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Resumo— Apresenta-se o estágio atual do desenvolvimento de
um IP core para redes de sensores acústicos. Dois módulos
distintos estão sendo desenvolvidos. O primeiro utiliza codificação
ADPCM para transmitir som com menor taxa de bits e econo-
mizar energia. O mesmo é validado usando-se um testbed com-
posto por nós Micaz. O segundo módulo realiza a classificação
de sons no próprio nó sensor utilizando máquinas de vetores
de suporte (SVMs) implementadas em FPGA. A validação é
feita através da identificação de quatro pássaros a partir de seus
cantos, com os parâmetros de saı́da do front end sendo os mel-
frequency cepstral coefficients (MFCC).

I. INTRODUÇÃO

Este trabalho almeja desenvolver um núcleo de intellectual
property (IP) chamado ListenU, o qual possui dois módulos:

• audio streaming (AS) que captura o som em cada nó
sensor e o transmite até um nó central;

• sound classification (SC) que permite ao próprio nó
sensor realizar tarefa de reconhecimento de padrões,
identificando categorias pré-definidas de som.

O desenvolvimento do módulo AS está inserido nas
pesquisas acerca de acoustic sensor networks (ASN) [1], [2].
Nesse caso, explorar a correlação entre as fontes de som
através de codificação distribuı́da é um dos principais objetivos
da pesquisa. Em algumas aplicações, é desnecessária a trans-
missão do sinal acústico e o mesmo pode ser tratado no próprio
nó sensor usando técnicas de reconhecimento de padrões.
Nesse trabalho o módulo SC é testado na identificação de
quatro pássaros a partir de seus cantos. Cada um dos módulos
é descrito a seguir.

II. MÓDULO DE audio streaming

Para a adequada implementação de uma ASN estão sendo
desenvolvidos algoritmos de compressão de áudio e técnicas
de data fusion para reunir as informações dos vários nós
sensores. Técnicas de codificação distribuı́da também são de
interesse. A validação do módulo AS do ListenU inclui a
implementação de uma WSN (wireless sensor network) real
utilizando os nós sensores da famı́lia Micaz.

Vários cenários podem ser adotados. O mais simples é
assumir que o nó central trata as informações oriundas dos

sensores de maneira independente, o que é razoável caso se
assuma que os nós estão distantes geograficamente e um som
não é correlacionado com os demais. Para esse cenário foi
desenvolvida uma aplicação usando-se a API do Google Maps,
a qual permite ao usuário ouvir os sons à medida que navega
o mapa, como ilustrado na Fig. 1.

Fig. 1
DEMOSTRAÇÃO DO MÓDULO DE audio streaming. O USUÁRIO PODE

ESCUTAR EM TEMPO REAL O SOM PROVENIENTE DOS NÓS SENSORES

LOCALIZADOS NO MAPA.

Para se entender as limitações envolvidas é feita a seguir
breve descrição do testbed montado com nós Micaz. Um
Micaz é composto por um microcontrolador ATMega128L
operando a 8 MHz e possui 128 kB para memória flash
de programa, 4 kB de memória de dados SRAM e 512
kB de memória de armazenamento flash serial. O nó Micaz
não apresenta sensores propriamente ditos e neste projeto é
utilizado o MTS300CA, o qual possui um microfone. Para
realizar comunicações, o Micaz utiliza o padrão ZigBee e
o rádio ChipCon CC4220, com taxa de transmissão de até
250 kbps, frequência de operação em torno de 2400 MHz e
potência de transmissão máxima de 25 dBm, o que permite



um alcance de até dezena de metros em campo aberto. A
frequência de amostragem fs máxima do A/D de 10 bits é
de 13 kHz, bem aquém do exigido por muitas aplicações de
ASN. A extração de informações da rede é realizada através
do gateway MIB510.

