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Resumo 

Uma das formas primárias de tratamento da perda 
auditiva é a seleção e a adaptação de uma prótese 
auditiva. A prótese auditiva é um sistema eletrônico 
miniaturizado que capta e amplifica todos os sons do 
meio ambiente. A limitação de tais próteses está no fato 
delas amplificarem indiscriminadamente todos esses 
sinais ambientes. [1] 
A proposta do projeto da Prótese Auditiva Inteligente 
(PAI) é permitir a seleção espacial da fonte sonora que o 
portador de deficiência auditiva deseja escutar e, em 
conseqüência, a rejeição dos sinais sonoros 
interferentes. Para ilustrar a viabilidade desta proposta, 
apresenta-se um estudo verificando a distância mínima 
que a fonte sonora deva estar da PAI e também a 
freqüência máxima que a PAI consegue processar. 
 

1. Introdução 
Uma das formas primárias de tratamento da perda 
auditiva é a seleção e adaptação de uma prótese 
auditiva, que fornecerá justamente a possibilidade de o 
indivíduo receber estimulação auditiva pela 
amplificação sonora. A rápida seleção e adaptação da 
prótese são, portanto, essenciais dentro do processo de 
habilitação e reabilitação do deficiente auditivo, já que 
diminui a possibilidade de deterioração das estruturas 
auditivas centrais. 
A prótese auditiva é construída em condições acústicas 
ideais, respeitando normas e padrões internacionais. 
Tem apenas a função de ajudar as pessoas com 
diminuição da audição a ouvirem melhor, mas não lhes 
restitui a audição normal. Ela é indicada nos casos de 
deficiências auditivas não tratáveis por medicamentosa 
e/ou cirurgicamente, sejam de grau leve ou profundo. 
Quando selecionada e adaptada adequadamente a cada 
caso, proporciona ao usuário uma grande ajuda na 
audição, viabilizando uma melhor comunicação. [1] 
Sobre a viabilidade física da PAI, é desejável que esta 
prótese inteligente tenha um tamanho reduzido para 
permitir sua incorporação em objetos de uso cotidiano, 
como um par de óculos, uma caneta, ou ainda, um colar. 
Para tanto, sua construção deve empregar um arranjo de 
microfones de tamanho reduzido.  
As principais limitações físicas da PAI são a 
modelagem das frentes de onda e a especificação da 
faixa de freqüência a ser processada. Assim sendo, fez-
se um estudo geral para se encontrar a relação entre a 
distância dos microfones e o tipo de frente de onda 

(planar ou circular) que incidirá sobre o arranjo. Neste 
estudo analisou-se a dimensão de microfones comerciais 
de alta qualidade para verificar se os mesmos 
atenderiam às restrições dimensionais para se trabalhar 
com frentes de onda planas.  Durante este estudo ficou 
claro a viabilidade, exigindo apenas que o falante esteja 
a uma distância superior a 40 cm. No caso de estudo da 
limitação de freqüência é apresentada uma fórmula para 
cálculo da freqüência máxima que o arranjo pode 
processar. Neste segundo estudo, empregando os 
microfones já citados, o limite de freqüência foi 
calculado em 4,473 kHz, bem acima dos 2,0 kHz que 
usualmente é considerado como limite de freqüência em 
conversações cotidianas. 
Durante o estudo das frentes de ondas foi empregado o 
método Atraso e Soma (do inglês, DS) [2] [3], pois os 
outros métodos apresentavam um comportamento não 
contínuo devido a erros de aproximação. Neste estudo 
foram geradas tabelas e gráficos mostrando o erro 
relativo que se comete variando a distância da fonte 
sonora. A distância usada como base é a distância entre 
dois microfones consecutivos. 
A PAI é na verdade um arranjo de microfones com um 
processamento nas saídas. Este arranjo de microfones 
pode ter qualquer forma geométrica e possui diversas 
vantagens que são: ganho de sinal, rejeição de 
interferência, diversidade espacial e eficiência de 
potência.  O ganho de sinal é dado pela combinação dos 
diversos ganhos obtidos em cada microfone. A rejeição 
de sinal é possível devido a conformação do feixe de 
antenas (beamforming, do inglês) que possibilita inserir 
um zero em qualquer direção, inibindo assim a 
interferência. A diversidade espacial é a possibilidade 
de realizar a multiplicidade de acesso por divisão no 
espaço (SDMA, do inglês).  A eficiência de potência é 
realizada conformando os feixes numa única direção 
possibilitando que se atinja uma distância maior. 
No presente artigo foi considerado um arranjo de 
microfones linear e uniforme (ULA, do inglês) na 
estimação da direção de chegado (DOA, do inglês) de 
sinais emitidos por fontes sonoras. As fontes de sinais 
foram caracterizadas por diferentes ângulos de chegada.  
Para o cálculo do erro causado pela modelagem de 
frentes de ondas planas em frentes circulares foi 
empregado o método DS.  
A principal contribuição deste trabalho é mostrar que 
com materiais comerciais é possível se construir uma 
prótese auditiva inteligente. O artigo está dividido em 5 
seções. Na seção 2 são feitas duas descrições, uma para 
frente de onda plana e outra para frente de onda circular. 



