumentar a taxa de amostragem do sinal, foi escolhida a interpolação 

polinomial de Lagrange. Neste caso tem-se que a forma correspondente para a 

interpolação com espaçamento equidistante de (/,-I) amostras entre cada amostra do 

sinal original , isto é, para mudar o período de amostragem de T para T' =TIL, é: 

(!12 

y(n) = LA[ (11/ L)x(k), (2 par (5.5.1 a) 
k~-((!-2)12 

(Q-1)12 

y(n) LA( (n/ /,)x(k), Q ímpar (5 .5. 1 b) 
k ; · ((]- 1 )1 ~ 

.. 

.. 



onde: Q é o número de amostras utilizadas para o cálculo; 

x(k) são amostras do sinal original; 

L é o f11tor em que se deseja alterar o período de amostragem 

A são os coeficientes de Lagrange, dados por 

A[ (t) = 
C -I ) k • º'2 A o 

0 _ 2 0 l j (t + ; - i ) , Q par 
((2 ) + k)!(; - k)!(l- k) i=O 

A{ (t) = 
(-l)k i (Q. J)12 Q·l 0-l ------'--'----:-:------- n (I + c~) i) () ím,)ar 

Q-1 0-1 . 2 - ' -cc- ) + k)! c~ - k)! u - k) ·=O 
2 2 

Uma propriedade útil para o cálculo dos coeficientes é: 

A}! (f) {
0, I inteiro, e I :~; k 

I, I = k 
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(5.5.2a) 

(5 .5.2b) 

(5.5.3) 

Isto resulta do fato de que o polinômio de interpolação passa através de ÇJ 

amostras do sinal original, isto é 

y(kL) = x(k), para k inteiro (5.5.4) 

As expressões (5.5. 1 a) e (5.5. 1 b) podem ser ava liadas para qualquer valor de 11 tal 

que 

0-2 o 
- (2 )L < 11 < ; L, ÇJ par (5.5.5a) 
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0-1 0-1 
- ( ..::::__) I. < 11 < ( ..::::__) L , (} ímpar 

2 2 
(5.5.5b) 

É fácil ver que o valor de Q influi tanto na qualidade da interpolação quanto no 

tempo de processamento. Foram realizados testes com vários valores de Q, e foi então 

escolhido um valor Q = I O, que resulta numa boa interpolação, em um período de tempo 

não muito longo. 

Para prevenir o a/iosiiiK, pode ser necessária uma redução na largura de banda se 

o número de amostras em um segmento precisar ser reduzido durante a normalização do 

período. 

O comprimento Td de uma flmção amostra normalizada determina as dimensões 

da matriz de covariância. Existe um compromisso entre o tamanho da matriz de 

covariância e a necessidade de preservar a largura de banda nos dados originais tanto 

quanto possível. No caso deste trabalho, foi escolhido um va lor Td = I 03 amostras. 

Portanto, para normalizar os sinais com um período fundamental original ele Tor 

amostras para um período Tcl = I 03 amostras, fàz-se primeiro uma interpolação ele (Tor-

1) pontos entre cada ponto elo sinal original, e depois faz-se uma clecimação, 

selecionando um em cada Td pontos do sinal interpolado. 

Pelo fato de os sinais processados serem grandes (ela ordem de centenas de 

Kbytes), este procedimento, além de demorado, gera sinais enormes no processo de 

interpolação, se o valor ele Tor é grande. Para contornar este problema, realizou-se a 

interpolação juntamente com o processo de decimação, cn lculando-se apenns o valor do 

sinal interpolado que seria selecionado no processo de decimnçiio. 

5.6. Classiticaç.ão dos sinais. 

A concentração de energia nas prnnetras fi.tnções base depende fortemente do 

grau el e similaridade entre ns li.mções nn1ostra: qunnto maior a similaridade, maior a 

concentração de energia. O agrupnmento dos sinnis em classes de acordo com a sua 

•' 
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similaridade f.1z com que se possa reconstruí-los com menos funções base, desde que o 

erro de truncamento torna-se menor com a maior concentração de energia. 

Uma maneira de se medir a similaridade entre dois sinais é realizar a correlação 

cruzada entre eles: 

N 

Y.
9
.(t) = L:x(n)y(n + t) 

onde: x e y são os sinais analisados; 

Yxy é a correlação cruzada; 

11=1 

t é o deslocamento relativo entre os sinais. 

N é o tamanho da janela em que são analisados os sinais. 

(5.6.1) 

Como y,9. depende de t , foi feita uma varredura em 1, e foi escolhido o valor 

máximo assumido por Y.~r como a medida de similaridade entre os sinais. 

Com o valor ela correlação entre os si nais em mãos, pode-se realiza r a separação 

dos sinais em classes de similaridade. Escolhendo-se um limiar, todos os sinais com 

correlação igual ou aci1na deste seriam agrupados em uma mesma classe. Os !miares 

escolhidos são mostrados na seção 6.2. 1. 

5.7. Alinhamento em fase. 

Um dos problemas com a transformada de KL é que esta é fortemente dependente 

ela fase relativa entre os sinais que constituem a matriz de covariância. Christensen & 

Hirschman ( 1979) mostraram que o alinhamento em fase das funções amostra tende a 

concentrar a maior parte da energia nos primeiros autovetores. O alinhamento força 

características similares das funções amostra a ocorrerem aproximadamente ao mesmo 

tempo. Por exemplo, se cada tlmção amostra tem um pico o qual contém uma larga 
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fração da energia do sinal. então estas funções amostra são alinhadas de modo que estes 

picos ocorram ao mesmo tempo. 

A idéia básica é ajustar as t~1ses elas funções amostra de modo a otimizar o 

alinhamento, no sentido de uma correlação cruzada, com a primeira função base 4,,(1). A 

função de correlação entre dois sinais x e y é dada pela expressão 

(5.7.1) 

onde: y,9 . é a correlação cruzada; 

1 é o deslocamento relativo entre os sinais; 

N é o tamanho da janela em que é feita a análise. 

Calcula-se inicialmente 4,\ 1l(t), a função base principal ele KL para os dados de 

entrada iniciais. Um modo facil ele calcular <jl 1(1) é utilizar o chamado método das 

potências (ver apêndice 2). Cada tl111ção amostra x;(t), é deslocada ao longo elo eixo de 

tempo até que seja alcançada a máxima correlação com <~1

1 11 (/). Os dados deslocados 

tornam-se a entrada para a próxima iteração. Calcula-se então 4,~ 2 1 ( t), e repete-se o 

processo. O algoritmo para quando não ocorrer mais nenhuma mudança ele fase em 

nenhuma das funções amostra. 

Resta ainda o problema de escolher o tamanho N da janela. Para se ter um retrato 

fiel do comportamento do sinal, N foi escolhido de modo a conter pelo menos um 

período elo sinal (dado que os s1na1s foram normalizados para terem um período 

fundamental de I 03 amostras). Com estas considerações, chegou-se a N = I 03. 

Nas figuras 16 e 17 é mostrado um exemplo de coJllO fl111ciona o alinhamento em 

fase. Na tlgura 16 tem-se três sinais: uma onda quadrada, uma triangular e uma senóicle 

com fases aleatórias. Na figura 17 são mostrados os mesmos sinais alinhados em fase. 
,. 

·' 
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Figura 16: Ondas quadrada, senoidal e 

triangular com f.1scs aleatórias. 
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Figura 17: Ondas quadrada, senoidal 

e triangular alinhadas em fase. 

5.8 Cálculo da base de Karhunen-Loeve. 
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Uma vez que os sinais foram pré-processados (normalizados em frequência e 

alinhados em fase) pode-se calcular a base de KL para este conjunto de funções amostra. 

De cada sinal foram tomados I 03 pontos na região de sustentação do tom, que pelo fato 

de estarem normali zados em frequência, representam aproximadamente um período do 

sinal. 

O primeiro passo é calcular a matriz de covariância, que é dada pela expressão 

. I 
R. = -"'x.x~ 

·· lvf ~ ~ ~ 
~ 

(5 .8.1) 

onde os x~ são as funções amostra armazenadas em vetores coluna. 

A seguir calcula-se os autovalores À.; e os autovetores <ll; de Rx. Uma das maneiras 

de se fazer isto é inicialmente calcular os autovalores como as raízes do polinômio 

característi co de Rx: 
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det{R,. - A 1) =O (5.8.2) 

Os autovetores podem ser obtidos através de 

Apesar deste procedimento fornecer os resultados desejados, a carga 

computacional imposta é extremamente alta, tornando-o muito lento, especialmente dada 

a odem de grandeza da matriz de covnriância (I 03 x I 03). Uma das maneiras mais 

eficientes de realizar estn tareH1 é utilizar o nlgoritmo QL em conjunção com o 

procedimento de Householder para tridingonalização da matriz de covnriância (ver 

apêndices 3 e 4). 

