
Sociedade de Engenharia de Áudio
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RESUMO
A decomposição de sinais por “Matching Pursuit” (MP) vem sendo aplicada em áudio. Na litera-
tura, mostrou-se que um dicionário de janelas moduladas nas freqüências da escala musical cromática
possibilita boa resolução para análise tempo-freqüência. Este trabalho implementa um esquema de
análise/sı́ntese de áudio utilizando MP cromático. Seu desempenho para diversas famı́lias de sinais é
avaliado por uma medida objetiva descrita pelo ITU e por testes subjetivos informais, em função do
número de coeficientes da representação. É sugerido, ainda, um critério para parada da decomposição.

0 INTRODUÇÃO

Recentemente, o estudo de técnicas capazes de ob-
ter representações compactas de sinais tem-se intensi-
ficado [1]. Essas técnicas têm obtido sucesso no pro-
cessamento de sinais de áudio para fins de transcrição
musical [2, 3] e codificação [4, 5]. A codificação de
áudio, que é o enfoque deste trabalho, envolve diver-
sas etapas tais como análise, mascaramento no tempo
e na freqüência, quantização, codificação por entropia,

quantização inversa e sı́ntese. Para que o codificador
apresente bom desempenho é fundamental utilizar um
método de análise capaz de aproximar o sinal com o
menor número possı́vel de coeficientes.

Normalmente, essa aproximação é realizada através
decomposições que aproximam os sinais que compõem
um dado espaço, usando uma combinação linear de
formas de onda pré-definidas (ou átomos) provenien-
tes de um dicionário dito redundante por conter mais
elementos que os necessários para gerar o espaço. As-
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sim, pode-se escolher um subconjunto dos átomos de
um dicionário redundante e associar-lhes diferentes pe-
sos a fim de representar um dado sinal. Esse para-
digma de representação de sinais é também conhecido
por decomposição atômica. Existem diversos métodos
que realizam decomposições atômicas; dentre eles, há
o popular Matching Pursuit [6].

Uma representação compacta pressupõe alto grau
de similaridade entre os elementos do dicionário e os
fenômenos presentes no sinal. O uso de dicionários
redundantes permite alcançar maior nı́vel de compaci-
dade na representação que o uso de bases ortonormais
reais, tais como as wavelets discretas, visto que um si-
nal pode apresentar estruturas complexas que não são
bem representadas utilizando-se somente uma classe de
formas de onda. Por sua vez, o dicionário redundante
pode ser formado por uma união de bases ortogonais,
por transformadas redundantes (wavelet packet e fra-
mes de Gabor) ou por formas de ondas parametriza-
das [4, 7, 8, 9].

A Figura 1 ilustra o esquema de codificação de
sinais utilizando decomposições atômicas. O codifi-
cador analisa o sinal de forma a encontrar uma boa
representação para este, com base em um dicionário
D. Nesse dicionário são modelados os fenômenos
existentes nos sinais que se deseja aproximar. Em
seguida, os coeficientes e os ı́ndices dos átomos da
representação do sinal são transmitidos/armazenados.
O decodificador, com base no mesmo dicionário, sin-
tetiza/reconstrói o sinal a partir dos átomos e pesos pro-
vindos do codificador.

Codificador

Coeficientes

Indices dos atomos

Decodificador
Sinal Sinal

Reconstruido

D D

Figura 1: Codificação de sinais usando dicionários re-
dundantes / representações atômicas

Se soubermos de que forma os sinais de uma
classe são produzidos, podemos utilizar representações
atômicas para tentar modelar o sistema fı́sico que gera
o sinal. Se conseguirmos um bom modelo e o codifi-
carmos eficientemente, poderemos obter altas taxas de
compressão. Esse é o contexto deste trabalho. Nele
discutimos a utilização de representações atômicas ob-
tidas usando o algoritmo conhecido por Matching Pur-
suit [6, 10] para sinais de áudio. Abordagens simila-
res a esta já foram propostas na literatura [2, 3, 4, 5].
No presente trabalho, avaliam-se potencialidades e de-
ficiências de tais métodos, e implementa-se um es-
quema simples de análise/sı́ntese de áudio utilizando
o MP cromático. Seu desempenho é avaliado para di-
versas famı́lias de sinais por uma medida objetiva des-
crita pelo ITU, em função do número de coeficientes
da representação. É proposto, ainda, um critério para
parada da decomposição.