              (3) )()()( ,,11,, tNSAtX NMNMNM += θ  

Em ambas descrições é feita a modelagem dos sinais na 
saída do arranjo. Na seção 3 é descrita uma solução 
proposta para o caso de frentes de ondas planas. 
Resultados e comentários de simulações feitas avaliando 
o erro de modelagem são apresentados na seção 4. Na 
seção 5 é mostrado um estudo de caso das informações 
obtidas na seção 4. Na seção 6 são feitas conclusões 
sobre o emprego de materiais comerciais na elaboração 
da PAI. 
 

2. Modelagem do problema 
São apresentadas duas modelagens para o problema. A 
primeira considerando as frentes de ondas como sendo 
planas e a segunda como sendo circulares.  
 
2.1.Modelagem para Frentes de Ondas 

Planas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Num arranjo de antenas, os sinais captados pelas 
mesmas em um dado instante de tempo t são ordenados 

na forma [ ])(...)()( 110 txtxtx M − , com M 

sendo a quantidade de microfones (c.f., Figura 1).  
Dispondo de tais sinais, o interesse neste trabalho está 
na obtenção de um sinal sonoro de melhor qualidade 
rejeitando os sinais das outras direções. De forma 
genérica, os sinais são caracterizados a partir da direção 
de chegada, dada pelo ângulo θ  que este forma com a 
perpendicular do arranjo. Considera-se que a fonte de 
sinais esteja a uma distância grande o suficiente de 
forma que as frentes de ondas incidentes possam ser 
consideras planas quando comparadas com o tamanho 
do arranjo de microfones. 
A incidência do sinal em cada microfone do arranjo 
acontece com um atraso suposto fixo. Por esta razão 
pode-se representar este sinal tomando como base os 
atrasos de tempo que são traduzidos em atraso de fase 
com a equação apresentada a seguir onde se vê a relação 
entre DOA: 
 
 
 

Da eq. (1), tem-se que d é a distância entre duas antenas 
consecutivas, θ  é a DOA e λ  é o comprimento de 
onda do sinal incidente. Chega-se então a seguinte 
equação: 
 
 
 
 
 
 
 
A eq. (2) pode ainda ser representada na seguinte forma: 
 
 

com NMX ,  sendo o vetor representando as N amostras 

de sinais captadas pelas M antenas do arranjo, 

)(1, θMA é o vetor de atrasos referente a cada direção 

de chegada (θ ), NS ,1  é o sinal que foi emitido pelo 

usuário e NMN ,  é o ruído gaussiano inerente ao meio. 

 
2.2. Modelagem para Frentes de Ondas 

Circulares 
Usualmente os trabalhos com arranjos de sensores 
consideram que a fonte de sinal está afastada o 
suficiente para permitir considerar plana a frente de 
onda incidente no arranjo. Entretanto, existem situações 
onde o emissor está próximo e por isso o modelo de 
frente plana passa a não funcionar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Representação do arranjo e sinal para frentes circulares 
 
Observando a fig 2, verifica-se que a localização da 
fonte de sinal é definida a partir de sua posição (x,y) em 
relação ao primeiro sensor do arranjo. Verifica-se que o 
ângulo de chegada é diferente para cada elemento do 
arranjo. Agora de forma contrária ao item 2.1, o vetor 
diretor não varia de forma linear. 

