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Código Postal, Cidade, Estado, Páıs
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sumo, com aproximadamente de 60 a 80 palavras, deverá apresentar o conteúdo deste artigo. Um resumo,
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1. ITEM

Este template, em LATEX deve ser compat́ıvel com
qualquer PC ou Macintosh. O objetivo deste tem-
plate é sugerir um formato padrão para apresentação
de trabalhos técnicos e cient́ıficos. Para isto, basta
salvar este template com outro nome, e como arquivo
*.tex, e ir digitando o novo texto sobre este.

Os artigos submetidos à Convenção da AES não são
revisados pelo corpo editor, e poderão ser publicados
em suas formas originais, como submetidos. Para
isto, as versões finais devem ser enviadas em arquivos
PDF (*.pdf) ou em postscript (*.ps), segundo este
formato.

Itens principais (veja acima) são em letras
maiúsculas, fonte Helvetica, tamanho 8, estilo
negrito, alinhado à esquerda. O texto, propriamente

dito, é em fonte Times Roman, tamanho 9 e justifi-
cado (como este).

1.1. Sub-Item 1
Subitens usam letras maiúsculas e minúsculas, como
acima. A fonte é Helvetica, tamanho 8, estilo
negrito, alinhamento à esquerda, como no item prin-
cipal.

2. CONTEÚDO
Para garantir que os artigos da Convenção da AES
sejam consistentes com os objetivos da AES Brasil,
as instruções abaixo devem ser consideradas pelos
autores.

O conteúdo técnico deve ser preciso e coerente.
Citação a trabalhos anteriores e/ou de terceiros de-
vem ter seus respectivos créditos.
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RESUMO
Este artigo descreve uma implementação em software para auralização de ambientes de realidade virtual
interativos. A finalidade é reproduzir, em tempo real, o campo sonoro tridimensional numa sala virtual
onde ouvinte e fontes sonoras se podem movimentar livremente. O som é apresentado de forma binau-
ral, usando auscultadores. A auralização é baseada em modelos de acústica geométrica combinados
com filtros HRTF: os sons diretos e primeiras reflexões de cada fonte são calculados pelo método das
imagens virtuais; as pistas de direcionalidade são conseguidas por aplicação das HRTF correspondentes,
selecionadas com base na informação fornecida por um sensor de orientação da cabeça do ouvinte. Para
efeitos de demonstração, foi também desenvolvida uma aplicação gráfica que permite, em simultâneo
com a auralização, visualizar as funcionalidades do software.

0 INTRODUÇÃO

Os sistemas de Realidade Virtual (RV) são hoje fer-
ramentas essenciais nas mais variadas áreas, como psi-

cologia experimental, arquitetura, aviação, automação
industrial e entretenimento. A investigação e desen-
volvimento tecnológico em RV têm privilegiado a ver-
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tente visual. Porém, a sensação de imersão exige sim-
biose entre o que vemos (visualização) e o que ouvimos
(auralização). Impõe-se por isso desenvolver a vertente
áudio, fundamental para uma experiência de RV con-
vincente.

O processo de auralização de um ambiente de
RV consiste em recriar artificialmente os sons que
chegariam aos dois ouvidos (som binaural) de uma pes-
soa que estivesse efetivamente nesse ambiente. Para
isso, usam-se bases de dados de Head-Related Im-
pulse Responses (HRIR) binaurais, ou as suas transfor-
madas de Fourier, designadas por Head-Related Trans-
fer Functions (HRTF) [1]. Uma HRIR contém as res-
postas, para cada ouvido, aos impulsos gerados a par-
tir de vários pontos distribuı́dos numa esfera centrada
na cabeça no ouvinte, que captam as principais pis-
tas utilizadas pelo cérebro para localizar a origem de
um som, nomeadamente as diferenças temporal e de
intensidade entre ouvidos, respetivamente interaural
time difference (ITD) e interaural intensity difference
(IID), e também pistas espectrais dependentes da anato-
mia do ouvinte, especialmente cabeça e orelhas. Os
estı́mulos binaurais produzidos por uma fonte numa de-
terminada direção podem ser obtidos por convolução de
uma gravação anecóica dessa fonte com a HRIR corres-
pondente a essa direção.

Para uma auralização convincente com modelos
geométricos, é necessário ter em conta não apenas os
sons diretos das fontes reais mas também as reflexões
nas várias superfı́cies presentes (fontes-imagem). O
principal desafio é consegui-lo em tempo real, uma vez
que os tempos computacionais crescem exponencial-
mente com o número de fontes e reflexões.

1 IMPLEMENTAÇÃO

Na Figura 1 é representada a implementação do
bloco principal do software, o que faz a auralização de
um som anecóico.

atenuação
reamostragem HRTF

anterior
HRTF

cross
fade

atraso e
binaural

anecóico
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processamento geométrico

da sala da fonte do ouvinte da cabeça
modelo posição posição orientação
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Figura 1: Diagrama do bloco de auralização.