Estes dados serão utilizados pelos estágios seguintes para a deteção da envoltória 

e posterior reconstrução elos sinais. 

5.9 Deteção de envoltúria. 

Os sons mus1ca1s são s1nn1s variantes no tempo. São estas variações que 

determinam o seu realismo e naturalidade. O sistema de análise recupera um período do 

sinal na região de sustentação do tom através da expressão 

N 

X~= LYE, ~. (5.9. 1) 
. ~ 1 

onde ~; é agora uma função base periódica, Yi é a função de amplitude, e N é o número 

de funções base utilizadas na reconstrução. Os coeficientes Yi são obtidos a partir da 

expressão 
(' 
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)'1 = x~~;. i = 0,1, ... , N -I. (5.9.2) 

O objetivo é sintetizar tons inteiros e nestes, tanto a frequência como a amplitude 

variam com o tempo. Moorer ( 1977) sintetizou com sucesso vários tons com a técnica de 

síntese aditiva com fltnções base senoidais (síntese de Fourier), utilizando envoltórias 

independentes para cada harmônica, e aplicou uma aproximação linearizada por partes 

em cada uma delas. Stapleton & Bass ( 1986) aplicaram esta mesma técnica na síntese de 

sons com funções base de KL, e o algoritmo proposto por estes pesquisadores foi 

adotado no presente trabalho. 

Um som musical variante no tempo pode ser aproximado por: 

N - 1 

x(n) ::::: LJ'1(n) (lí,(81(n)) (5.9.3) 
i = ll 

Pode-se ver que (5.9.3) é uma generalização ele (5.9.1 ), que incorpora as 

característi cas variantes no tempo dos sons musicais. O próximo passo é então procurar 

uma maneira de generali zar (5.9.2). 

Muitas pesquisas têm sido dedicadas à análise de Fourier de sinais variantes no 

tempo. A transf(J rnwda ritpida de Fourier de um sinal de comprimento fini to x (k) é 

definida por 

N -1 

z1(k) = L x(i) /Jk(i) e·fltriktk' , k = O, I , .. . , K - I, K < N (5.9.4) 
i=ll 

onde /J(k) é uma ll tnção janela. Esta função janela seleciona o segmento de x(k) a ser 

transformado. Pode-se ver que ( 5. 9.4) é uma generalização variante no tempo ele (5 _ 9 .2) 

para uma base de Fourier. Com a escolha apropriada de h(k), o segmento pode ser 

recuperado exatamente ele sua transformada ráp ida. 
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Para aplicações de síntese de música, é ma1s eficiente separar cada função 

complexa Zj(k) em uma função magnitude Yi(k) e uma função fase 8,(k) da qual pode ser 

obtida a função frequência w,(k). Em particular, um método eficiente de gerar a função 

fase é integrar (acumular) uma função de fl·equência linear por partes, a qual por sua vez 

é obtida pela acumulação de um conjunto de inclinações. Assim só é preciso armazenar o 

valor inicial da função de frequência, um conjunto de inclinações, e os pontos onde as 

inclinações mudam de modo a reconstruir a função de aproximação. 

Para determinar a funções de frequência e fase, seja a figura 18, mostrando uma 

função de fi·equência linear por partes: 

t 
o 

w 
I 

T 

Figura 18: Função de frcquência linear. 

Uma função de frequência linear pode ser escrita como 

co(/) = n/ +h 

Para I = O, (1)(/) = <Ou. Deste modo, (5.9.5) pode ser reescrita como 

w(t) = ui +ül(l 

Para t = T, Cü(/) = oJ 1. Com isto 

(5 .9.5) 

(5.9.6) 

(5.9.7) 
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Chamando a quantidade a na equação (5.9.7) de ilro : 

(5 .9.8) 

Utilizando agora a notação discreta para o tempo, pode-se reescrever (5 .9.8) 

como 

ro (n) = ro (n - 1) + ilro (ni) Ts , 11 = I, 2, ... , N -I (5 .9.9) 

onde ilro(l~j) é a inclinação entre os pontos '~i e llj.J • N é o número de pontos dentro do 

intervalo e T, é o período ele amostragem do sinal. 

Pode-se escrever uma função fase, resultante da integração de (5 .9.8) como 

8(t) =a.+f3t+yt 2 

Realizando uma diferenciação em (5 .9. 1 O) chega-se a 

d 
- e{t) = [3 + 2y 1 = ro(t) 
dt 

Comparando as eqs. (5.9.8) e (5.9. 11) tem-se que 

p = (1)11 

tl(l) 

2y = tl(l) :::::;. y = -
2 

0'. = 8(0) 

Com isto. pode-se reescrever (5 .9.10) como 

(5 .9.10) 

(5 .9. 11) 



5& 

(5 .9. 12) 

Reescrevendo (5 .9. 12) em unidades de tempo discretas, tem-se 

(5 .9. 13) 

Para f = (11-l )Ts tem-se 

( () 
Ó(l) ' ' Ó(l) ' ' ' e n - 1) =e o +W nll T, - WnTs + - 2- ,,-T,- + - 2- wT; - ó (l)/1 T: => 

e (11 - I) =e (n) - co (n)T, + ó co T,2 

. 2 . (5.9.14) 

Rearranjando (5 . 9. 14) de modo a isolar e(n ), tem-se 

Ó(l) 
e (n) =e (n - 1) + co (n)T - - T 

·' 2 ·' 
(5 .9. 15) 

As llmções amplitude, também lineares por partes, são acumuladas como em 

(5.9.9): 

y(n) = y( n - l) +ily(n
1
)"f.:, JJ = 1,2, ... ,N- I (5.9.16) 

Durante o ataque, os pontos podem ser colocados mais próximos para rastrear 

mais de perto as variações rápidas no tom. De forma similar, podem ser mais espaçados 

durante o regime de sustentaçi'ío e manter ainda uma síntese de alta qualidade. 

.. 
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O procedimento adotado é similar à técnica descrita acuna. Será utilizada a 

aproximação linearizada por partes para as funções para uma maior eficiência. 

Entretanto, existem duas diferenças específicas devido à natureza das funções base de 

KL. 

A pnme1ra diterença é que a síntese de KL prec1sa ser restrita a uma síntese 

harmônica, ou seja, todas as tl111ções base precisam ter a mesma fase. Permitindo 

variações de fi·equência independentes no meio de um conjunto de funções base de KL 

ocorre uma cisão harmônica. Isto ocorre quando a frequência instantânea de uma função 

base é ligeiramente diferente da frequência instantânea de outra. Isto produz um som 

menos focalizado, como se vários instrumentos estivessem sendo tocados ao mesmo 

tempo. Na figura 19 tem-se uma idéia deste efeito. 

i'unpl. 

fi·equência normalizada 

Figura 19: Espectro depois dn cisão harmônica . 

A menos que haja a intenção de usar isto apropriadamente como um efeito 

especial, a síntese de KL deve ser restrita a uma síntese harmônica. Apesar de os tons 

musicais não serem perfeitamente harmônicos, pode-se realizar uma análise e síntese 

harmônica e obter bons resultados. Por esta razão, 8(11) é independente de i em (5.9.3). 

A segunda diferença é que as funções base de KL precisam ser convenientemente 

alinhadas com o Iom em cada ponto antes de se calcular a correlação. As funções base de 

KL são derivadas de um conjunto de funções amostra alinhadas em fase. As 
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características principais do conjunto alinhado são extraídas pelas funções base, de modo 

que grande parte ela energia aparece nas poucas primeiras funções base. Para tirar 

vantagem desta concentração ele energia, o segmento a ser sintetizado deve ter a mesma 

relação de fase com as funções base como o conjunto original (caso contrário o segmento 

não é representado apropriadamente pelo conjunto). Então, para que a correlação 

produza coetlcientes úteis, as funções base como um grupo precisam ser alinhadas com o 

segmento a ser aproximado, preservando a relação ele tàse com o conjunto original. 

Com estas restrições em mente, a função ele correlação generalizada pode ser 

determinada como: 

(5.9.17) 

Em cada ponto ~i· um período local (K amostras) do tom é correlacionado com 

cada função base, e esta correlação é utilizada para alinhar a primeira função base com o 

tom. Isto determina um ponto na função fase 8 (k) comum a todas as funções base. A 

correlação em (5 . 9.17) é realizada para cada função base, produzindo um ponto na 

função amplitude associada. O algoritmo utilizado para selecionar os pontos, alinhar o 

tom e funções base, e calcular a correlação é esboçado abaixo. 

I) Obtém-se uma estimativa do período fundamental K do tom. A fi·equência 

nominal do tom é definida como sendo 

onde Ts é o período de amostragem. 