Na fig. 3, define-se o raio kr  como sendo a distância 

entre o sensor k do arranjo e o emissor e o ângulo kθ  

como sendo a direção de chegada. O sensor consecutivo  

θ 

Sinal que chega 
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Fig. 1. Representação do arranjo e sinal para frentes planas 
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k+1 possui um raio 1+kr  e direção de chegada 1+kθ . As 

distâncias entre elementos do arranjo e os emissores são 
denominadas raios, pois as frentes de ondas são 
circulares e as distâncias são os raios destas 
circunferências que se expandem até chegar a todos os 
elementos do arranjo. 
Observando a fig. 3, pode-se deduzir as seguintes 
equações usando geometria básica: 

( )22 kdyxrk ++=  

 
Especificamente, para k = 0, tem-se: 

22
0 yxr +=  

Observa-se na fig. 3 que o sinal chegará primeiro ao 
sensor k e depois ao sensor k+1, por esta razão, que o 
sinal percorre uma distância maior que é dada por: 

011 rrkk −=∆ ++  

O atraso de tempo é dado por: 

v
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k
1

1
+

+
∆

=  

Assim, a defasagem entre o sinal recebido pelo sensor 
de referência 0 e o sensor k+1  é definida como sendo: 
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2
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Logo, tem-se: 
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De forma similar, ao caso das frentes de ondas planas, 
pode-se representar o sistema da fig. 2 na forma 
matricial abaixo:  
 
 
 
 
 
 

O vetor [ ]T
M txtxtx )(...)()( 110 −  traz as saídas 

dos sensores e estas saída podem ser representadas na 
forma acima, sendo o vetor 

[ ]TMjj Mee 11 )1(...1 −−−− ϕϕ , o vetor de atrasos, e o 

vetor [ ]T
M tntntn )(...)()( 110 − , o vetor de 

ruídos. 
Lembrando que o vetor de atrasos possui duas variáveis 

independentes e a busca deve ser feita no 2ℜ . 
 
2.3. Teorema da amostragem na versão 

espacial 
 

A defasagem ϕ  deve ser menor que 180º, como 
mostrado na eq. (2.8), caso contrário haveria múltiplas 

soluções θ  para um mesmo ϕ .  
 
 
 
Substituindo eq. (2.5) na eq. (2.8), resulta em: 
 
 
 
 

O pior caso da eq. (2.9) é quando 1sen =θ , pois sendo 
d menor para este caso, será também menor para 

qualquer outro valor de θ . 
 
Desta forma, considerando o pior caso, tem-se que: 
 
 
 
A eq. (13) é a versão espacial do teorema da 
amostragem e deve ser obedecida sob pena de se 
observar sinais em várias direções, quando na verdade 
existe apenas um. Efeito similar ao que ocorre no caso 
de se trabalhar com freqüência de amostragem abaixo 
da necessária. 
 

3. Método para estimação de DOA 
Este é o mais simples dos métodos para estimação de 
DOA. DS [2] [3], do inglês atraso e soma, possui este 
nome, pois neste método se atrasam os sinais das 
antenas de tal forma que sua soma seja construtiva para 
uma dada direção. 
A saída do arranjo de antenas é dada pela soma 
ponderada dos sinais de cada antena. Os elementos do 
vetor de pesos w  empregados nesta soma são números 
complexos, o que permite alterar a fase do sinal 

recebido por cada antena. Nesta equação +w é o 
conjugado transposto do vetor w . 
 
 
 
 

(14) 

Fig. 3.  Representação das distâncias e ângulos para 
um sensor k do arranjo 
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A potência de saída do arranjo considerado: 
  
 
Expandindo )(ty  obtém-se: 

  
 
Na eq. (16) Rxx é  a matriz de autocorrelação de x(t).  
A potência na direção (θ ) será máxima quando o vetor 

de pesos for igual a )(θA . Entretanto, na busca da 

DOA, deve-se variar θ  no intervalo [-π/2, π/2] de 
modo a ser determinado o valor máximo. Além disso, 
verificando a eq. (3) percebe-se que para encontrar o 
vetor de pesos )(θA  é necessário primeiro estimar ϕ  

a partir da eq. (1). PDS será máximo quando w  for igual 

ao vetor )(θA  do sinal recebido. Deve-se notar que 

para poder encontrar todos os w  possíveis, é necessário 

se conhecer λ como observado na eq. (1). 
 

