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Resumo: Este artigo descreve os resultados obtidos em relação à determinação dos parâmetros
acústicos envolvidos na avaliação entre sons musicais e ruídos. Inicialmente, definimos o que é
som e o que é ruído e tabelamos seu níveis de acordo com uma tabela de decibéis. A seguir
introduzimos as vantagens e desvantagens do som relacionado a conversão A/D (analógico
digital), usando o programa MatLab, digitalizamos o som de um piano e através de sua taxa de
amostragem nós quantizamos e codificamos esse som. Finalmente criamos um projeto de um
programa que pode ser utilizado para a medição de um som e qualificando-o em musical e
ruído.
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INTRODUÇÃO
Este artigo faz referência ao som de modo a
classificá-lo entre musical e ruído. O som é uma
onda mecânica que se propaga em formas
circuncêntricas apenas em meios materiais, que
têm massa e elasticidade, como os sólidos, líquidos
ou gasosos, ou seja, nao se propaga no vácuo.
Os sons naturais são, na sua maior parte,
combinações de sinais, mas um som puro mono
tônico, possui uma frequência que se mede em
hertz (Hz) e uma amplitude que se mede em
décibeis (dB).
Os sons capitados pelo ouvido humano estão
entre 20Hz e 20kHz, acima ou abaixo dessas faixas
são os ultra-sons e os infra-sons.
Usando como base esta definição, podemos
distinguir e classificar diferentes tipos de sons,
como o de um piano ou de uma sala de aula, entre
musical e ruído.

SOM MUSICAL
É o som resultante de vibrações regulares
agradáveis ao ouvido, geralmente originados
apartir de algum instrumento sonoro. Cada
instrumento produz as notas com timbres
diferentes. As vibrações são criadas por toque ou
sopro e cada instrumento tem o seu ressoador que
amplifica os sons audíveis, no piano, por exemplo,
quem gera o som é a corda e quem ressoa é a caixa
de ressonância.
Cada som tocado em uma música tem também seu
timbre característico. Definindo da forma mais
simples o timbre é a identidade sonora de uma voz
ou instrumento musical. É o timbre que nos
permite identificar se é um piano ou uma flauta que
está tocando, ou distinguir a voz de dois cantores.
O ritmo é o elemento de organização e que se
relaciona mais diretamente com o tempo (duração)

e a intensidade, como se fosse o contorno básico da
música ao longo do tempo. Ritmo, neste sentido,
são os sons e silêncios que se sucedem
temporalmente, cada som com uma duração e uma
intensidade própria, cada silêncio (a intensidade
nula) com sua duração. O silêncio é, portanto,
componente da música, tanto quanto os sons.

Classificação dos Instrumentos
Instrumento de Corda: é aquele em que o som
resulta da vibração de uma corda.
Instrumento de Sopro: é aquele em que o som
resulta da vibração do ar soprado em um tubo.
Instrumento de Percussão: é aquele em que o
som resulta de uma batida em uma superfície
elástica.
Conjunto de Câmara: é o agrupamento de dois
até nove instrumentos, iguais ou diferentes.
Orquestra de Câmara: é o agrupamento de 10 até
25 ou 30 instrumentos.
Orquestra Sinfônica: é o agrupamento de 30 até
100 ou mais instrumentos.
Banda: é uma orquestra de instrumentos de sopro e
percussão

RUÍDO
No senso comum, a palavra ruído significa barulho,
som ou poluição sonora não desejada, porém,
também é definido quando algum objeto vibra de
forma completamente desordenada, dizemos que o
som produzido por esta vibração é um RUÍDO,
como por exemplo o barulho de uma explosão, um
trovão. O ruído é o resultado da soma de um
número muito grande de freqüências, de forma que
exprimi-lo matematicamente é necessário levar em
conta um número muito grande de termos. A
diferença entre os sons musicais e outros quaisquer

é que nos instrumentos musicais utilizamos apenas
algumas dentre as inúmeras freqüências possíveis,
que foram estabelecidas por convenção,
constituíndo-se nas notas musicais. Quando um
instrumento por alguma razão começa a produzir
freqüências diferentes daquelas que estamos
acostumados a ouvir, dizemos que o referido
instrumento está desafinado ou causando ruído. Na
eletrônica o ruído pode ser associado à percepção

acústica, por exemplo de um "chiado"
característico ou aos "chuviscos" na repepção fraca
de um sinal de televisão. De forma parecida a
granulação de uma foto, quando evidente, também
tem o sentido de ruído. No processamento de sinais
o ruído pode ser entendido como um sinal sem
sentido (aleatório), sendo importante a relação
Sinal/Ruído na comunicação.Observe Fig.1