A próxima seção apresenta aspectos relevantes de
representações atômicas e como elas podem fornecer
representações compactas e coerentes – relacionadas
ao processo fı́sico gerador dos sinais observados. A
seção seguinte explica o dicionário aqui empregado,
composto por senóides geradas a partir das freqüências
da escala cromática. A seguir, detalha-se o algoritmo
de decomposição empregado, que é uma variante do
Matching Pursuit. Após isso, são apresentados resulta-
dos referentes ao desempenho do método para diversas
famı́lias de sinais, que são também avaliadas usando o
PEAQ [11]. Por fim, as conclusões são apresentadas.

1 REPRESENTAÇÕES ATÔMICAS
Numa representação atômica, um sinal x é descrito

como uma combinação linear de poucas formas de onda
selecionadas a partir de um conjunto pré-definido, o di-
cionárioD. Os sinais gγ que compõemD são as formas
de onda que podem ser utilizadas na decomposição,
chamadas de átomos ou elementos. Algoritmos que
obtêm representações atômicas de sinais escolhem um
subconjunto de M elementos gγ(i) do dicionário D que
aproximam um sinal x na forma

x ≈ x̂ =
M

i=1

αigγ(i), gγ(i) ∈ D. (1)

Cada átomo gγ(i) (indexado por γ(i)) utilizado na
aproximação de x pode ser interpretado como uma
caracterı́stica intrı́nseca do sinal x de “peso” αi. A
representação mais compacta de x é aquela que uti-
liza o menor número de átomos [4] com distorção nula.
Na prática, não se procura, necessariamente, o me-
nor número de átomos, pois um pequeno conjunto de
átomos que aproxime x com uma distorção aceitável
pode ser suficiente [7, 8]. Assim, a compacidade de
uma representação está relacionada ao número de ter-
mos M, e à medida que M cresce menos compacta é a
representação.

Para que combinações lineares de M átomos de um
dicionário D sejam capazes de representar qualquer si-
nal x ∈ X com distorção d(x, M,D) arbitrariamente
pequena, D tem que ser completo em X [10]. As-
sim, deverá existir pelo menos uma combinação linear
de elementos de D que produza x̂ = x, ∀ x ∈ X,
isto é, D deve gerar o espaço X. Dicionários são di-
tos sobre-completos ou redundantes quando possuem
mais elementos que os necessários para tal fim. A re-
dundância permite que diferentes combinações lineares
de elementos deD expressem um mesmo x.

Quando lidamos com processos fı́sicos, o sinal ob-
servado é uma mistura de componentes pi, que repre-
sentam fenômenos fı́sicos, dada por

x =


i

βipi + n, (2)

onde n é o ruı́do inerente à observação. Quanto mais
parecidos forem os átomos gγ(i) e seus pesos αi utili-
zados na representação de um sinal x com as compo-
nentes pi e seus pesos βi presentes em x, melhor será a
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representação obtida para modelagem do sinal e reco-
nhecimento de padrões, e a dizemos coerente.

Assim, vemos que para se poder obter uma
representação compacta ou coerente, um dos aspectos-
chave reside no dicionário, isto é, na definição de seus
átomos.

2 DICIONÁRIO DE ESCALA MUSICAL
CROMÁTICA

Os elementos de um dicionário redundante po-
dem ser gerados escalonando-se, transladando-se e
modulando-se uma função janela real h(t). No caso de
um dicionário de átomos complexos, cada átomo gγ é
definido como [6]

gγ(n) = Kγh
n − u

s


eiξn, (3)

onde Kγ é tal que gγ possui norma unitária. O ı́ndice
γ é composto pelo escalonamento s, pelo deslocamento
no tempo u e pela freqüência de modulação ξ, ou seja,
γ = (s, u, ξ), onde γ ∈ Γ = R+ × R2 e Γ é conjunto de
todos os parâmetros do dicionário.