4. Simulações 
A simulações apresentadas se baseiam no modelo da 

fig. 3 com faixas de valores de kr  e kθ  do sensor k. 

Para calculo do erro será feita diferença entre o valor 
real para gerar a frente de onda circular e o valor 
estimado no sensor k empregando o método DS. Esta 
simulação será feita para o caso de um arranjo com doze 
sensores e não haverá nenhum ruído. 
Na fig. 4, o cálculo dos erros foram feitos considerando 
o primeiro sensor do arranjo como referência, variando 

kr  de 1 até 120 vezes o valor de d, que é a distância 

entre dois sensores consecutivos, e kθ  de -90º até 90º e 

gerando as frentes de ondas circulares de acordo com o 
modelo apresentado no item 2.2 deste artigo.   

Na fig. 5, tem-se um gráfico para kr  de 1 até 20 vezes, 

desta forma é possível se ver a região com maior erro 
mais próximo. Na fig. 6, tem-se a superfície de erro 

gerada variando  kr  de 1 até 120 vezes e kθ  de -90º até 

90º. 
Para geração dos gráficos de erro do modelo de frentes 
de ondas planas foi empregado o método DS explicado 
na seção 3. Os erros foram calculados verificando a 
estimação feita pelo método citado e o valor real. 
Nas fig. 7, 8 e 9, mudou-se a referência do cálculo do 
erro, ao invés de ser o sensor 0 passa a ser o centro do 
arranjo de sensores. Desta forma, tem-se o gráfico do 
erro sendo simétrico. 
Comparando a fig. 5 e 8, verifica-se que a região de erro 

com limite de 20º chega até kr  igual a 16d na fig. 5, 

enquanto que na fig. 8 chega até kr  igual a 8d.  

 

 

Fig. 4.  Curva de nível do erro versus 1≤ kr ≤120  e kθ
 

com referência no microfone 0 
 

 

Fig. 5.  Curva de nível do erro versus 1≤ kr ≤20  e kθ
 

com referência no microfone 0 
 

 

Fig. 6.  Gráfico do erro versus k
r

e kθ
 com referência 

no microfone 0 
 
 



 

Fig. 7.  Curva de nível do erro versus 1≤ kr ≤120  e kθ
 

com referência no centro do arranjo 
 

 

Fig. 8.  Curva de nível do erro versus 1≤ kr ≤20  e kθ
 

com referência no centro do arranjo 
 
 

 

Fig. 9.  Gráfico do erro versus k
r

e kθ
 com referência 

no centro do arranjo 
 

É possível construir a seguinte tabela a relativa ao erro 

máximo versus a distância relativa kr . 

Erro médio Desvio padrão kr  

102,5360º 35,9820º 1 
59,0292º 55,6691º 3 
14,0646º 23,7100º 5 
6,7444º 5,5053º 8 
4,7579º 3,3289º 10 
3,9174º 3,6594º 12 
0,7129º 0,4379º 15 
0,4494º 0,2240º 20 
0,3045º 0,1525º 25 
0,2067º 0,1006º 30 
0,1247º 0,0725º 40 
0,0730º 0,0445º 50 
0,0596º 0,0492º 60 
0,0404º 0,0492º 70 

0º 0º 80 
 
 
Os valores acima são importantes para implementação 
de aplicações, onde é preciso saber se a frente de onda 
pode ser considerada plana. 
 