Dados o modelo geométrico da sala, a posição da
fonte sonora, a posição do ouvinte e a sua orientação
da cabeça em cada instante, o bloco de auralização vai
processar o som anecóico da fonte e gerar o som au-
ralizado binaural correspondente. Este processamento
foi separado em duas partes: a parte do processamento

geométrico (representada a linha tracejada) e a parte do
processamento áudio (representada a linha contı́nua).

1.1 Processamento Geométrico
O bloco do processamento geométrico é respon-

sável por calcular, para cada instante de tempo, a
distância, a velocidade, o azimute e a elevação de cada
fonte sonora em relaçao ao ouvinte, bem como de todas
as primeiras reflexões.

As primeiras reflexões são determinadas usando o
método das imagens virtuais [2]. Para cada plano exis-
tente no modelo da sala e para cada fonte sonora, é
definida uma fonte-imagem virtual no ponto simétrico
da fonte em relação ao plano. O som correspondente
a esta primeira reflexão pode então ser gerado como
se tivesse origem na posição da fonte-imagem, como
é ilustrado na Figura 2.

fonte som direto

som 1a reflexão

fonte imagem

ouvinte

Figura 2: Método das imagens virtuais.

1.2 Processamento Áudio
Os blocos do processamento áudio são responsáveis

por gerar a contribuição binaural de todas as fontes, e
respectivas fontes-imagem. O processamento de cada
fonte é independente e executado como tal, pois apenas
depende do sinal anecóico da fonte e dos parâmetros
geométricos a ela associadas, calculados para cada ins-
tante discreto n pelo modelo geométrico: distância,
velocidade, azimute e elevação em relação ao ouvinte
(Figura 1).

A distância, d[n] (m), entre a fonte e o ouvinte
é usada pelo bloco atraso e atenuação para simular
o atraso, em número de amostras, do sinal sonoro ao
propagar no ar, onde vsom é a velocidade do som no ar
(≈ 343.2 m/s) e fs a frequência de amostragem (Hz) do
sinal anecóico da fonte

atraso[n] =
d[n]

vsom
fs

e para simular a atenuação (dB) do sinal sonoro ao
propagar no ar (6dB por cada duplicação da distância),
onde dhrtf é a distância a que foram gravadas as
HRTF, que é 1.4m no caso do conjunto MIT KEMAR
HRTF [3] que é usado nesta implementação.

atenuacao[n] = 20 log10
d[n]

dhrtf

A velocidade, v[n] (m/s), da fonte em relação ao
ouvinte é usada para simular o efeito de Doppler que
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ocorre sempre que a fonte, ouvinte, ou ambos, estão em
movimento. O bloco reamostragem é então responsável
por reamostrar o sinal original com frequência de
amostragem fs para a frequência aparente f ′

s[n] corres-
pondente à velocidade relativa v[n]. Considera-se que
fonte e ouvinte se deslocam a velocidades muito inferi-
ores à velocidade do som vsom [4].

f ′
s[n] ≈

(
1 +

v[n]

vsom

)
fs

O algoritmo de reamostragem implementado é da
classe interpolação linear (first-order hold), que apre-
senta um bom compromisso entre baixa distorção
harmónica e tempo computacional.

Os parâmetros azimute e elevação são usados pe-
los blocos HRTF para determinar o par apropriado de
HRIR da base de dados MIT KEMAR HRTF. É usa-
do o método overlap-add [5] para convoluir o som
anecóico com a HRIR. Esta convolução é efetuada no
domı́nio da frequência, que tem um custo computa-
cional O(N +N log2 N), muito inferior ao O(N2) da
convolução no domı́nio do tempo. É usada a bilbioteca
FFTW [6] para calcular as transformadas de Fourier di-
retas e inversas (FFT e IFFT) do método overlap-add.

O bloco crossfade é necessário para eliminar as des-
continuidades no sinal binaural de saı́da que inevitavel-
mente ocorreriam sempre que se muda de um par de
HRTF para o próximo, porque as bases de dados de
HRTF contêm medidas em intervalos discretos, neste
caso 10 graus em elevação e 5 graus (no melhor caso)
em azimute.

O processamento áudio aqui descrito é replicado
para cada fonte sonora, e respectivas fontes-imagem. O
som auralizado binaural total do ambiente de realidade
virtual completo é obtido somando os sinais binaurais
de todas as fontes (Figura 3).
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som anecóico fonte1
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Figura 3: Reutilização do bloco Auralização para fazer
a auralização do ambiente de realidade virtual total.

2 APLICAÇÕES
O software de auralização foi implementado em lin-

guagem C, em forma de biblioteca, podendo assim ser
facilmente utilizado nas mais diferentes aplicações.

