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Resumo 

Sinais podem ser amostrados, armazenados e reproduzidos por computadores digitais. 
Adicionalmente, sinais podem ser analisados de modo que formas comportadas de sua 
representação possam ser extraídas, economizando o espaço de memória necessário para 
o armazenamento. A transformada de Fourier tem sido tradicionalmente utilizada para 
este fim. Este trabalho trata da utilização da transformada Karhunen-Loeve como método 
alternativo de representação de tons musicais, possibilitando grande economia de recursos 
computacionais comparada com a transformada de Fourier. 

Abstract 

Signals can be sampled, stored and played back by digital computers. Furthermore, 
signals can be analized in such a way that compressed forms of their representation can be 
extracted, reducing the amount of memory needed to store them. The Fourier transform 
have been traditionally used in this way. This dissertation deals with the use of the 
Karhunen-Loeve transform as an alternative method of representing a particular and 
dynamic signal, the musical tones, allowing bigger savings of computing resources, as 
compared to the Fourier transform. 









Capitulo 1 

Introdução 

Os matemáticos do século XIX, herdaram de seus colegas do século anterior, problemas 
difíceis associados a fenômenos físicos, para os quais tiveram que desenvolver muitas 
ferramentas matemáticas hoje existentes. Destacamos aqui, o problema de vibração de 
cordas [BOA 66]. 

O matemático e físico francês Jean Baptiste Fourier, baseado nas pesquisas realizadas 
por Taylor [KRE 69], Bernoulli [FIO 87] e Laplace [BOY 79], acreditava que a solução do 
problema de vibração de cordas poderia ser colocada na forma de séries trigonométricas. 
Em 1822, Fourier publicou um trabalho intitulado de Theorie mathématique de la chaleur 
[FIO 87], onde expressou formalmente os coeficientes e escreveu as séries de senos e 
cossenos de várias funções. O autor afirmava que qualquer função podia ser representada 
pela referida série, que hoje leva seu nome. No entanto, tal afirmação não é verdadeira, 
pois é necessário que a função satisfaça algumas condições (discutidas no capítulo 3, seção 
3.6). Porém, deve-se a Fourier o mérito por ter explicitado claramente a forma da série. 

Em 1.863, o médico e físico H.L.F. Helmholtz [KOE 65] tornou-se o primeiro cientista 
a aplicar a teoria proposta por Fourier em síntese de tons musicais. Helmholtz reali-
zou vários experimentos com uma série de diapasões comandados eletricamente, sendo 
que para cada diapasão existia acoplado um cilindro ressonador para uma determinada 
frequência. Desta maneira, ele conseguiu analisar e reproduzir tons musicais. Os ressona-
dores utilizados por Helmholtz, eram equipamentos extremamente rudimentares, os quais 
identificavam apenas um estado transiente do tom musical, a sustentação, de maneira que, 
ao sintetizar as informações obtidas pela análise, Helmholtz percebia grandes diferenças 
entre o tom original e seu sintético. 

Desde então, várias pesquisas foram realizadas com a intenção de compreender e mo-
delar os fenônenos físicos que ocorrem com os sinais sonoros musicais. Com  o advento dos 
computadores eletrônicos, os cientistas passaram a buscar nestes equipamentos meios de 
geração de sinais musicais. 







De maneira geral, instrumentos musicais geram sinais complexos, analógicos e contínuos 
no tempo. Por sua vez, os computadores digitais somente estão preparados a processar 
informações discretas e digitais. A figura 1.3 ilustra a conversão de um sinal continuo 
para sua representação discreta. 
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Figura 1.3: Representa a conversão de um sinal contínuo (a) e sua representação 
discreta (b) 

Seja x(t) um sinal analógico, que é uma função continua no tempo, transportando uma 
certa informação, podendo ser um tom musical. Se x(t) for submetido a uma amostragem 
ideal [OTN 72], isto é, de x(1) será obtido um conjunto de valores discretos, os quais 
possibilitam a reconstrução fiel do sinal original, a uma taxa específica de N amostras 
por segundo, descrita por : 

N-1 
X* ( i) '-s-rJj  At E x(m 6t)5(t — m At) 	 (1.1) 

rn=0 

onde At é o intervalo entre duas amostras consecutivas e 6(s) corresponde à função im-
pulso, conhecida por função delta de Dirac [OPP 75]. O resultado desta amostragem é 
uma sequência de dados {X(m)}, m = 0,1, N — 1, onde X(m) = x(m 5t). O termo 
sequência digital implica que cada elemento de {X(m)}, foi quantificado e codificado na 
forma digital. Por consequência direta, o termo sinal digital x°(i) implica que cada valor 
amostrado x(m At), na equação 1.1, tenha sido quantizado e codificado na forma digital 
[HEL 73]. No capítulo 2 discutiremos melhor esta conversão, tecnicamente denominada 
por A/D (analógico-digital). 

Consequentemente, todos os sinais contínuos podem ser representados por meio de uma 
sequência de valores discretos. Desta forma, o computador pode processar,calcular e gerar 
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informação o bloco condições de contorno identifica o instrumento em questão. 

Figura 4.11 : Representação em blocos de uni sintetizador analógico por controle 
hierárquico 

4.4 Métodos de Síntese 

Nesta seção, discutiremos características básicas de alguns métodos muito utilizados para 
a geração de tons musicais. Dentre os vários métodos existentes, destacamos : 

• Síntese Aditiva 

• Síntese Subtrativa 

• Síntese por Frequência Modulada 

• Síntese por Distorção de Fase 
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