 

5. Estudo de caso 
 
Um fator importante que limita a viabilidade da PAI é a 
dimensão dos seus microfones, pois isto influencia 
diretamente no espaçamento entre microfones 
consecutivos que é representada pela distância d da fig.  
1. 
A distância d está relacionada tanto com o tipo de frente 
de onda incidente se será plana ou circular como com a 
freqüência máxima audível pelo arranjo. A seguir será 
mostrado um exemplo de cálculo da viabilidade física 
da PAI utilizando um microfone comercial. 
Considerando, por exemplo, que serão empregados doze 
microfones da marca AKG modelo C 414B – XLS de 
dimensões 50 mm de frente, 38 mm de largura e 160 
mm de altura.  Na tab. 1 tem-se os valores dos erros 
médios e desvios padrões para consideração de uma 
frente circular como plana. Então, utilizando esta tabela 
é possível verificar o erro que será cometido e a partir 
de que distância é possível se ter um erro aceitável de 
estimação.  
Pelas dimensões do microfone é conveniente fazer o 
arranjo de microfones enfileirado-os a uma distância d 
entre microfones consecutivos de 38 mm, ou seja, 3,8 
cm. Substituindo o valor de d na distância relativa é 
possível encontrar uma distância absoluta como 
apresentado na tab. 2. 
De acordo com a tab. 2, a distância absoluta para 
considerar a onda plana e ter um erro de 10º de 
estimação é entre 30 cm e 40 cm. Esta distância é 
equivalente a metade da distância de uma pessoa adulta 
com 1,75m com o braço esticado para frente. Logo, 

Tabela  1.  Erro médio e desvio padrão do erro versus kr  



conclui-se que a prótese auditiva inteligente pode ser 
construída utilizando-se microfones comerciais 
considerando as frentes de ondas planas e ainda assim 
possuir um bom desempenho. 
 

Erro Médio + 
3Desvio 

Distância 
relativa (d) 

Distância 
absoluta 
(metros) 

138,518º d 0,038 
114,6983º 3d 0,114 
37,7746º 5d 0,19 
12,2497º 8d 0,304 
8,0868º 10d 0,38 
7,5768º 12d 0,456 
1,1508º 15d 0,57 
0,6734º 20d 0,76 
0,457º 25d 0,95 
0,3073º 30d 1,14 
0,1972º 40d 1,52 
0,1175º 50d 1,9 
0,1088º 60d 2,28 
0,0896º 70d 2,66 

0º 80d 3,04 
0º 90d 3,42 
0º 100d 3,8 
0º 110d 4,18 
0º 120d 4,56 

Tabela 2. Erro da distância absoluta com microfone 
comercial 

 
É importante salientar que é possível considerar a frente 
de onda plana, estimar a DOA numa busca 
unidimensional e em seguida utilizando a informação 
anterior realizar uma busca bidimensional bem mais 
restrita diminuindo assim gradativamente o erro 
estimação até zero. 
Um outro cálculo que precisa ser feito utilizando a 
distância d é a freqüência máxima detectável pelo 
arranjo. Isto se deve a limitação do teorema da 
amostragem descrito no item 2.3.  
Para microfone citado, pode-se calcular o valor de λ  

tal que 
2

λ≤d .  

Assim, substituindo o valor de d, tem-se que 

038,0
2

≥λ
, ou seja, m076,0≥λ .  

Considerando a velocidade do som de aproximadamente 

340m/s, então tem-se que 076,0
340 ≥

f
, ou seja, 

340076,0 ≤f , logo, 4473≤f Hz.  

Portanto, como a freqüência audível pelo ser humano é 
inferior a 4473Hz, então conclui-se que a freqüência 
máxima para utilização da PAI devido a distância entre 
os microfones é mais que suficiente. 
 

6. Conclusões 
Durante o presente artigo foi analisada a viabilidade da 
PAI em relação ao erro causado pelo tipo de frente de 
onda e também em relação a freqüência máxima de 
trabalho do arranjo. Em relação aos dois aspectos e 
aplicando microfones comerciais, conclui-se que a PAI 
é viável. 
De acordo com a tab. 2, percebe-se que quanto ao tipo 
de frente de onda é possível se construir uma PAI 
obtendo um bom desempenho na maioria das situações 
diárias de um portador de deficiência, já que a distância 
é de 30 a 40 cm para erro até 10º.  
Além disso, quanto à freqüência máxima do arranjo de 
microfones, de acordo com o cálculo utilizando o 
teorema da amostragem na versão espacial, conclui-se 
que a freqüência máxima é bem acima da utilizada, o 
que implica que neste aspecto a PAI também é viável.  
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