Fig.1.Gráfico do nivel de dB x Limiar da dor

O nível de pressão de som é medido em decibéis.
Através da Fig.1 pode-se enquadrar como ruído a
partir de 80 dB, sendo este considerado um som
desagradável ou incômodo.
Classificação

Ruído natural - refere-se à ruídos de causas
naturais tais como Radiação cósmica de fundo,
ruídos atmosféricos, ruídos inerentes a dispositivos
passivos e ativos da eletrônica

O processo de transformação de um sinal
analógico/digital é denominado de digitalização em
que consiste em três fases: amostragem,quantização
e codificação.
Gravando um som e utilizando o programa MatLab,
são retiradas amostras de sinais que serão utilizadas
para reconstituição deste sinal ao lado do receptor
(amostragem). Logo em seguida é usada a quantização, nela consiste a representação por uma quantidade finita de bits sendo no caso do trabalho, 16
bits.
Na codificação os valores anteriormente precisam
ser codificados em seqüência de bits, pois um sinal
binário só pode ter dois valores diferentes, 0 ou 1.
Em função do valor quantizado das amostras, gerase o código de pulsos. Onde se realiza o processo
CONVERSÃO ANALÓGICA/DIGITAL
de codificação. Através do gráfico do som utilizado
Algumas vantagens de se trabalhar com sinais (Fig.2), temos um exemplo do procedimento
digitais:
chamado PCM (Pulse Code Modulation), usando
Sinais
digitais
sofrem
menos uma taxa de 705.600 bits/segundo obtidos pela
interferência e ruído.
multiplicação de 44100 amostras/segundo x 16
- A quantidade de informação transmitida bits/segundo. O mesmo processo pode ser analisado
pelo sistema digital é superior ao analógico.
na forma de histograma (Fig.3).
- Podem ser enviados diretamente a
computadores, que são equipamentos que utilizam
sistemas digitais.

Ruído artificial - refere-se a ruídos de causas
artificiais, como por exemplo, ruídos de
interferência
Ruído exógeno - refere-se às interferências
externas ao processo de comunicação, como outra
mensagem.
Ruído endógeno - refere-se às interferências
internas do processo de comunicação, como perda
de mensagem durante seu transporte ou má
utilização do código.
Ruído de repertório - refere-se às inteferências
ocorridas diretamente na produção ou interpretação
da mensagem, provocadas pelo repertório dos
emissores e receptores.

Fig .2.Gráfico do som utilizado.

Fig..3.Gráfico do som em forma de histograma.

Estudando a Fig.3 temos os seguintes dados:

fim-se
fim

TABELA I. Pontos da Fig.3

Ponto Máximo
Ponto Mínimo
Variância
Média

16,4
-0,14
2.7023e-004
-47445e-005

ALGORITMO PROJETADO
Simulando um programa que poderia ser utilizado
para a classificação de um som ou ruído em
determinadas áreas.
Inicio
Real: dB;
escreva(“Determine o nível de decibéis.”);
leia(dB);
se dB <= 70
então
escreva(“Agradável”)
senão
se (70 < dB) e (dB <= 90)
então
escreva(“Bom”)
senão
se (90 < dB) e (dB <= 100)
então
escreva(“Incômodo”)
senão
se (100 < dB) e (dB <= 110)
então
escreva(“Insuportável”)
senão
escreva(“Limiar da dor”)
fim-se
fim-se
fim-se

FLUXOGRAMA

JAVA
package javaapplication02;
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner dados = new Scanner(System.in);
float dB;
System.out.print("Determine o nível de
decibéis. ");
dB = dados.nextFloat();
if (dB<=70)
System.out.println("Nível Agradável");
else
if (dB<=90)
System.out.println("Nível Bom");
else
if (dB<=100)
System.out.println("Nível
Incômodo");
else
if (dB<=110)
System.out.println("Nível
Insuportável");
else
System.out.println("Limiar da
Dor");
}
}

METODOLOGIA
O objetivo deste trabalho foi alcançado através de
medições de diferentes sons com a utilização do
software Matlab 7.0 produzido pela MathWorks,
fundada em 1984 no Estado de Massachusetts,
EUA.
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