~ 2rr 
(1) =--

KT 
' 

(5.9. 18) 

., 

., 
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2) Inicialmente, evita-se os transientes rápidos ca racterísticos do regime de ataque 

e realiza-se um alinhamento de fase inicial da primeira função base com o tom perto do 

início do regime de sustentação. Esta posição é denotada como k0. A fase inicial da 

função base e (ku) é aq uela que maximiza a relação 

(5.9.19) 

Embora a intenção seja reconstn1ir o tom usando uma função frequência linear 

por partes, a aproximação constante por partes sobre um período produz erro pequeno 

para este propósito imediato. O alinhamento é feito com a primeira função base desde 

que é estatisticamente a mais importante (tem o autovalor mais alto). Desde que a fase é 

compartilhada, isto alinha as funções base restantes também. 

3) No próximo passo será iniciado um loop para calcular a função fase para o 

resto elo tom. O parâmetro 1) é o número aproximado ele períodos pulados entre os 

pontos onde o sinal é analisado. Este parâmetro pode ser incrementado quando o tom 

está estável e decrementado se o tom tlutua. Em cada ponto, serão testados valores de 

fase abaixo e acima de um valor estimado de modo a encontrar o valor correto da fase. A 

f.1 ixa de fases de prova pode também ser incrementada ou decrementada dependendo da 

estabilidade do tom. Inicialmente, pula-se um período para obter o próximo ponto 

k, k0 + PK, P = 1 (5.9.20) 

A faixa de testes inicial utilizada foi de -rr/2 a +rr/2 

4) Estima-se a ntse verdadeira em ~i assumindo que a frequência seja constante 

entre os pontos J~i-1 e /~i 
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ê(k,) = e( k J-l) + cô KP T, (5.9.21) 

* Dentro da faixa corrente de fases de prova, testa-se valores de fase e (kj) 

menores e maiores que para achar o maior valor absoluto de 

k +1·: 

Yo(ki) = tx(k)~o(e•(k,) + & · (k - k,) Ts) 
k"kj 

(5.9.22) 

Se não é encontrado um máximo, aumenta-se a faixa corrente de fases de teste até 

que um máximo absoluto seja detetado. Neste caso, o aumento foi de 2rr/Td para cada 

tentativa frustrada de cleteção do máximo absoluto. 

5) Utiliza-se este melhor valor de fase para determinar os coeficientes ele 

amplitude para cada uma das funções base 

k ~~: 

Y;(kj)= ~x(k)(j);(e(kJ+w · (k - k, ) Ts) . i= 1,2, ... ,N-I 
bkj 

(5.9.23) 

6) A inclinação da amplitude é dada por 

( ) 
y(k j)- y(k j-l ) 

t; y k . T = --.:..__.:.... _ __;____:._ 
1 

s Kl' 
(5.9.24) 

Como mencionado, a fase é uma função do tempo quadrática por pa1tes se 

assume-se que a fr·equência é linear por partes. A inclinação da fr·equência é calculada 

rearranjanclo (5.9.15) : 

,, 
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(5.9.25) 

Então a frequência é calculada de acordo com 

(5.9.26) 

Este valor de n·equência é usado em (5.9.25) no próximo passo através do loop 
(No primeiro passo, assume-se w(k0 ) = & ). 

7) Para ajustar o tamanho do passo (!') e a faixa de fases de prova foi utilizada a 

seguinte estratégia. Se a estimativa para a fase foi bem perto da correta (no caso, foi 

tolerada uma diferença de 8rr/Td), aumenta-se o tamanho do passo de uma unidade, a 

menos que este exceda um limite escolhido. Caso contrário, decrementa-se o tamanho do 

passo a menos que que este caia abaixo de um piso escolhido. O limite escolhido foi de 

quatro períodos, e o piso, meio período. Se o limite foi alcançado e a estimativa foi 

próxima, decrementa-se a faixa de fases de teste para o próximo passo. Se o piso foi 

alcançado e a suposição foi muito distante, incrementa-se a faixa para o próximo passo. 

No caso, a faixa de fases foi incrementada ou decrementada de um valor 2n/Td de cada 

vez. 

8) Volta-se ao passo 4) até que o tlnal do tom seja alcançado. Quando o final do 

tom é alcançado, retorna-se para à posição ko e reseta-se a fase para e (ko) . o processo é 

reiniciado com um passo I' = -1, e retorna-se ao passo 4) usando passos negativos até 

que o começo do tom seja alcançado. Neste caso, como as variações do sinal são mais 

bruscas, optou-se por um teto no valor de P de dois períodos, e o limiar para a sua 

incrementação ou decrementação foi baixado para 6rr/Td. 
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Nas figuras 20, 21 e 22 abaixo tem-se os gráficos mostrando as saídas do sistema 

de deteção de envoltória para um tom de violão. Na figura 20 é mostrada a variação da 

frequência com o tempo, na figura 21, a variação da tàse, e na tigura 22, a evolução dos 

coeficientes para os seis primeiros autovetores. 
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Figura 20: Envoltória de frcquência para 11111 tom de violão. 
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Figura 2 1: Envoltória de fase para um tom de viohio. 
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Figura 22: Envoltória de amplitude para as fl primeiras funções base de um tom de violão 
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5.10. Reconstrução dos sinnis 

O sistema ele análi se tem por saídas os autovetores da base de KL e seus respectivos 

autovalores. Estes dados, juntamente com o sinal original, são utilizados pelo sistema de 

deteção ele envollória para determinar, em pontos espaçados no tempo, quais os valores de 

fase. fl'equência e dos coeticientes dos autovetores que melhor aproximam o sinal original. O 

sistema ele reconst rução toma estes dados e realiza uma interpolação para determinar os 

parâmetros nos pontos restantes, antes de realizar a reconstrução propriamente dita. O 

processo ocorre da seguinte maneira: 

Em pontos espaçados no tempo, o sistema de cleteção de envoltória fornece os valores 

de: 

• coeficientes y, e a inclinação dos coeficientes !J.y(k,) para os i autovetores selecionados para 

a síntese; 

• a fi·equência co; e a inclinação da tJ·equência /J.co(/~,) do sinal no ponto; 

• a fase 8; dos autovetores para a síntese; 

• o número de pontos N contidos no inte1valo de reconst rução. 

A partir destes dados é possível reconstruir o sinal original. Inicialmente, deve ser 

lembrado que para este trabalho foi adotada uma aproximação linear por panes para as 

funções de amplitude e tl·equência dos autovetores. e uma aproximação quadrática por partes 

para a llmção de fc1se. 

Com isto, dentro do inte1valo, as amplitudes dos autovetores podem ser encont radas 

por (5.9.7). as fi·equências por (5.9.5) e as t~1ses por (5.9.6). 

O sinal é reconstruído a partir de: 

.\' I 

x(k) ~ LY;(k)~, (e(k)) (5 . 1 0. 1) 
,~u 

onde <P; é o í-ésimo autovetor. 

,, 

-, 
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Os resultados obtidos com tal sistema toram muito bons. Os programas de deteção de 

envoltória e reconstmção de sinais conseguiram reconstruir com êxito tanto as formas de 

onda dos sinais como as suas variações temporais. 

Como um exemplo de saída do programa de reconstrução dos sinais, tem-se nas 

figuras 23 e 24 os sinais original e reconstruído de um tom de guitarra elétrica. No eixo x tem

se o tempo em segundos e no eixo y, a amplitude normalizada. Para a reconstmção foram 

utilizadas 5 fimções base, que resultou num som sintetizado bastante próximo do original. 

. . . . . . . . . . . 
I , O ·· · · ··· ··· ······ · .... .... .. ............ .. ........ .... ... ... ....... .. .. .. .... ...... .. ············· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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f-igura 24. Tom de guitarra elétrica reconstruído com 5 funções base. 
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5.11. Volta à frequência original. 

Como os sinais foram normalizados em fi·equência para a análise, os sons sintetizados 

apresentam também a fl·equência normalizada. É necessário então alterar o período de 

amostragem novamente, de modo que voltem a ter a mesma tf·equência li.tndamental do sinal 

original. Para isto utilizou-se o sistema descrito no item 5.5, com L= I 03 eM = Tor. 

Com isto, os sinais são agora reconvertidos para o formato W A V para que possam ser 

ouvidos através do sistema de som. 

,, 

'• 

.. 



69 

6. PARTE EXPERIMENTAL. 

Com o sistema inteiramente montado, foram realizados alguns testes para verificar o 

seu desempenho. O espaço amostrai para a análise fbi composto de seis tipos de sons 

diferentes: de flauta. violão. guitarra e violino, sendo este último executado de três maneiras 

diferentes: com arco, pizzicato e vibrato. Para cada um destes tipos foram coletadas 15 notas 

(duas oitavas), perf.1zendo um total de 90 sons de teste. 

