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Bibliografia
On the Sensations of Tone - Hermann von 

Helmholtz (fim do século XIX)

http://en.wikipedia.org/wiki/Sensations_of_Tone



Análise
Objetivo da análise: traduzir fenômenos 
complicados e novos usando explicações 
simples e bem conhecidas.

Exemplo: peça musical pode ser explicada 
usando notas.



Explicando sons
- Intensidade (potência)
- Altura (pitch)
- Qualidade (timbre)



Intensidade do som
Sons são sensações decorrentes da variação 
da pressão do ar (sinais acústicos). Variações 
de pressão mais intensas levam a sensações 
sonoras mais intensas.
Importante: a variação é linear se utilizarmos a 
escala de decibéis (dB)!



Altura (pitch)
Alguns sinais acústicos são periódicos, ou 
aproximadamente periódicos. Estes evocam a 
sensação de altura (pitch) tal que a altura 
percebida é proporcional à frequência 
fundamental (F0) do sinal.
A relação entre F0 e altura foi primeiro 
estudada por Vincenzo Galilei (século XVI)



A Série de Fourier
Joseph Fourier (início do Século XIX)
Todo sinal periódico pode ser modelado como 
uma somatória de sinais senoidais com 
frequências harmonicamente relacionadas à 
frequência fundamental F0 e amplitudes e 
fases próprias!
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier


E se eu não sei a F0??
Transformada de Fourier (diferente da Série!).
Ideia: calcular, à partir de um sinal, quais 
componentes de frequência estão lá presentes!
Problema: esse conteúdo muda com o tempo 
(eu toco outras notas…)



Espectrogramas
- Representação tempo-frequência
- Implementado em vários programas
- Problema: compromisso da resolução
- Como interpretar??



Qualidade (timbre)
De acordo com Helmholtz, a qualidade, ou 
timbre, é o que diferencia, por exemplo, os 
sons de um violino e de um piano, mesmo que 
toquem a mesma nota.
Helmholtz defende que a amplitude dos 
harmônicos superiores é responsável pela 
sensação de qualidade.



O "Oh!" e o "Ah!"
Hipótese: a qualidade do som depende das 
intensidades dos harmônicos
Como testar: gravo dois sons de qualidades 
diferentes, mas mesma altura, e analizo seus 
espectrogramas!



Para que serve?
Dado que:
- Somos capazes de gerar senóides por 

computador
- Podemos alterar suas amplitudes
Então podemos simular sons acústicos 
somando senóides de frequências e 
amplitudes conhecidas! (síntese aditiva)!



Para que serve (2)?
Dado que:
- Podemos gerar sinais periódicos arbitrários 

por computador
- Sabemos filtrar sons para modular as 

intensidades de suas componentes
Então, podemos filtrar sons até que eles soem 
como nós queremos (síntese subtrativa)!



Classificação automática
Idéia: calcular características de sons à partir 
de seus espectrogramas. Isso nos dá um vetor 
de características:
f[n] = valor da característica "n".
Exemplos: centróide espectral, frequência 
fundamental, energia...



Classificação automática
Cada som tem um vetor único! E esperamos 
menor distância entre vetores (em N 
dimensões) relacionados a sons parecidos.
Musical genre classification of audio signals (2002)
G Tzanetakis, P Cook
Speech and Audio Processing, IEEE transactions on 10 
(5), 293-302

http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=EN&user=yPgxxpwAAAAJ&citation_for_view=yPgxxpwAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=EN&user=yPgxxpwAAAAJ&citation_for_view=yPgxxpwAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