No trabalho original de Mallat e Zhang [6], propõe-
se um dicionário formado por átomos gerados a par-
tir de uma janela gaussiana, que possuem a melhor
localização tempo-freqüência. Entretanto, esses átomos
possuem baixo grau de similaridade com relação aos
fenômenos presentes em sinais de áudio, comprome-
tendo, assim, a compacidade na representação de sinais
de áudio, fator fundamental para o bom desempenho de
um codificador. Em [2], verifica-se que o uso de um
dicionário composto por janelas de Hanning modula-
das nas freqüências da escala musical cromática pos-
sibilita boa resolução para análise tempo-freqüência.
Além disso, seus elementos são mais parecidos com os
padrões de sinais de áudio. Dessa maneira, opta-se por
utilizá-lo com o propósito de obter representações mais
compactas.

O dicionário de escala musical cromática é obtido,
de acordo com a Eq. (3), a partir de uma janela de Han-
ning h(t) definida por

h(t) = 1 + cos(2πt). (4)

Os parâmetros de γ, s (escala) e u (de deslocamento no
tempo), são discretizados da seguinte maneira (ver Eq.
(3))

s = 2 j, j ∈ 
j0, . . . , log2(N)


, (5)

u = p
 s
2


, p ∈


0, . . . ,

2N
s
− 1


, (6)

onde N é comprimento do sinal. É importante desta-
car que evita-se que parte de um átomo fique “fora”
do suporte do sinal (no caso, para u = 0) realizando-
se a extensão periódica do sinal a ser decomposto.
A freqüência, por sua vez, é discretizada da seguinte
forma

ξ = ξ02
k

12 , k ∈ {0, . . . , kmax} , (7)

onde k é o ı́ndice da freqüência correspondente a
um semitom da escala musical cromática entre a
freqüência mı́nima ξ0 e a freqüência máxima associada
a kmax. Com o intuito de representar sinais provenientes
de instrumentos de afinação imperfeita, adicionam-se
freqüências laterais em torno de cada semitom, resul-
tando em uma escala mais fina

ξ ∈

ξ02

k−δ
12 , ξ02

k
12 , ξ02

k+δ
12


, k ∈ {0, . . . , kmax} , (8)

O parâmetro δ ∈ ]0, 1/3] ajusta a razão custo-benefı́cio
entre sensibilidade e seletividade. Utilizou-se δ =

1/3 para manter constante a razão geométrica entre as
freqüências.

Observe que não é possı́vel analisar de maneira efi-
caz componentes de freqüências que possuem menos
de 1 ciclo dentro de uma escala s. Portanto para impe-
dir a inserção de um número maior que o necessário de
elementos no dicionário, seleciona-se, para uma dada
escala, ξ0 de modo que as freqüências apresentem mais
que 1 ciclo.

Uma vez definidos os átomos que iremos empregar,
passemos à descrição do algoritmo empregado para de-
compor os sinais.

3 ALGORITMO DE DECOMPOSIÇÃO
O método de decomposição proposto, inspirado

em [12] e [13], utiliza o algoritmo de “Matching Pur-
suit” (MP) com base no dicionário de escala musical
cromática. O MP realiza aproximações sucessivas de
um sinal x buscando em um dicionário redundante a
melhor aproximação, a cada iteração.

O sinal de áudio é dividido em quadros xk (k é o
ı́ndice do quadro) de tamanho N, ponderados por uma
janela suavizadora, em saltos de H amostras. Aqui,
usou-se a janela de Hanning com H = N/2, garantindo
a reconstrução exata do sinal com a sobreposição dos
quadros. Antes de se janelar o sinal, é necessário inse-
rir H/2 amostras antes de seu inı́cio e após o seu fim.
A decomposição é realizada em cada um dos quadros
separadamente.

