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1. RESUMO 

 

Separação de fontes de sinais é uma área de interesse do processamento 

digital de sinais, na qual vários sinais são misturados em um único sinal e o objetivo 

é recuperar os sinais originais a partir do sinal combinado. Aplicadas à sinais 

sonoros, estas técnicas são utilizadas para solucionar o problema denominado 

fenômeno de coquetel. Este fenômeno é percebido na situação que o ser humano 

está rodeado por diversas fontes de som, como em um coquetel com várias 

conversas paralelas, embora o sistema auditivo receba a propagação de todos os 

sons, o cérebro humano possui a capacidade de prestar atenção em apenas uma 

destas fontes. No entanto, esta habilidade não é trivial em sistemas computacionais. 

Deste modo, metodologias são pesquisadas e desenvolvidas, dentre elas, por 

exemplo, citamos a abordagem simples através das características de frequência 

dos sons e utilização de filtros para isolar apenas as componentes desejadas. Este 

trabalho procura projetar e avaliar a aplicação de filtros digitais com o objetivo de 

separar fontes de sons que estejam misturadas em um único sinal. Para isso, foi 

utilizado o software MATLAB para a mistura dos áudios, a análise das componentes 

de frequência dos sons, o projeto dos filtros digitais, a aplicação dos filtros e a 

reprodução do áudio filtrado para avaliação subjetiva. Por fim, foi possível concluir 

que filtros seletores de frequência não são considerados um método ótimo para a 

separação de sons por causa da diversidade de faixas de frequências que os sons 

podem ocupar. Resultados satisfatórios acontecem apenas nos casos em que os 

sons misturados ocupam faixas de frequência diferentes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A separação de fontes de sinais áudio em sistemas computacionais é um 

desafio recorrente para engenheiros e pesquisadores, pois tenta-se modelar uma 

atividade realizada pelo ser humano. Imagine, por exemplo, a situação de uma sala 

de aula onde o ar condicionado está ligado, a chuva está batendo forte no telhado, o 

professor está lecionando e alguns alunos estão cochichando, ou então, imagine a 

apresentação de uma orquestra, que possui inúmeros instrumentos, de cordas, de 

sopro, de percussão, e em vários momentos da apresentação eles soam todos 
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juntos. Quando ouvimos uma mistura de sons como as citadas, na verdade todos 

estes sons se propagam juntos e alcançam a audição humana como se fosse um 

único sinal sonoro. Este sinal sonoro é a soma de todos os sons propagados. 

O cérebro humano possui a capacidade de focar a atenção em apenas uma 

fonte ou um tipo de som, mesmo que vários outros sons sejam simultaneamente 

propagados e captados pelo sistema auditivo. Quando isso acontece, os sons não 

são atenuados pelo sistema auditivo; ou seja, o cérebro escolhe em quais 

componentes direcionar a atenção. Este fenômeno cognitivo foi estudado por Collin 

Cherry em 1953 e nomeado de cocktail party problem [1]. 

Os sistemas computacionais, no entanto, não têm esta capacidade. Quando 

há a captura de sons através de um microfone ou transdutor, o sistema 

computacional entende todos os sons captados como um único sinal, embora sejam 

provenientes de fontes diferentes. Uma das formas de tentar simular esta habilidade 

humana em sistemas computacionais é separar fontes de som, atenuando ou 

eliminando os sons que não são de interesse. Desta forma, o sistema computacional 

poderia processar o sinal desejado desconsiderando interferências de outros sinais. 

Os sons podem ser construídos a partir de diversas formas de vibrações, seja 

o choque de dois objetos, o sopro em um instrumento ou a vibração do ar através 

das pregas vocais para formar a fala. Os sinais podem ser decompostos através da 

análise de Fourier, que nos permite entender as frequências de cada som.  

Analisando as componentes de frequência dos sons, podemos especificar 

filtros seletores de frequência na tentativa de separar apenas os sons cujas 

frequências nos interessam. O filtro seletor de frequência é uma relevante classe de 

sistemas lineares invariantes no tempo e possui a característica de preservar as 

frequências especificadas e rejeitar quaisquer outras [2].  