A avaliação do sistema foi dividida em duas etapas: em um primeiro momento, foram 

realizados testes para verificar as propriedades descritas na parte teórica, ou seja, a influência 

dos pré-processamentos de normalização em fr·equência, alinhamento em f.1se e classificação 

dos sinais na concentração de energia nos primeiros autovetores. Verificadas estas 

propriedades, foi feita uma avaliaçi'ío do produto final. ou seja, dos sons sintetizados. Para 

isto foram realizados ensaios de comparação auditiva, onde os ouvintes eram submetidos a 

dois sons sucessivos, sendo um original e o outro sintetizado, não necessariamente nesta 

ordem. Depois eram convidados a expressarem suas opiniões quanto ao grau de similaridade 

entre eles. O resultado final foi obtido através da ponderação da opinião de várias pessoas. 

6.1. Testes iuiciais. 

De modo a reduzir a quantidade ele cálculos nesta etapa foram selecionados apenas 

30 dos 90 sinais originais. Escolheu-se para estes ensaios sons ele flau ta e ele violão. De cada 
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instrumento foram selecionadas 15 notas (duas oitavas) indo de G2 a G4, sempre com tons 

naturais (sem sustenidos ou bemóis). 

Inicialmente foram realizados testes apenas com um trecho ele cada sinal em sua 

região ele sustentação, de modo a verificar a influência dos pré-processamentos de 

normalização em fi·equência,e alinhamento em tàse e classi!lcação dos sinais na concentração 

de energia nos primeiros autovetores. Os resultados foram analisados em termos do erro 

quadrático médio de truncamento e da porcentagem de energia armazenada no primeiro 

autovetor. 

6.1.1. Verificação da influência da normalização em frequência e do 

alinhamento em fase. 

Nesta seção, todos os 30 sinais ele teste foram agmpados em uma única base. De 

modo a isolar a influência de cada um dos pré-processamentos de normalização em 

tl·equência e alinhamento em fase, foram realizados três ensaios: o primeiro com os sinais sem 

processamento nenhum, o segundo com os sinais normalizados em fi·equência, e o terceiro 

com os sinais alinhados em làse. 

Comparando o erro quadrático médio de truncamento para cada um destes casos, 

tem-se o gráfico da figura 25. A partir deste pode-se ver claramente que a concentração de 

energia nos primeiros autovetores é maior no caso de sinais normalizados em fi·equência se 

comparado ao caso de sinais sem pré-processamentos, e maior no caso de sinais alinhados em 

fc1se se comparado ao caso de sinais normalizados em fi·equência. Isto significa que adotando 

os procedimentos de normalização em fi·equência e alinhamento em fc1se consegue-se uma 

redução no número de funções amostra necessário para uma síntese ele boa qualidade. 

Esses pré-processamentos traduzem-se em uma maior correlação entre as fimções 

amostra, como pode ser visto nas três tlguras abaixo. Na figura 26, são mostradas as funções 

amostra sem nenhum tipo de pré-processamento; na figura 27, as funções amostra foram 

normalizadas em lf·equência, e na figura 28, alinhadas em làse. 

ti 
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Figura 25: Comparação do erro quadrático médio de tnmcnmento para os casos de sinais sem pré

processnrm:ntos, normalizados em frcquência e alinhados em f.'lse. 
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Figurn 26: Funções amoslm da bnse fonnada com sinais sem pré-processamentos 
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Os resultados obtidos nestes três testes iniciais podem ser resumidos na tabela 1. 

Pode-se verificar, olhando para esta tabela que a concentração de energia no primeiro 

autovetor é bastante incrementada quando são aplicados os procedimentos de normalização 

em fi·equência e alinhamento em fase. 

Tabela I: Quadro comparativo para a verificaç.1o da influência da nonnnlizaç.1o em fl'equência e 

alinhamento em f.1sc no desempenho da transfonnnda. 

Sinais sem pré- Sinais normalizados em Sinais alinhados 

processamentos fl·eq u ênci a em fase 

% da energia total do 20,66 47,16 85,02 

sinal no Iº autovetor 

N!! de sinais na base 30 30 30 

6.1.2. Verificação da influência da classificação dos sinais. 

Foi mostrado por Stapleton & Bass (1988) que quanto mais alta a correlação entre os 

sinais da base de KL, maior a concentração de energia nos primeiros autovetores. 

Para que os resultados das correlações possam ser comparados, procedeu-se a uma 

equali zação da energia dos sinais; na janela em que foram tomados, todos os sinais foram 

normalizados para teram energia unitária. De modo similar, e pelas mesmas razões que o 

problema de alinhamento em fase, os sinais foram analisados sob uma janela de 103 pontos. 

Com os resultados elas correlações em mãos, procedeu-se a separação dos mesmos 

em g111pos. Num primeiro grupo foram colocados sinais com correlação maior que 0.9 ent re 

todos os elementos. Dos sinais restantes, separou-se um segundo grupo, cujos elementos 

apresentaram correlação maior que 0.5. Os sinais restantes foram colocados em um terceiro 

gn1po. Com esta classificação, o primeiro grupo llcou com 15 sinais, o segundo com 9, e o 

terceiro com 6. 
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Como era de se esperar, a classe formada por sinais altamente correlacionados (y,J. ;::: 

0.9) apresentou os melhores resultados, enquanto que a classe formada por sinais de 

correlação baixa (y,J. ::; 0.5) apresentou o menor desempenho. Estas conclusões podem ser 

vistas no grMico da tlgura 29. 

O grau de correlação dos sinais nas diferentes bases pode ser analisado visualmente 

através das figuras 30, 31 e 32. Na figura 30, tem-se os sinais ela base formada com funções 

amostra de correlação baixa (y,). ::; 0.5), na fif:,rtlra 3 I, os da base formada com sinais de 

correlação "moderada" (0.5< y9 . ::; 0.9). e na figura 32, os sinais da base com correlação 

"alta" (y_,y ;::: O. 9). 
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Figura 29: Comparação do erro qundrútico médio de truncamento para verificar a innuência da 

classificação dos sinais na concentração de energia nos primeiros autovetores. 
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Fib'1lra 32: Funções amostra da base formada por sinais com correlação maior que 0.9. 

A classilicação dos s1naJs ajuda na concentração de energ1a nos pnme1ros 

autovetores. Neste caso, a energia armazenada no primeiro autovetor aumentou de 58.42% 

para sinais com correlação menor que 0.5 para 96.51% nos sinais com correlação acima de 

0.9. Estes resultados podem ser vistos na tabela 2. 

Tabela 2: Quadro comparativo para a vcrificaç.;io da influência da correlação entre as funções amostra 

no desempenho da transformada. 

Yxy<0.5 O. 5:Sy,y<O. 9 Yxy~0.9 

% da energia total do sinal no Iº autovetor 58.42 83.05 96.51 

Nº de sinais na base 6 9 15 

11 

.. 
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6.1.3. Apreciação dos resultados. 

A partir dos resultados apresentados nas seções anteriores, pode-se concluir que 

realmente os pré-processamentos de normalização em fi·equência, alinhamento em fase e 

classificação dos sinais auxiliam na concentração de energia nos primeiros autovetores. 

Como uma ilustração prática disto, é interessante verificar o desempenho do sistema 

na prática, ou seja, na reconstntção de um sinal real. Para isto, tomou-se um tom de violão e 

realizou-se a sua reconstrução a partir de várias bases as quais, como nos testes anteriores, 

continham sinais de flauta e violão. De modo a poder comparar os resultados, realizou-se a 

reconstntção com o mesmo número de autovetores em todos os casos. Em particular, nas 

figuras 33 a 36, os sinais foram reconstruídos com 5 autovetores. 
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Figura 33. Tom de viol:lo reconstruído a 

partir de base formada por funções amos

! ra sem pré-processamentos. 
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tra normaliz.1das em frequência. 
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6.2. Testes de audição. 
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Figura 36. Tom de violão reconstruído a 

partir de base formada por funções amos

! ra com correlação maior que O. 9. 

Uma vez que to i comprovada a eficácia da utilização dos pré-processamentos de 

normalização em frequência. alinhamento em fase e classiticação dos sinais. estes foram 

incorporados definitivamente ao procedimento de análi se. O próximo passo então seria 

verificar realmente o número de fi.tnções base necessário para uma reconstrução de boa 

qualidade dos sons originais. Como foi visto no capítulo 2, esta avaliação ainda deve ser 

feita através de testes de comparação subjetiva de similaridade em ensaios de audição, 

uma vez que ainda não é possível quantizar estes parâmetros. 

,. 
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6.2.1. 1\'laterial para os testes. 