Dado que o sinal é real e passa-banda, os elementos
do dicionário são sinais analı́ticos (ver Eq. (3)), e como
supomos que a janela compreenderá pelo menos 1 ciclo
(como determinado na seção anterior) então o resı́duo
inicial é ajustado como

r0
xk

(n) = hN(n) xk(n) + j hN(n) H{xk(n)}, (9)

onde hN(n) corresponde à janela de Hanning de com-
primento N e H{·} representa a transformada de Hil-
bert. É importante ressaltar que a convergência na
aproximação de um sinal analı́tico garante a con-
vergência da aproximação do sinal real correspondente
[13]. A cada iteração da decomposição, o MP busca
o átomo gγ(i) de maior correlação com o resı́duo da
iteração anterior, ri−1

xk
. O átomo escolhido é subtraı́do

do resı́duo, gerando um novo resı́duo

ri
xk
= ri−1

xk
− αi gγ(i), onde αi =


ri−1

xk
, gγ(i)


. (10)
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Este processo se repete até que o energia do resı́duo seja
suficientemente pequena ou que algum outro critério
de parada seja atendido. Ao final, obtém-se a seguinte
aproximação linear de xk:

x̂k = Re


M

i=1

αi gγ(i)

 , (11)

onde gγ(i) é o átomo complexo do dicionário asso-
ciado ao ı́ndice de parâmetros γi, αi corresponde ao
coeficiente complexo e M é o número de termos na
representação. A seqüência de pares {αi, γ(i)}, i =
1, . . . , M, forma o que denomina-se de Livro de Estru-
turas [6].

3.1 CRITÉRIO DE PARADA
Deseja-se que a decomposição seja interrompida

quando a aproximação do sinal for suficientemente
boa, significando que os átomos escolhidos para a
aproximação são coerentes, ou seja, altamente corre-
lacionados com as caracterı́sticas intrı́nsecas do sinal.
Normalmente, utiliza-se a norma do resı́duo ou um
número máximo de iterações como critério de parada
[6, 4, 2]. A norma do resı́duo é uma medida do erro
de aproximação, contudo com base apenas nela não é
possı́vel averiguar se o resı́duo ainda é correlacionado
significativamente com algum átomo do dicionário [9].
Para isso, propõe-se o uso da taxa de aproximação
[6, 14], definida como

λ(i) =



ri−1

x , gγ(i)


ri−1

x  , (12)

que mede o quanto do resı́duo ri−1
x é aproximado na

iteração i. A taxa de aproximação possui um com-
portamento decrescente exponencial, como é demons-
trado em [6]. A derivada da envoltória dessa exponen-
cial diminui à medida que o número de iterações au-
menta até que λ(i) convirja para um valor médio esta-
cionário. Quando a taxa de aproximação atinge esse
valor, poder-se dizer que não há mais elementos do di-
cionário que sejam coerentes com o resı́duo, portanto
a decomposição pode ser interrompida. Esse critério
apresenta um bom desempenho quando aplicado a si-
nais elétricos [7, 8, 9].

4 RESULTADOS
Nos experimentos, realizam-se a análise/sı́ntese,

utilizando o MP cromático, de notas de diferentes
famı́lias de instrumentos: clarinete (A3), piano (A3),
tı́mpano (E3) e violão (A3). Os sinais possuem 1 se-
gundo de duração e são amostrados a uma taxa de 44,1
kHz, logo têm 44100 amostras cada. O sinal é dividido
em quadros de N = 1024 amostras, o que corresponde
a 0,023 segundo, com sobreposição de H = 512 amos-
tras. Dessa forma, têm-se um total de 88 quadros. O di-
cionário foi gerado para valores do parâmetro de escala
s ∈ {4, 8, . . . , 1024}, resultando em 95420 elementos.
Definiu-se a escala de freqüências cromáticas variando

de 27,5 Hz (A0) a 15,6 kHz (B9). Esse limite supe-
rior corresponde à freqüência da escala cromática mais
próxima da média geométrica dos extremos da última
oitava representável com a taxa de amostragem de 44,1
kHz.