Para demonstrar a sua utilização e capacidades
numa aplicação real, foi desenvolvida uma interface
gráfica que permite visualizar e movimentar o ouvinte
dentro de uma sala virtual com fontes virtuais e inter-
agir com elas, e que usa a biblioteca aqui descrita para
fazer a auralização em tempo real do que está a aconte-
cer na sala virtual.

A Figura 4 mostra uma captura de ecrã da aplicação
em execução. Nela pode ver-se uma sala virtual, neste
exemplo definida com dimensões 16m × 8m, onde se
encontra o ouvinte, que pode ser movido interativa-
mente clicando e arrastando, três fontes sonoras, que
podem também ser movidas da mesma forma, e as
respectivas fontes-imagem calculadas pelo método das
imagens virtuais pela biblioteca de auralização.

Figura 4: Aplicação de demonstração.

Um vı́deo desta aplicação de demonstração pode ser
encontrado no endereço:
http://www.ieeta.pt/˜pdias/
AcousticAVE/demo2d.zip

Na aplicação de demonstração foi também imple-
mentada a interface a um sensor inercial de orientação
de 3 graus de liberdade, que é colocado nos ausculta-
dores do utilizador para assim medir os seus movimen-
tos da cabeça (Figura 5). Esta informação é passada à
biblioteca de auralização, que responde em tempo real
gerando a auralização correta para a orientação actual
da cabeça do ouvinte.

Figura 5: Sensor de orientação e auscultadores.
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3 RESULTADOS

O resultado principal deste trabalho é uma aplicação
que faz a auralização em tempo real de ambientes
de realidade virtual interativos, com ouvinte móvel,
múltiplas fontes sonoras também móveis, sons diretos e
primeiras reflexões, com base num modelo geométrico
da sala virtual. A sua implementação em linguagem C,
em forma de biblioteca, torna simples a sua utilização
nas mais diversas aplicações.

A Figura 6 mostra os resultados dos testes realiza-
dos ao desempenho da biblioteca de auralização, onde
se pode ver a percentagem de utilização do processador
em função do número total de fontes sonoras ativas, in-
cluindo fontes-imagem. Os testes foram realizados num
computador de secretária comum, com um processador
de 2 cores a 2.5GHz, onde a biblioteca de auralização
consegue fazer, em tempo real, a auralização de um am-
biente de realidade virtual interativo com até 133 fontes
sonoras, usando blocos áudio de 1024 amostras de
16 bits a uma frequência de amostragem de 44.1kHz,
a que corresponde uma latência de 23.22ms.
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Figura 6: Desempenho da biblioteca de auralização.

4 TRABALHO FUTURO

O software de auralização em tempo real para ambi-
entes de realidade virtual aqui apresentado está pronto
a ser utilizado. Com ele, ambrem-se agora portas
para vasto trabalho futuro na área da investigação psi-
cofı́sica, envolvendo testes de percepção, por exemplo
ao grau de realismo da auralização implementada.

Ao nı́vel da implementação, o software, no estado
aqui descrito, suporta modelos de salas convexas sim-
ples. Uma das tarefas futuras a desenvolver será su-
portar modelos de ambientes mais complexos, tanto em
geometria como em materiais.

As primeiras reflexões sonoras dão já boas pis-
tas auditivas acerca da geometria do ambiente, mas
esta percepção será sem dúvida melhor se se incluirem
também algumas reflexões de ordem superior, até às re-
flexões tardias. Esta será outra tarefa futura, que pas-
sará por implementar um reverberador artificial para

simular as reflexões tardias, uma vez que o tempo de
computação do método geométrico cresce exponencial-
mente com o número de reflexões.

Grande parte do processamento que é efectuado
para cada fonte sonora é independente das outras fontes,
o que significa que poderia ser implementado de forma
a tirar melhor partido das capacidades de processa-
mento paralelo disponı́vel nos processadores atuais.
Um outro trabalho futuro poderia passar por paralelizar
a implementação do processamento das fontes.
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[1] Corey Cheng and Gregory Wakefield, “Introduc-
tion to head-related transfer functions (HRTFs):
Representation of HRTFs in time, frequency and
space,” J. Audio Eng. Soc. (AES), vol. 49, no. 4,
2001.

[2] Lauri Savioja, Jyri Huopaniemi, Tapio Lokki, and
Riitta Väänänen, “Creating interactive virtual
acoustic environments,” J. Audio Eng. Soc. (AES),
vol. 47, no. 9, 1999.

[3] Bill Gardner and Keith Martin,
“HRTF measurements of a KEMAR
dummy-head microphone,” 1994,
http://sound.media.mit.edu/resources/KEMAR.html.

[4] Joe Rosen and Lisa Gothard, Encyclopedia of
Physical Science, Volume I, Infobase Publishing,
2009.

[5] Udo Zölzer, Digital Audio Signal Processing,
Wiley-Blackwell, 2008.

[6] Matteo Frigo and Steven Johnson, “The design and
implementation of FFTW3,” Proceedings of the
IEEE, vol. 93, no. 2, pp. 216–231, 2005.
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