Os 90 sinais do espaço amostrai foram normalizados em frequência, classificados 

e alinhados em fase. No procedimento de classificação foram geradas 5 classes: 

I. sinais com Yxy ~ 0.8 (sinais de flauta e violino pizzicato) 

2. sinais com Yv ~ 0.8 (sinais de violão e guitarra elétrica) 

3. sinais com 0.5 :$; Yv :$; 0.8 (sinais de violão, violino, flauta, violino pizzicato e violino 

vibrato) 

4. sinais com 0.3 :$; y,y :$; 0.5 (sinais de violão, violino, violino pizzicato e violino vibrato) 

5. sinais com y,,~ . :$; 0.3 (sinais de violão, violino, violino pizzicato, violino vibrato, flauta e 

guitarra) 

De cada uma destas foram selecionados pelo menos dois sinais para os testes de 

audição, gerando um total de 18 tons de teste. Cada um deles foi reconstruído com um 

número variável de funções base, a fim de verificar a partir de que ponto a síntese deixava 

de ter qualidade. Este número variou desde 2 até o número total de autovetores na base. 

Com isto, foram gerados 176 sinais de teste. 

Os sons de flauta reconstruídos soaram bastante artitlciais de início. A exemplo 

do trabalho de Stapleton & Dass [ 1988] adicionou-se a estes um pouco ele 111ído branco 

de baixa intensidade, o que os tornou mais naturais. 

6.2.2. Procedimentos. 

Os testes consistiram em sessões ele audição onde os ouvintes escutavam dois 

sons consecutivos, um original e outro reconstniÍdo, não necessariamente nesta ordem . 

Depois eram convidados a avaliar a semelhança entre um e outro, atribuindo as seguintes 

notas: 
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I. se os sinais fossem diferentes 

2. se fossem pouco parecidos 

3. se fossem bem parecidos 

4. se fossem iguais 

Os ouvintes também tinham a liberdade de repetir os sons caso desejassem ouvir 

melhor. De forma a não induzir resultados, os sinais foram executados de forma aleatória, 

ou seja, alternando-se os instrumentos, o número de autovetores para a reconstrução e as 

notas. O número total de pares de sons para a análise foi de 158. 

Os testes foram feitos com vários ouvintes, e ao final, foi feita uma média dos 

resultados. Foi considerado o menor número de flmções base que obtivesse avaliação 3 

(sinais bastante parecidos) como a quantidade suficiente de autovetores para uma síntese 

de alta qualidade. Isto gerou os valores da Tabela 3. 

Tabela 3: Numero suficiente de autovetores para s íntese de all;~ qualid;~de para cada uma d;~s 

cl;~sscs . 

Yxy 2:: 0.8 4 

2 Yxy 2:: 0.8 5 

3 0.5 ~ Yxy ~ 0.8 8 

4 0.3 ~ Yxy ~ 0.5 5 

5 Yxy ~ 0.3 7 

6.2.3. Apreciação dos resultados. 

Segundo os dados fornecidos pela tabela acima, pode-se ver que os resultados 

obtidos confirmam os resultados pretendidos de síntese de boa qualidade com poucas 

.\ 

" 
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funções base. O número máximo de funções requerida para uma síntese de boa qualidade 

foi de 8, no caso da base 3, e o mínimo, de apenas 4 para a base l (sinais altamente 

correlacionados). Deste modo, com um total de 29 tl.mções base conseguiu-se reconstmir 

90 sons musicais. 

Os sinais de violino e violino com vibrato foram os que apresentaram a melhor 

qualidade de síntese, sendo em alguns casos indistiguíveis elos originais. Já os sons 

percussivos (violão, guitarra e violino pizzicato) não tiveram a mesma performance. Em 

alguns casos houve a presença ele um zumbido ao final ela parte ele decaimento, como 

reportado por Stapleton & Bass ( 1988). 

Para ilustrar este ponto sejam as figuras 37 a 40 abaixo. Nestas tem-se o espectro 

dos sinais original e reconstruído de duas regiões distintas de um tom de guitarra. No 

eixo x tem-se a tl·equência em hertz, e no eixo y, a amplitude relativa de cada harmônica. 

Os gráficos das figuras 37 e 38 mostram os espectros dos sinais original e 

reconstruído na região de ataque dos mesmos. Pode-se verificar que o conteúdo 

harmônico dos dois sinais é bem parecido nesta região. 

Analisando-se agora os gráficos das figuras 39 e 40, nota-se que para o sinal 

reconstruído, há uma presença maior nas componentes de média/alta frequências, 

comparando-se com o sinal original. Isto explica o chiado ouvido durante a execução. 
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Figura 37: Espectro de um tom de guitarra durante o ataque. 
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Figura 3R: Espectro do tom reconstruído, durante o ataque. 
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Figura 39: Espectro de um tom de guitarra no final da regi:lo de decaimento. 
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Figura 40: Espectro do tom reconst ruído no final da rcgi;'io de decaimento. 
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Este último problema foi analisado mais de perto, e uma das razões apontadas 

para isto foi que os sons percussivos apresentam uma vari ação espectral muito grande 

durante o seu tempo de vida. As harmônicas mais altas são mais amortecidas do que as 

mais baixas no decorrer do tempo. Como as flmções base geradas pela transformada de 

KL apresentam espectros mais amplos (não são limitados a apenas uma harmônica como 

no caso da Transformada de Fourier), esta variação harmônica parece não ser 

reproduzida fi elmente. Nas figuras abaixo tem-se o espectro dos quatro últimos 

autovetores utilizados na reconstrução do tom de guitarra acima. 
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Figura 41 . Espectro do décimo autovetor da base onde foi reconstru ído o tom de guitarra. 
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Figura 42. Espectro do décimo pn111e1ro autovetor da base onde foi reconstru ído o tom de 

guitarra. 
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Figura 43. Espectro do décimo segundo autovetor da base onde foi reconstruído o tom de guitarra. 
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Figura 44. Espectro elo décimo terceiro aulovçtor da base onck foi reconstruído o tom de guitarra . 

Com isto, chega-se à c01~clu são de que os autovetores mms altos (com os 

autovalores menores) são os responsáveis pelo zumbido ouvido ao fi nal do tom. A 

solução encontrada para minimizar este efeito foi reconstruir a região de ataque com um 

número grande de autovetores, e a região de decaimento com um número menor. 

Outra conclusão que pode ser tirada disto é que, pelo fato de as funções base 

geradas pela t ransfà nnada de I< L serem intrinsecamente dependentes das funções 

amostra, não se consegue reproduzir adequadamente fo rmas de onda mui to di ferentes 

daquelas das funções amostra analisadas. Desta maneira, sons que apresentam formas de 

onda que va riam muito durante o seu tempo de vida (como é o caso dos sons 

.o, 

., 
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percussivos) devem ser tratados com bastante cuidado. Uma elas maneiras de contornar 

este problema seria tomar as funções amostra não logo após o ataque, mas sim na metade 

elo tom (para sons percussivos). Isto faria com que a parte analisada do sinal contivesse 

aspectos tanto do ataque quanto elo decaimento. 

Adotando os dois procedimentos acima, conseguiu-se uma grande melhora no 

som sintetizado. 
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7. CONCLUSÕES. 

Neste trabalho foi implementado e testado um modelo de síntese digital de sons 

musicais usando o modelo de síntese aditiva baseada em análise com funções base de 

Karhunen-Loeve. 

Tradicionalmente considera-se a técnica de síntese aditiva como a que produz 

sons de mais alta qualidade. O método mais comumente empregado com esta técnica é a 

síntese aditiva de Fourier, com funções base senoidais. Entretanto, a carga computacional 

imposta por este método tem limitado o seu uso para aplicações em tempo rea l. 

Foi demonstrado que um conjunto de funções base de Karhunen-Loeve é aquele 

que apresenta o mínimo erro médio quadrático el e truncamento para o conjunto de 

funções amostra ela qual foi derivado. Ainda, a base de Karhunen-Loeve apresenta todas 

as propriedades el e qualquer conjunto de funções base ortogonais. Isto permite a 

representação das funções amostra com menos funções base do que qualquer outro 

conjunto de funções base ortogonais. 

Os testes rea lizados mostra ram que, comparada à síntese aditiva ele Fourier, a 

técnica de Karhunen-Loeve apresenta um desempenho melhor no que diz respeito ao 

compromisso entre a qualidade dos sons sintetizados e o esforço computacional 

requerido. Com 29 fi.1nções base conseguiu-se representar 90 sons musicais, sendo que 

este número poderia ser bem maior se fossem tomadas mais notas dos mesmos 

inst rumento (por exemplo com sustenidos e bemóis). 

A transformada foi adaptada para reproduzi r não apenas segmentos relativamente 

curtos, mas tons musicais inteiros, variantes no tempo. Para isto foram formadas bases 

•I 

., 
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com u111 período ele cada sinal tomados na sua região de sustentação. Este trecho 

representaria as características elo som sendo sintetizado. De modo a otimizar o 

desempenho e reduzir ainda mais o número de funções base necessárias à síntese foram 

aplicadas algumas técnicas ele processamento digital de sinais tais como normalização em 

frequência e alinhamento em fase. 

Os sons foram agrupados em classes antes de serem analisados, o que resultou 

numa melhor concentração de energia nas funções base, reduzindo assim a quantidade 

destas para a síntese. Com isto consegue-se alguma economia no hardware necessário 

para operação em tempo real. 