Em função das limitações dos nós sensores que estão
sendo utilizados, adotou-se o algoritmo de compressão de
voz ADPCM (Adaptative Differential Pulse Code Modula-
tion) o qual possui um baixo custo computacional quando
comparado ao MPEG áudio camada 3 (MP3), por exemplo.
Resultados preliminares foram apresentados em [3]. Outros já
foram gerados contrastando-se a razão sinal/ruı́do segmental
(RSRseg) com o consumo de energia. No atual estágio iniciou-
se o estudo de um cenário onde se leva em consideração a
correlação entre os sons dos sensores e o algoritmo de [4]
está sendo implementado no nó central.

III. MÓDULO DE sound classification

Como descrito em [5], os sistemas de classificação de
padrões são tipicamente divididos em front end e classificador.
O primeiro bloco converte o sinal acústico em um conjunto
de parâmetros apropriados para o classificador.

Como alternativa ao envio do áudio para o nó central,
implementou-se um classificador SVM em VHDL. Uma breve
descrição de SVM é dada a seguir. SVM é baseada no
princı́pio de minimização do risco estrutural e projeta hiper-
planos ótimos para separar classes em um espaço de features,
obtido através de um kernel K(·, ·). Dado um vetor de teste
x, a função que uma SVM implementa é dada por [6]:

f(x) =
N∑

n=1

ωnK(x, xn) + b, (1)

onde ωn e b são obtidos na fase de treinamento e xn é o n-
ésimo dos N exemplos que compõem o conjunto de treino. Os
exemplos para os quais ωn 6= 0 são chamados de vetores de
suporte. Caso o kernel seja linear, a Eq. 1 pode ser convertida
em um perceptron f(x) =

∑K
i=1 αixi + b, onde xi é o i-

ésimo elemento do vetor x e K é o número de parâmetros
de entrada do classificador. Assim, o custo computacional
pode ser reduzido significativamente e, por isso foi utilizado
o kernel linear nesse trabalho.

Dentre as dificuldades para a implementação de SVM linear
em FPGA pode-se citar o fato da faixa dinâmica dos αi ser
relativamente ampla e distinta da do coeficiente independente
b. Isso exige especial preocupação com os efeitos de precisão
finita. Outro aspecto é que uma SVM tı́pica é limitada a
problemas binários e várias SVMs precisam ser usadas em
aplicações com mais de duas classes. Nota-se que a SVM pode
ser usada nas mais diversas aplicações, tais como a detecção
automática de sons de motoserra. Por outro lado, o front end
depende dos sons a serem classificados, ou seja, da aplicação.

Nesse trabalho a implementação do módulo SC foi validada
através da identificação de pássaros. Vinte arquivos com sons
de cada um dos pássaros: Crypturellus cinereus, Crypturellus
Obsoletus, Crypturellus Soui, Rhynchotus Rufescens, todos

encontrados no Brasil, foram obtidos de www.xeno-canto.
org. Os sinais originais foram reamostrados para uma fs = 16
kHz e segmentos de 3 segundos foram extraı́dos de cada
arquivo. A Fig. 2 mostra o espectrograma de um segmento.

Fig. 2
ESPECTROGRAMA DE UMA VOCALIZAÇÃO DO PASSARO RHYNCHOTUS

RUFESCENS, COM A COR INDICANDO A INTENSIDADE.

Os segmentos de 3 s foram submetidos a um front end que
extrai 12 coeficientes MFCC a cada janela de 200 ms (sem
superposição das janelas). A implementação do MFCC é feita
através de uma FFT (fast Fourier transform). Os 15×12 = 180
parâmetros resultantes são então concatenados para formar a
entrada do classificador. Os resultados preliminares foram bons
e na atual fase se investiga métodos de voice activity detection
e redução do ruı́do.

IV. CONCLUSÕES

Há diversas aplicações para uma rede de sensores que
permita a coleta e/ou processamento distribuı́do de áudio. O
IP core em desenvolvimento permite tanto a transmissão de
áudio quanto a classificação no próprio nó sensor. Almeja-se
no futuro a validação do ListenU com nós sensores adequados
para ASNs.
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