Primeiramente, avaliou-se o esquema de
análise/sı́ntese proposto através do PEAQ (Per-
ceptual Evaluation of Audio Quality)) [11]. O PEAQ é
um método de medição objetiva da qualidade de sinais
de audio descrito pelo ITU (International Telecommu-
nications Union), originalmente destinado à avaliação
de codecs com perdas. Ele utiliza diversas medidas de
base psicoacústica que, combinadas, resultam em uma
medida de qualidade relativa entre duas instâncias de
um sinal – um sinal de referência (original) e um sinal
de teste (reconstruı́do) [11]. Essa medida de qualidade
é classificada nas seguintes faixas:

• -4 a -3: muito perturbador;

• -3 a -2: perturbador;

• -2 a -1: pouco perturbador;

• -1 a 0: não perturbador.

As Figuras de 2 a 5 apresentam resultados da
avaliação do desempenho do MP cromático através
do PEAQ. Todas apresentam o mesmo padrão, se-
gundo o qual o avaliador, naturalmente, premia as
representações mais completas. O comportamento
anômalo para poucos coeficientes se explica pelo fato
de o PEAQ se destinar à avaliação de áudio de alta qua-
lidade: sinais muito prejudicados geram notas pouco
confiáveis.

Observa-se para o clarinete (Fig. 2), o número
mı́nimo de coeficientes para que o sinal reconstruı́do
fosse avaliado como não perturbador (PEAQ entre -1
e 0) foi 14178; no caso do piano (Fig. 3), foram ne-
cessários 9776 coeficientes; no do tı́mpano (Fig. 4),
6903; e no do violão (Fig. 5), 6818. Em ordem decres-
cente de compactação, terı́amos violão, tı́mpano, piano
e clarinete.

Em seguida, fizeram-se testes informais de audição
a fim de verificar o número mı́nimo de coeficientes con-
siderados necessários para representar fielmente as no-
tas de cada instrumento. Usou-se como referência o
percentual da norma inicial de cada quadro que deter-
minava o resı́duo de parada. Os resultados são apre-
sentados na Tabela 1, juntamente com o percentual de
energia representado. O número máximo de iterações
do algoritmo de decomposição foi fixado em 400 por
quadro.

Os testes subjetivos atribuı́ram o maior nı́vel de
compactação ao violão, seguido do piano, do tı́mpano
e do clarinete. Observa-se que, em todos os ca-
sos, as quantidades de coeficientes encontradas fo-
ram menores que as sugeridas pelo PEAQ, o que
numa primeira análise poderia indicar pequeno grau de
exigência dos ouvintes. Mas além disso, somente o
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Figura 2: Avaliação de Qualidade através do
PEAQ para diferentes números de coeficientes na
representação do sinal de clarinete (A3).
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Figura 3: Avaliação de Qualidade através do
PEAQ para diferentes números de coeficientes na
representação do sinal de piano (A3).

Tabela 1: Resultados de testes informais de audição.

Clarinete
(A3)

Piano
(A3)

Tı́mpano
(E3)

Violão
(A3)

Percentual da
norma inicial
como critério
de parada (%)

1 2 1 4

Número
mı́nimo de
coeficientes

≈ 10000 ≈ 3000 ≈ 4500 ≈ 800

Percentual de
energia repre-
sentado (%)

99,90 99,83 99,89 99,84

clarinete e o violão foram classificados na mesma or-
dem, quanto à compactação. A discrepância entre os
resultados dos testes subjetivos e objetivos pode ser
causada em parte pelo fato de o PEAQ ter sido trei-
nado com base em codificadores de fundamentação psi-
coacústica. A adaptação dessa medida objetiva de qua-
lidade para aplicação a sinais que sofreram outras for-
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Figura 4: Avaliação de Qualidade através do
PEAQ para diferentes números de coeficientes na
representação do sinal de timpano (E3).
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Figura 5: Avaliação de Qualidade através do
PEAQ para diferentes números de coeficientes na
representação do sinal de violão (A3).

mas de modificação é um tópico a ser investigado.
As Figuras de 6 a 9 mostram as formas de onda ori-

ginais das notas dos 4 instrumentos e o número de coe-
ficientes usados, quadro a quadro, para reconstruir cada
um deles no contexto da Tabela 1.