Os sinais de violino e violino com vibrato foram os que apresentaram a melhor 

qualidade de síntese, sendo em alguns casos indistinguíveis dos originais. Isto é bastante 

positivo, desde que a técnica aditiva tradicionalmente não lida bem com sons que 

apresentam vibrato. 

O sistema apresentou alguns problemas na reconstrução de sons percussivos (sons 

onde a parte de sustentação está ausente), apresentando um zumbido ao final da região 

ele decaimento. Uma das causas apontadas para este baixo desempenho foi que o sistema 

de análise não consegue reproduzir ele maneira fiel a grande variação harmônica sofrida 

por estes sinais durante o seu tempo de vida. Isto se deve principalmente à presença dos 

autovetores mais altos (com autovalores menores). Dois procedimentos foram 

incorporados ao sistema ele síntese para melhorar a qualidade dos sons sintetizados: 

• a região de ataque foi sintetizada com um número maior de funções base do que a 

região de decaimento. Isto faz com que se preserve o ataque e minimize o zumbido na 

região de decaimento. 

• ao invés de pegar funções amostra logo após a região de ataque, foram tomadas 

amostras do sinal no meio da região de decaimento. Isto garante que as funções base 

tenham características das duas regiões . 
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Com a técnica de síntese aditiva baseada em análise elimina-se o procedimento 

cansativo de tentativa-e-erro para a derivação dos parâmetros de síntese. O método 

utilizado para a deteção das envoltórias de fase e amplitude das funções base funcionou 

bastante bem, preservando adequadamente os transientes iniciais da porção de ataque dos 

sons que, como visto anteriormente, desempenham um papel essencial na caracterização 

destes sinais. 

Existem duas desvantagens inerentes à utilização das funções de Karhunen-Loeve 

para a síntese de sons musicais: 

• A síntese com KL é limitada a uma síntese harmônica, exceto para efeitos especiais, o 

que faz imaginar que a síntese de sons inarmônicos s~ja dificultada; 

• O a/iasin~ é melhor tratado com a síntese de Fourier, onde as harmônicas 

problemáticas são simplesmente eliminadas, enquanto que com KL é necessário limitar 

os sinais em banda. 

As vantagens inerentes à técnica aditiva, que são a flexibilidade e o controle sobre 

as funções base utilizadas na síntese são preservadas com a técnica de KL. 

Como sugestões para trabalhos futuros, poderia-se comparar os resultados da 

técnica aqui desenvolvida com outros modelos (subtrativos, não-lineares, etc.) de modo a 

fornecer um panorama melhor sobre quais técnicas li.mcionam melhor em que situações. 

Também poderia-se empregar esta técnica em síntese de voz. Testes preliminares com o 

sistema desenvolvido mostraram bons resultados. O algoritmo de deteção de envoltória 

poderia ser refinado, através de uma aproximação quadrática por partes para os 

coeficientes y; dos autovetores, já que esta acompanha melhor as curvas não lineares. É 

preciso verificar, entretanto, qual o custo computacional de tal refinamento no tempo de 

reconstrução do sinal. para averiguar a sua viabilidade para aplicações em tempo real. 

•I 
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" APENDICE 1 

Método dos anultiplicadores de Lagrange 

Uma condição necessária para que uma função contínua e diferenciável 

f(x~.x2, ... ,X11) de 11 variáveis x 1, x2, .•• , X11 tenha um máximo ou um mínimo em um ponto 

interior a uma região é 

d( d( d( 
c(( = + + .. . + 

d'( 1 d'( 2 dx,. 
o (I) 

naquele ponto, para todos os valores permitidos de d'(,, d'<2, ... , dx,. 

Em um ponto sa tisfazendo (i), a função/é dita como sendo estacionária. 

Se ·as 11 variáveis são todas independentes, as 11 diferenciais podem ser 

determinadas arbitrariamente, e segue então que (I) é equivalente às 11 condições 

() (2) 
ili,, 

Se porém as 11 variáveis não forem independentes, mas relacionadas por N condi

ções da forma 

~ .. (x1 , X?, .. . ,X) 
1\. - 11 

V, K 1, 2, ... , N 

então, pelo menos teori camente, estas N equações podem ser resolvidas para expressar N 

das va riáveis em termos das (11-N) va riáveis restantes, e portanto para expresar f e df em 

termos de (n-N) va riáveis independentes e suas diferenciais. 



Alternativamente, pode-se obter N relações lineares entre as 11 diferenciais por 

diferenciação. Estas condições permitem exprimir N diferenciais como combinações 

lineares das diferenciais das (11-N) variáveis independentes. 

Se (I) é expressa em termos destas diferenciais, os seus coeficientes precisam 

então desaparecer, fornecendo (11-N) condições para valores estacionários de .f, os quais 

suplementam as N condições de restrição. 

Um procedimento mais conveniente neste caso consiste na introdução dos 

chamados multiplicadores de Lagrange. Para ilustrar o seu uso, seja o problema ele obter 

valores estacionários de.f(x,y,z), 

o (3) 