Devido ao seu desempenho, filtros digitais são muito utilizados para fazer a 

filtragem de sinais contínuos. Deste modo, os sinais são convertidos para o formato 

digital através da amostragem e quantização, processados num computador digital 

ou processador digital de sinais, e por fim, convertê-lo novamente para a forma 

contínua. Se analisarmos todo este processo como um único sistema, e além disso, 

se a entrada for limitada em banda e a frequência de amostragem for alta o 

suficiente para evitar aliasing, então esta sequência de operações se comportará 

como um sistema analógico [2, 3]. 
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A digitalização do sinal de áudio é realizada pela arquitetura PCM (do inglês, 

Pulse Code Modulation). Este processo consiste na captação por um microfone, 

filtragem anti-aliasing, amostragem, quantização e o armazenamento em memória 

[4]. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é projetar filtros digitais seletores em frequência 

para analisar e executar a separação de fontes utilizando a transformada de Fourier 

visando o conhecimento das características dos sinais de áudio e suas respectivas 

respostas quando aplicados em filtros digitais. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste trabalho será realizado utilizando o software 

MATLAB para a execução digital das quatro etapas do separador de fontes. 

Inicialmente, é formada uma base de dados com sinais de áudio com frequências 

distintas. Em seguida, os sinais serão misturados em grupos distintos e serão 

analisados no espectro de frequência. Na sequência, os filtros digitais seletores de 

frequência são projetados para a separação dos sons nos sinais misturados. Por fim, 

a análise subjetiva é realizada é empregada para avaliar a qualidade da separação 

de fontes realizada. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os projetos dos filtros digitais seletores de frequência possibilitarão a 

separação de sinais de áudio misturados em diversos ambientes utilizando sistemas 

computacionais visando a separação de fontes, atividade esta, realizada com 

desempenho  elevado pelo ser humano, solucionando o efeito coquetel. O 

desenvolvimento deste separador de fontes consistem em quatro etapas básicas: 

seleção dos sinais de áudio, mistura dos sinais e análise no domínio da frequência, 

projeto dos filtros digitais seletores de frequência e por fim, a análise de 

desempenho do filtro digital aplicado ao processo de separação de áudios. 
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5.1 Seleção da Base de Dados 

Inicialmente os recursos de áudio foram selecionados individualmente para 

posterior mistura. A base de áudio foi extraída do site freesound.org [5], 

caracterizado por disponibilizar distintos filtros de pesquisa e a licença de uso. Os 

sons escolhidos foram de voz humana, acionamento de campainha, ruído de ar 

condicionado e toque de telefone. Os sinais escolhidos possuem as seguintes 

especificações: licença Creative Commons de domínio público, formato de arquivo 

WAV (LPCM), taxa de amostragem de 44.100Hz, e 16 bits por amostra. 

Os áudios selecionados foram separados em grupos para futura simulação 

de ambiente real devido ao processo de mistura. Por exemplo, um dos grupos 

consiste na mistura de uma voz masculina soletrando o alfabeto, um ruído de ar 

condicionado e o som de um telefone tocando. Na Tabela 1 são listados os áudios 

selecionados e os seus respectivos agrupamentos.  

Tabela 1: Agrupamento de áudios selecionados. 

 

5.2 Preparação de Dados 

Na sequência, o software MATLAB [6] é utilizado para carregar o áudio na 

memória pelo uso da função [y, Fs] = audioread(filename), responsável por salvar o 

arquivo de áudio em uma matriz com dimensão do número de amostras versus a 

quantidade de canais de cada áudio. Visando não tornar a faixa de valores de 

amplitude do sinal de áudio muito extensa, as amostras foram normalizadas na faixa 

de valores de {-1} a {1}. As matrizes armazenadas, são misturadas conforme os 

grupos mencionados utilizando 10 segundos de cada faixa musical para não 

comprometer a utilização da memória do computador, o que inviabilizaria o 

processamento das informações durante o processo de separação de fontes. A 

Figura 1, por exemplo, apresenta no domínio do tempo o os sinais do grupo 1 em 

(a), (b) e (c), e em (d) o sinal misturado. Observe no sinal misturado que não 
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conseguimos identificar os sinais individuais, objetivo do sistema computacional 

neste trabalho. 

 

Figura 1: Gráfico no domínio do tempo dos áudios do grupo 1 nas Figuras (a), (b) e (c), e na Figura 

(d) o sinal misturado.  