Nota-se que os trechos de baixa energia no inı́cio da
Figura 6 (clarinete) e no final da Figura 9 (violão) pre-
cisaram de uma grande quantidade de coeficientes para
serem representados. Isso sugere que nessas porções
de sinal já resta pouca correlação entre o resı́duo e os
átomos do dicionário.

A Figura 10 ilustra o comportamento da norma do
resı́duo em função das iterações para dois quadros do si-
nal de clarinete: 4 e 50. Verifica-se o mesmo comporta-
mento exponencial. Contudo, uma derivada reduzida da
envoltória exponencial da norma indica que os átomos
escolhidos do dicionário aproximam cada vez menos o
resı́duo. Isso explica que sejam utilizados mais átomos
para o quadro 4, de baixa energia, que para o quadro
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Figura 6: Sinal do clarinete (A3) e número de coefici-
entes na representação dos quadros.
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Figura 7: Sinal do piano (A3) e número de coeficientes
na representação dos quadros.
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Figura 8: Sinal do tı́mpano (E3) e número de coeficien-
tes na representação dos quadros.
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Figura 9: Sinal do violão (A3) e número de coeficientes
na representação dos quadros.

50, de alta energia. Portanto, adotar um percentual da
energia do resı́duo inicial como energia do resı́duo que
decide a parada da decomposição não parece ser ade-
quado.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
−1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Clarinete (A3)

N
or

m
a 

do
 re

si
du

o

No. de iter.

Quadro 4
Quadro 50

Figura 10: Comportamento da norma do resı́duo nos
quadros 4 e 50 do sinal de clarinete (A3)

.

A Figura 11 ilustra a taxa de aproximação (Eq. (12))
em função do número de iterações do MP. Observa-
se que esta figura de mérito consegue traduzir a ca-
pacidade do dicionário de aproximar o resı́duo a cada
iteração. Essa capacidade diminui exponencialmente
da mesma forma que a norma do resı́duo. Quando a
sua taxa de variação média se torna pequena é por-
que os elementos do dicionário passaram a ter baixa
correlação com o resı́duo, e, portanto, não é mais pre-
ciso prosseguir com a decomposição. Isso indica que
pode ser interessante utilizar a taxa de aproximação
como critério de parada para o MP cromático. Esse
critério apresentou um bom desempenho quando apli-
cado a sinais elétricos [7, 8, 9], e é um tópico corrente-
mente sob investigação.
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Figura 11: Taxa de aproximação dos quadros 4 e 50 do
sinal de clarinete (A3)

5 CONCLUSÃO

Neste artigo, avaliaram-se potencialidades e de-
ficiências do método de Matching Pursuit quando
aplicado a áudio. Implementou-se um esquema
de análise/sı́ntese de sinais de áudio utilizando MP
cromático. Seu desempenho para diversas famı́lias de
sinais foi avaliado pelo Perceptual Evaluation of Au-
dio Quality (PEAQ) em função do número de coeficien-
tes empregados na representação e por testes informais
de audição, com alguma discrepância, sugerindo a ne-
cessidade de se modificar o PEAQ para ampliar seu al-
cance. Por fim, verificou-se que a taxa de aproximação
possui um bom potencial como critério de parada da
decomposição.

Na continuação imediata deste trabalho, deverão ser
realizados testes sistemáticos sobre um conjunto mais
extenso de sinais, contemplando outros naipes e ins-
trumentos, e com inclusão controlada de ruı́do. À me-
dida que outros desenvolvimentos forem incorporados
ao método apresentado, seu desempenho deve ser com-
parado ao de outros da literatura.
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