sujeita às duas restrições 

~~~ (x,y,z) o (4a) 

~ 1 (x,y,z) o (4b) 

Desde que as três variúveis x, y e z prec1sam satisfazer as duas condições 

auxiliares ( 4a) e ( 4b ), apenas uma variável pode ser considerada independente. As 

equações (4a,b) implicam nas relações diferenciais 

(Sa) 

(Sb) 

O procedimento esboçado acuna poderia consistir em resolver primeiramente 

(Sa,b) para d"~: e dy em termos ele dz (se isto for possível) e introduzir os resultados em 

(3), para fornecer um resultado da forma 

... 

J • 
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c{l = ( ... ) dz 

Desde que dz pode ser determinada arbitrariamente, o desaparecimento da 

expressão indicada entre parênteses nesta forma é a condição desejada para que f seja 

estacionária quando (4a,b) são satisfeitas. 

Como um procedimento alternativo, multiplica-se primeiramente (5a) e (5b) por 

quantidades À. 1 e À.2, respectivamente. Soma-se então o resultado obtido com (3). Desde 

que os lados direitos das três equações são todos nulos, pode-se escrever 

(./~ + À. 1 ~ lx + ').. 2 ~h ) c/x + O:,. + À 1 tp ly + ').. 2 $ 2y ) dy + 

(/ + ')..I ~lz + À. 2 ~2z ) dz = O 

para valores arbitrários de À., e À.2 

(6) 

Determina-se À., e À.2 de modo que dois dos parênteses em (6) desapareçam·. 

Então o diferencial multiplicando o parêntese restante pode ser determinado 

arbitrariamente, e portanto este parêntese precisa também desaparecer. Desta maneira: 

q( 
& 

o 

() 

i!l = 'A a <1, 1 ., 'A a (~ 2 = 0 :).. 1"'\ }"'\ (),{ uz uz 

(7a) 

(7b) 

(7c) 

As equações (7a,b,c) e (4a,b) formam um sistema de 5 equações determinando x, 

y, z, À.t e À.2. As quantidades À., e À.2 são conhecidas como multiplicadores de Lagrange. A 

• Pode ser mostrado que se isto não for possível, então as funções Ql 1 e ~2 devem ser 
funcionalmente dependentes, de modo que as duas restrições ( 4a,b) podem ser ou 
equivalentes ou incompatíveis. 



sua introdução frequentemente simplifica a álgebra relevante em problemas do tipo 

considerado. Em muitas aplicações, eles também têm um significado llsico. 

É interessante notar que as condições em (7) são as condições para que 

seja estacionária quando não existe nenhuma restrição. 

O procedimento acima é aplicável sem modificação ao caso geral de 11 variáveis e 

(N < 11) restrições. 

, 



Apêndice 2 

Método das potências para o cálculo de ~ 1 

O método das potências é uma técnica para calcular iterativamente a função base 

principal da expansão de Karhunen-Loeve a partir de um conjunto de dados { Vt,(t), i = l, 

2, ... . N} . 

As funções base ~l,(t) satisfazem a seguinte equação integral (assumindo, por 

simplicidade que -r, = O para todo !) : 

f,/';(l')t lfl; (t')~,(t')dl' = ~~,(!) (I) 
;-· 11 

A implementação em microcomputadores requer a representação das funções 

temporais como vetores de N elementos, cada um com 11 pontos, { Vf;, i = l, 2, ... . N}. 

Deste modo a equação (I) pode ser reescrita como 

N 

L ~d ~~~ · <!iJ = ,~,~~, (2) 
•=I 

ou equivalentemente, 

(3) 

onde A é a matriz de correlação 11 x 11 

N 

A = L vi; vi/. 
i= l 



A equação (3) pode gerar ~~ de uma maneira iterativa através do algoritmo do 

método das potências: 

e (4) 

- (k+l) 
-( k+l) 11 • l 2 
V = llif(k+llll ,I= , , .. 

Pode ser mostrado que v(k+tl aproxima um vetor proporcional a ~ 1 a medida que 

k aumenta. A equação (4) requer que se calcule os elementos da matriz A, mas é fácil 

evitar este problema transformando (2) em um algoritmo iterativo que calcule produtos 

escalares de vetores ao invés de operações matriciais. 

N 

'L~';(~,;. v(k)) = ;; (k•ll (5) 
i : l 

-(k !I) 
-(k!l) 11 
I' = -;;-llii-(k •---:;-1) 11 'k = I ,2 ' ... (6) 

e onde u< 1
> = v(tl é algum vetor arbitrário. A taxa de convergência depende de ln(À1\À2), 

onde À2 é o autovalor associado ao segundo vetor base principal da expansão de 

Karhunen-Loeve ~ 2 . 

1 



APÊNDICE 3 

Redução de uma ma triz si métrica par a a forma 

tridiagona I. 

A estratégia ótima para encontrar autovalores e autovetores é, primeiramente, 

reduzir a matriz a uma forma mais simples, e só então iniciar um procedimento iterativo. 

Para matrizes simétricas, a forma preferida é a tridiagonal. O algoritmo de Householder 

reduz uma matriz simétrica (11 x 11) A para a forma tridiagonal atrvés de (11 - 2) 

transformações ortogonais. Cada transformação elimina a parte requerida de uma coluna 

e uma linha inteira correspondente. O ingrediente básico é uma matriz de Householder P, 

a qual tem a forma: 

P = l- 2w · w 7 (l) 

onde w é um vetor real com lwl2 
= . ( Na notação presente, o produto matricial de dois 

vetores, a e b é escrito como a · b r, enquanto o produto escalar dos vetores é escrito 

como a r· b.) A matriz P é ortogonal pois 

r-= 1- 2w · w · 1- 2w · w ' ( r} ( r} 

= I - 4 w · w T + 4 w( w r · w) · w T (2) 

= I 

Portanto. P = P -I _ !VIas P r= P, provando a ortogonalidade. 



P pode ser reescrito como 

onde o escalar H é dado por 

T 
U·U 

1'=1--
H 

H= _!_lul~ 
2 

(3) 

(4) 

e u pode ser agora um vetor qualquer. Supondo que x é o vetor composto pela primeira 

coluna de A . Escolhe-se 

(5) 

onde e1 é o vetor unitário [ I,O, ... ,of. e a escolha de sinais será feita mais tarde. Então 

2u · (lxl 2 + lxlx,) 
= x - 2lxl2 + 2lxlx1 

(6) 

=x-u 

Isto mostra que a matriz P de Householcler age em um dado vetor x ele modo a 

zerar todos os seus elementos, exceto o primeiro. 



Para reduzir uma matriz simétrica A para a forma tridiagonal, escolhe-se o vetor x 

de modo que a primeira matriz de Householder seja os primeiros (11 - I) elementos da 

primeira coluna. Então os (11 - 2) elementos inferiores serão zerados: 

í 1 o o olla11 a,2 (/l.l a,n l 
lo li 0

21 I 
P1 · A =1 O ,.1 ali I 

lu- ll p 

J L:.: 
irrelevante 

J l'~' 
I 

Ía 11 (112 a~.~ a,., l 
I k 

=I o I (7) 

l ~· irrelevante 

J 

As matrizes foram escritas na forma particionada, com <u·l>p denotando uma 

matriz de Householder com dimensões (11 - I) x (11 - I). A quatidade k é simplesmente 

mais ou menos a magnitude do vetor [a21, .. . ,a11 1f', 

A transformação ortogonal completa é agora 

r o li 

I k 
A' = P · A·P = I O 

k o 

l·~· irrelevante 

onde foi usado o fato de que l'r = P. 

ol 

I 
I 
I 
J 

(8) 

Agora escolhe-se o vetor x para a segunda matriz de Householder como sendo os 

(11 - 2) elementos de baixo da segunda coluna, e a partir dela constroi-se 



r 1 o o ol 
lo l o oi 

P2 =I o o I (9) 

l~· 
(u- 2) p I 

2 

J o 

O bloco de identidade no canto superior direito assegura que a tridiagonalização 

conseguida no primeiro passo não será destruída por este, enquanto que a matriz de 

Householder (11 - 2)-dimensional (II·
2>P2 cria uma linha e uma coluna adicionais da saída 

tridiagonal. Claramente, uma sequência de (11 - 2) transformações deste tipo irá reduzir a 

matriz A à forma tridiagonal. 

Ao invés de realizar as multiplicações matriciais em P- A o P , calcula-se um vetor 

Então 

Ao li 
p=-

H 

tlotl '/' ( 7') AoP:::::Ao 1- -----,;- ::::: A - potl 

A I ::::: p o A o p ::::: A - p o ti 1' - li o p '/' + 2 /( li o ti T 

onde o escalar [(é definido por 

Se for definido 

lJ To p 
J( = --

2H 

q = p - [(li 

(I O) 

(I 1) 

( 12) 

) 



.~ 

.) 

,. 

então tem-se 

T T A' = A - q·u - u·q (13) 

Esta é a fórmula computacionalmente útil. 

A rotina para redução de Householder dada acima começa realmente na n-ésima 

coluna de A, e não na primeira como mostrado acima. Em detalhes, as equações são 

como segue: No estágio m (m = I, 2, ... , 11- 2) o vetor u tem a forma 

u T = [ ail ,ai2' ... ,ai.i- 2 ,ai.i- 1 ,±.fcr,o, ... ,o] (14) 

Aqui 

i = 11- 111 + I = 11,11 - I, ... ,3 (15) 

e a quantidade a clxl2 na notação anterior) é 

( 16) 

O sinal de a é escolhido em ( 14) para ser o mesmo de a;.;. 1 de modo a minimizar o 

erro de arredondamento. 

As variáveis são então calculadas na seguinte ordem: a, u, /-/ , p, /(, q, A' . Em 

qualquer estágio 111, A é tridiagonal em suas (111- I) linhas e colunas. 

Se os autovetores da matriz tridiagonal final são encontrados, então os autoveto

res de A podem ser obtidos aplicando a transformação acumulada 

Q = P . p .. . p 
I 2 11 · 2 (17) 



a aqueles autovetores. Assim, Q é formada por recursão depois que todos os P's foram 

determinados: 

Q - p 
11- 2 - n- 2' 

( 18) 

) 
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APÊNDICE 4 

Autovalores e autovetores de urna rnatriz tridiagonal. 

Avaliação do polinômio característico. 

Uma vez que a matriz real, simétrica original fo i reduzida para a forma tridiagonal, um 

método possível para determinar seus autovalores é encontrar as raízes de seu polinômio 

característico p,(À) diretamente. O polinômio característico de uma matriz tridiagonal pode 

ser avaliado para qualquer valor de teste de À através de uma relação de recursão eficiente. Os 

polinômios de baixa ordem produzidos durante a recursão tà nnam uma sequência de 