5.3 Espectro de Frequência dos Sinais de Áudio 

Em seguida, os sinais dos grupos são plotados no domínio da frequência 

utilizando somente o gráfico de amplitude e frequências positivas para facilitar a 

análise de cada componente do sinal. Em primeiro lugar, o número de pontos da 

DFT (do inglês, Discrete Fourier Transform) é calculado de acordo com a próxima 

potência de 2 que seja maior que o comprimento L do sinal. Assim, é possível 

aplicar o algoritmo da FFT (do inglês, Fast Fourier Transform) de forma otimizada 

para garantir a resposta na frequência de maneira ágil. Depois, são calculados os 

coeficientes da DFT com N pontos, facilitando a plotagem dos sinais individuais e 

misturado e a identificação dos componentes. Na Figura 2, o espectro de magnitude 

de cada áudio do grupo 1 é apresentado para análise dos componentes de 

Frequência. Note nas Figuras 2(a) e 2(b), que o ruído do ar condicionado concentra 

as suas componentes de frequências em uma larga faixa com maior concentração 

de intensidade está entre 0 e 100Hz, mas este sinal também possui componentes de 

frequência significativas até 2.500Hz e entre as faixas de 4.500Hz e 6.000Hz. O 

toque de telefone, é apresentado nas Figuras 2(c) e 2(d) e possui componentes 

harmônicas, iniciando em 550Hz e continuando até 13.000Hz. No sinal da voz 

masculina soletrando o alfabeto em inglês, apresentado na Figura 2(e) e 2(f), 

observamos uma ampla faixa do espectro de frequências com o seu conteúdo 

espectral se encontra em sua maioria na faixa de 0 a 5.000Hz.  
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O sinal misturado será a soma ponto a ponto dos três sinais de áudio. O 

espectro de frequência do áudio misturado do grupo 1 está representado na Figura 

3. De posse os espectros de frequência dos sinais de áudio separados e do sinal 

misturado, podemos analisá-los e selecionar frequências para projetar os filtros e 

separar os sons. No entanto, analisando os espectros do grupo 1, percebemos que 

muitas das componentes de cada sinal se sobrepõem umas às outras. Por exemplo, 

as componentes do sinal do ar condicionado, que em sua maior parte vão de 0 a 

2.500Hz, estão na mesma faixa de frequência das principais componentes da voz, 

que vai de 0 a 5.000Hz. Além disso, as componentes de frequência do sinal do 

telefone estão espalhadas pelo espectro até 14.000Hz, mas possuem componentes 

harmônicas importantes na faixa de 0 a 5.000Hz. Tornando a atividade custosa 

separar os sons usando apenas filtros, visto que, em sua maior parte, quando 

filtrarmos algum conjunto de frequências selecionadas, estaremos filtrando 

componentes de frequência de dois ou mais áudios separados. Deste modo, são 

projetados filtros com o objetivo de separar algumas dessas componentes de 

frequência e analisar o resultado dos sons filtrados.  

 

Figura 2: Espectros de Frequência de cada um dos áudios do Grupo 1, com suas 

respectivas ampliações à direita para identificação mais precisa das características de frequência. 
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Figura 3: Espectro de frequência dos sinais de áudio misturados no grupo 1. 

5.4 Projeto dos Filtros Digitais e Avaliação de Desempenho 

Os Filtros digitais utilizados neste projeto foram desenvolvidos utilizando o 

Filter Design and Analysis Tool (FDATool), ferramenta do MATLAB. Nesta 

ferramenta são inseridas as especificações de tipo, magnitude, ordem, método de 

projeto e especificações do filtro, para geração automática do seletor de frequências.  

Neste trabalho, os filtros de janela Kaiser foram escolhidos por apresentar 

um bom controle de especificações, incluindo a transição de banda, tolerância da 

banda passante e atenuação da banda de rejeição. Para todos os filtros deste 

trabalho, as bandas de atenuação são fixadas em 80dB e a tolerância de ripple da 

banda passante é fixada em 1dB. As bandas de transição foram fixadas em 50Hz 

para todos os filtros. Com estes parâmetros fixados, todos os filtros foram projetados 

com ordem mínima de 4.427 pontos. 

A separação do toque do telefone, por exemplo, é realizada pelo projeto de 

vários filtros passa-faixa em torno das principais harmônicas e somá-los. Analisando 

as harmônicas do som do telefone na Figura 3(d), foram projetados nove filtros com 

as especificações descritas na Tabela 2 de forma a cobrir as harmônicas do seu 

espectro de magnitude. 