Sturmian que pode ser usada para localiza r os autovalores em intervalos do eixo real. Um 

método de busca de raízes tais como os métodos de bissessão ou de Newton pode ser 

uti lizado para refinar os intervalos. Os autovetores correspondentes podem ser então 

encontrados por iteração inversa. 

Os algoritmos QR e QL. 

A idéia básica por trús do algoritmo QR é que qualquer matriz real pode ser 

decomposta na forma 

A = Q · R (1) 

onde Q é ortogonal e R é triangular superior. Para uma matriz geral, a decomposição é 

construída aplicando-se translà rmações de Houscholder para eliminar colunas sucessivas de A 

abaixo da diagonal. 

Seja a matriz formada pelos là tores da equação ( I) na ordem inversa 



A' = R · Q (2) 

Desde que Q é ortogonal, a equação ( I) tornece R = Q r · A . Então a equação (2) 

torna-se 

A' = Qr· A · Q (3) 

Pode-se ver que A' é uma transtormação oriogonal de A. 

Não existe nenhuma razão especial para que um dos ~1 tores de A seja triangular 

superior; pode-se também Htzê-lo triangular inferior. Este tipo de decomposição é chamado de 

algoritmo QL, desde que 

A = Q·L (4) 

onde L é I riangular inferior. 

É interessante lembrar que na redução de Householder para a forma tridiagonal (2), 

inicia-se na n-ésima (última) coluna da matriz original. Para minimizar o arredondamento, 

deve-se colocar os elementos maiores no canto inferior direito, se possível. Para diagonalizar a 

matriz tridiagonal resu ltante, o algoritmo QL irá ter um arredondamento menor que o QR. 

O algoritmo QL consiste em uma série de transformações ortogonais: 

A = Q ·L J .( .< 

(5) 

A .•. 1 = L .. · Q_. 

O teorema a seguir é a base do algoritmo para uma n1atriz geral A: 

" 



" 

i) Se A tem autovalores de valores absolutos I À; 1. então A·' ---t [forma triangular inferior] a 

medida (jUe s -> w. Os autovalores aparecem na diagonal em ordem crescente de magnitude 

absoluta. 

i i) Se A tem um autovalor I À; I ele multiplicidade p, A·' ---t [forma triangular inferior) a 

medida que s ---t oo, exceto para uma matriz de bloco diagonal de ordem p , cujos autovalores 

A carga para o algoritmo QL é O(n~) por iteração para uma matriz geral, o que o 

torna proibitivo nestes casos. Entretanto a carga computacional é somente O(n) por iteração 

para uma matriz tridiagonal e 0(1?) pa ra urna matriz ele Hessenberg, o que o torna altamente 

eficiente nestas formas. 

Nesta seção será dada atenção apenas ao caso em que A é uma matriz real, simétrica e 

tridiagonal. Todos os autovalores À; são então reais. De acordo com o teorema, se qualquer À; 

tem uma multiplicidade p, então deve ex istir pelo menos (p - I) zeros na sub e superdiagonal. 

Então a mat riz pode ser dividida em submatrizes que podem ser diagonalizadas 

separadamente, e a complicação de blocos diagonais (jUe possam aparecer no caso geral é 

irrelevante. 

Na prova do teorema cotado ac1ma, mostra-se que em geral um elemento na 

superdiagonal converge a zero por 

(/ ~~I ::::: (llJ·' 
IJ À.. 

J 

(6) 

Embora À; < Àj. a convergência pode ser lenta se À; for próximo de ~·. A convergência 

pode ser acelerada pela técnica ele deslocamento: Se k é uma constante (jUalquer, então A-kl 

tem autovalores }l,-k. Se for feita a decomposição 



A -kl = Q ·L 
.f ·"' ,\' .r 

(7) 

de modo que 

(8) 

então a convergência é determinada pela razão 

(9) 

A idéia é escolher o deslocamento k,, em cada estágio para maxnmzar a taxa de 

convergência. Uma boa escolha para o deslocamento inicial poderia ser ks próximo de f.., , o 

menor autovalor. Então a primeira linha dos elementos tora da diagonal poderia tender 

rapidamente para zero. Entretanto À- 1 não é conhecida a priori. Uma estratégia bastante eficaz 

na prática (embora não exista nenhuma prova de que seja ótima) é calcular os autovalores da 

submatriz diagonal principal 2 x 2 de A. Então escolhe-se k .• igual ao autovalor próximo de 

De uma maneira geral, supondo (jUe foram encontrados (r-I) autovalores de A. Então 

pode-se e.wazinr a mntriz ri scando as primeiras (r-I) linhas e colunas deixando 

o o 

o 
dr e 

A= r 
(10) 

e c/nl r 

la 

o 
C 1,, I (! 

11 I 

o e d,, 11· 1 

/ J 

.. 



.I 

'\ 

Escolhe-se k .. igual ao autovalor da submatriz principal 2 x 2 que está mais próximo de 

dr. Pode-se mostrar que a convergência do algoritmo com esta estratégia é geralmente cúbica 

(e no pior caso quadrática para autovalores degenerados). Esta convergência rápida é que 

torna o algoritmo tão atrativo. 

Pode-se notar que com o deslocamento, os autovalores não aparecem na diagonal 

principal necessariamente em ordem crescente de valor absoluto. 

Como mencionado anteriormente, a decomposição QL ele uma matriz geral é efetuada 

por uma sequência de transformações de Householder. Para uma matriz tridiagonal, 

entretanto, é mais etlciente utilizar rotações planas PN Usa-se a sequência P12. P2J, ... ,P,.~,, 

para eliminar os elementos a12, Chl , ... ,a,.1,,. Por simetria, os elementos subdiagonais a21. 

a;12, ... ,a,,,.1 serão eliminados também. Então cada Qs é um produto de rotações ele planos: 

QT = p l.<l . p L<) ... p L<I 
.< I 2 , .. , 

onde P; elimina a,,,. 1. É impot1ante notar que é Q1 e não Q em ( li) pois definiu-se 

Algoritmo QL com deslocamentos implícitos. 

( 11) 

O algoritmo descrito pode ser bastante bem sucedido. Entretanto quando os 

elementos de A diferem grandemente em ordem de magnitude, a subtração de um ks grande 

dos elementos da diagonal pode levar a uma perda de precisão para os autovalores menores. 

esta dificuldade pode ser evitada pelo algoritmo QL com deslocamentos implícitos. O 

algoritmo QL implícito é matematicamente equivalente ao algoritmo QL original, mas o 

processamento não requer que k.11 seja realmente subt raído de A. 



O algoritmo é baseado no seguinte lema: Se A é uma matriz simétrica não singular e 

n = Q r . A, onde Q é Oltogonal e n é tricliagonal com elementos fora da diagonal positivos, 

então Q e B são inteiramente determinados quando a última linha ele Qr é especificada. 

Prova: Seja q~ denotando o i-ésimo vetor linha da matriz Qr. Então q; é o i-ésimo 

vetor linha da matriz Qr. Então q; é o i-ésimo vetor coluna da matriz Q. A relação 

B. Qr = Qr. A pode ser escrita como 

pl yl H 'I: l q; l 
a.2 p2 y2 T T 

Ch íJ 2 

1·1 ·7·.· I= ·1·.· I· A 
(12) 

l a.ll-1 P"-1 
Y11- 1 J l <t";.' J q";' J 

a." p/1 q/1 q /1 

A n-ésima linha desta equação matricinl é 

T T T 
a."q"-1 + p"q" = CJ ,, ·A (13) 

Desde que Q é ortogonal, 

( T. = Õ 1, CJ, nm (14) 

Então se a equação ( 13) fo r pós-multiplicada por <(11 

T p" = q". A. q, (15) 

o qual é conhecido desde que q" é conhecido. Então a equação ( 13) fornece 

(1. ( T = ZT 
' 11 ( IJ·· l n- 1 (16) 



! 
onde 

T T T z,_1 = q, ·A- P,q, ( 17) 

é conhecido. P01t anto 

(18) 

ou 

a., = lz,_,, ( 19) 

e 

(20) 

(onde a., é não nulo por hi pótese). Similarmente, pode-se mostrar por indução que se forem 

conhecidos q,, q,.h ... , CJ11:1 e os a.'s, Ws e y's até o nível (n - j), pode-se determjnar as 

quantidades no nível n-(j+ 1 ). 

Para aplicar o lema na prática, supõe-se inicialmente que é possível encontrar uma 

matriz tridiagonal A .<+t tal que 

A - QT ·A ·Q ,ç+ l - s ,{ Ji 
(2 1) 

onde Q: é ortogonal e tem a mesma última. linha que Q!. no algoritmo QL original. Então 

Qs = Q,, e A·" ' = A.<+t· 



Agora, no algoritmo original, da equação (li), pode-se ver que a última linha de Q; é 

a mesma da última linha de P,~~11 . É conveniente lembrar que P,~~11 é uma rotação plana para 

eliminar o elemento (n- 1, n) de A ·' - k_, I. Um cálculo simples usando (li) mostra que seus 

parâmetros 

d/1 - k.< - ('11- l 
c o= , s o= --;::= ======= 

~e,~+ (d/1 - k,.r e,~ + (d/1 - k .• r 
(22) 

A matriz P,~~11 • A·' · P1;:l_1; é tridiagonal com 2 elementos ext ras: 

, ... 
X X 

l 
I X I 

I 
X X x XI (23) 

l 
X X :J X X 

É necessário então reduzir esta matriz para a forma tridiagonal com uma matriz 

ortogonal cuja última linha é [0, O, ... , O, I] de modo que a últ ima linha de·Q_;· fique igual a 

P,~~11 . Isto pode ser feito por uma sequência de transformações de Givens· ou Householder. 

Para a forma especial da matriz (23), o método de Givens é melhor. Faz-se uma rotação no 

plano (n-2, n-1) de modo a eliminar o elemento (n-2, n). [ Por simetri a, o elemento (n,n-2) irá 

ser zerado também.] Isto to rnece uma fo rma tridiagonal exceto pelos elementos extra (n-3 , n-

1) e (n- 1, n-3). Estes são eliminados com urna rotação no plano (n-3, n-2), e assim por diante. 

Então é necessária uma sequência ele (n-2) rotações ele Givens. O resultado é tal que 

Q T o= QT = p(.,). p (s) ... pLtl . p (s) 
s s I 2 u- 2 u- 1 (24) 

• O método de Givens é descrito em Press ( 1987) 



onde os P 's são as rotações de Givens e P11• 1 são as mesmas rotações planas do algoritmo 

original. Então a equação (21) fornece a próxima iteração de A. É interessante notar que o 

deslocamento k,, entra implicitamente at ravés dos parâmetros (22). 