Tabela 2: Frequências de rejeição e passagem dos filtros passa-faixa para o espectro do telefone. 
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Por fim, a avaliação dos filtros projetados foi realizada de maneira subjetiva 

quanto a eficiência da filtragem do som desejado a partir da reprodução dos áudios 

filtrados. Esta comparação também pode ser realizada de maneira espectral, 

conforme a Figura 4, apresentamos o espectro de frequência do toque de telefone 

após a etapa de filtragem e quando comparamos à Figura 2(d), identificamos boa 

semelhança diferindo por não conter o conteúdo espectral de 0 a 800 Hz. 

 

Figura 4: Espectro de frequência dos sinais de áudio do toque de telefone filtrado. 

 

6. RESULTADOS 

 

Para o grupo 1, foi possível isolar de forma satisfatória o som do telefone 

tocando, eliminando o som da voz e o ruído do ar condicionado. No entanto, a 

filtragem para o som da voz não eliminou de forma satisfatória os outros sons, e isso 

se deve pela larga faixa de frequência que os sinais de fala ocupam. 

O grupo 2 é composto de uma voz feminina cantarolando uma melodia com 

a boca fechada, um alarme de carro disparado e o gorjeio de um passarinho. Neste 

grupo, foi possível separar o som do canto feminino de forma razoável, mas não 

satisfatória. Este sinal em questão tem suas componentes de frequência 

concentradas de 0 a 600Hz. Além disso, o gorjeio do pássaro e o alarme do carro 

possuem componentes de frequências mais altas, que não cruzam com as principais 

frequências do sinal de canto. O alarme do carro, no entanto, possui algumas 

harmônicas em frequências baixas, o que é possível de escutar no áudio filtrado 

com um filtro passa-baixa de 600Hz. Neste grupo, também é possível separar o som 

do alarme do carro, visto que ele produz harmônicas bem definidas, assim como o 

telefone tocando do grupo 1. O canto do pássaro, porém, fica mais difícil de se filtrar, 
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visto que se encontra numa larga faixa de frequências, as quais incluem as 

harmônicas do alarme do carro. 

O grupo 3 é composto pelo som de um contrabaixo, um sino natalino e um 

secador de cabelo. O secador produz um ruído que ocupa quase todo o espectro 

audível, sendo difícil de ser eliminado do áudio misturado utilizando apenas filtros. O 

contrabaixo e o sino natalino produzem componentes de frequência muito distintas, 

sendo fácil de serem separados um do outro. O contrabaixo possui um som muito 

grave, o que faz com que praticamente todo o conteúdo espectral se concentre em 

frequências mais baixas. Este som específico pode ser separado com um filtro 

passa-baixa de 500Hz, mas terá alguns resquícios do ruído causado pelo secador. 

Quanto ao sino natalino, pode ser passado um filtro passa-faixa de 2.000Hz a 

12.000Hz, recuperando a maior parte dos componentes de frequência do sino, sem 

nenhum som do contrabaixo, porém com resquícios do ruído causado pelo secador. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi proposto o projeto de filtros digitais para a separação de 

frequências de sinais de áudio misturados. Deste modo, identificamos observações 

importantes a respeito da natureza dos sons e as funções dos filtros seletores de 

frequência.  

Primeiramente, ressaltamos a complexidade dos sons devido a composição 

da quantidade de harmônicos. Os sons harmônicos são mais simples de se analisar, 

como por exemplo, sons de instrumentos musicais ou o som das vogais da nossa 

fala, visto que são produzidos por frequências harmônicas bem definidas, e seu 

espectro de frequências fica concentrado nestas harmônicas. Sons mais complexos, 

como por exemplo, os sinais com ruídos possuem inúmeras componentes de 

frequência, dificultando a análise do espectro de sons misturados. 

Além disso, é possível projetar um filtro seletor de frequência somente se as 

frequências desejadas são conhecidas. Conhecendo o tipo do som, é possível 

estimar a faixa de frequência que ele pode ocupar, de acordo com estudo prévio. No 

entanto, esta técnica não é segura, pois uma mesma categoria de som ainda assim 

pode ser diferente de outro som semelhante.  
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Por fim, se as componentes de frequência de dois ou mais sons misturados 

ocupam a mesma faixa de frequência, a filtragem digital por frequência torna-se uma 

tarefa mais custosa. Deste modo, filtros seletores de frequência não podem separar 

sons de forma ótima. Para que a separação por filtros seja satisfatória, é preciso que 

os sons que se deseja separar possuam componentes de frequência muito distintas 

e separadas umas das outras. 
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