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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
Neste trabalho é apresentado um sistema de realidade aumentada áudio 3D (binaural) para dispositivos
móveis iOS. O sistema tira partido dos recursos de processamento e entrada/saı́da existentes num dis-
positivo iOS para obter a posição do utilizador recorrendo a um sistema de localização acústica e da
unidade de medição inercial (IMU) existente no dispositivo para obter a sua orientação. Pretende-se que
o utilizador tenha uma experiência de áudio 3D (i.e., áudio binaural com acústica de sala virtual) tendo
em conta a sua posição e orientação relativa a fontes de áudio virtuais colocadas em pontos de interesse
numa sala real. O principal objetivo é criar a ilusão de que um objeto funciona como uma fonte sonora
instalada num ambiente acústico virtual que tirando partido da posição/orientação do utilizador para
processar a fonte sonora gere uma saı́da binaural em tempo-real, que pode ser ouvida pelo indivı́duo
através de auscultadores. O sistema proposto representa a evolução do trabalho descrito em [1] sendo a
localização do utilizador baseada no trabalho descrito em [2].

0 MOTIVAÇÃO

A principal motivação para este artigo é dar segui-
mento ao trabalho desenvolvido previamente em [1],
cujo principal objetivo era o desenvolvimento de um
sistema de realidade aumentada áudio 3D para mu-
seus. O sistema era capaz de localizar um utilizador
e a sua orientação da cabeça numa sala real e virtuali-

zar diversas fontes sonoras no espaço. Tendo em conta
a posição/orientação relativa do utilizador a cada uma
das fontes virtuais o sistema gerava em tempo-real uma
versão binaural com o objetivo de criar a ilusão que as
obras em exposição no museu (e.g., pinturas, escultu-
ras ou outras obras de arte) emitiam som. Na versão
apresentada em [1] o protótipo utilizava um sistema de
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HRTF's

Sistema de 
Localização

                         Sistema de Auralização

Detecção de 
orientação 

LR

Som 
Anecóico

Selecção
HRTF

Modelo 
da sala

Posição 
das Fontes

download 
ficheiros 

áudio 

Dispositivo Móvel

Servidor HTTP

download 
modelo

download 
posições das
fontes virtuais

(x,y) Azimute
Elevação

Entrada Áudio (Headset)

Saída de Áudio (Auscultadores)

Figura 1: Diagrama de blocos do sistema proposto.

localização ultrasónico de banda larga [3] desenvolvido
tinha por base um computador portátil o que inviabi-
lizava a utilização do sistema em dispositivos móveis.
Neste momento o sistema encontra-se a ser portado
para iOS, faltando apenas o bloco de auralização cons-
truı́do a partir da biblioteca AAVE previamente descrita
em [4].

1 ARQUITECTURA GERAL
A arquitetura geral do sistema está descrita na Fi-

gura 1, na qual se pode observar os seus módulos prin-
cipais: módulo de localização e de orientação do utili-
zador e módulo de auralização.

O módulo de localização permite estimar a posição
do utilizador na sala através da utilização de uma infra-
estrutura de faróis acústicos sincronizados que trans-
mitem sinais áudio não-invasivos de forma periódica.
A utilização de uma infra-estrutura sı́ncrona permite
utilizar medidas de Diferença de Tempo de Chegada
(TDoA) para estimar a posição do utilizador, libertando
o dispositivo móvel de estar sincronizado com a infra-
estrutura. Para além disso, com um funcionamento em
downlink (i.e. os faróis funcionam como transmissores
e os dispositivos móveis como receptores, o número de
estações móveis é ilimitado) [5].

O bloco de auralização processa assim o som
anecóico de uma fonte virtual para gerar um som binau-
ral (3D) tendo em conta as entradas descritas na Figura
1. O seu funcionamento é baseado na convolução dos
sinais monofónicos anecóicos emitidos por cada fonte
sonora virtual com pares de filtros HRTF (Head Rela-
ted Transfer Functions) descritos em [6] e [7], que são
selecionados de acordo com a azimute e a elevação da
cabeça do utilizador. A intensidade das fontes de áudio
virtuais depende tanto da orientação da cabeça do uti-
lizador (relação com a HRTF) como da distância do
utilizador à fonte de som virtual, tendo sido aplicada a

lei de atenuação do inverso do quadrado da distância a
cada fonte sonora [8]. A orientação do indivı́duo é feita
tendo por base a unidade IMU disponibilizada pelo dis-
positivo sendo que para uma utilização realista o dis-
positivo iOS deverá estar fixo relativamente ao utiliza-
dor. Caso se pretenda detectar a orientação da cabeça
do utilizador o dispositivo deverá ser acoplado aos aus-
cultadores de forma a replicar o movimento da cabeça
do utilizador. Em [9] os autores referem ser possı́vel
obter uma precisão menor que 15◦ na orientação de
um dispositivo iOS, quando o utilizador se encontra a
caminhar em ambientes interiores, podendo a perfor-
mance melhorar para situações em que se encontra em
repouso.

1.1 Localização do Utilizador
O sistema de localização funciona num modo de

operação distribuı́da, ou seja, cada dispositivo iOS é
capaz de estimar a sua própria posição usando uma to-
pologia análoga à do GPS, em que os faróis operam
como emissores e os dispositivos móveis como recepto-
res. Além disso, o dispositivo móvel não precisa de es-
tar sincronizado com a infra-estrutura de faróis uma vez
que utiliza medidas de TDoA para obter uma estimativa
de posição. O dispositivo iOS não precisa de nenhum
hardware externo no processo de localização, apenas
um vulgar microfone de eletreto ligado à entrada de mi-
crofone do headset que deve estar acoplado aos auscul-
tadores permitindo deste modo a sua colocação mais
próxima do ponto central ideal da cabeça do utiliza-
dor permitindo uma redução considerável das situações
em que emissor e receptor não estão em linha-de-vista
(NLoS). Para efetuar as medições TDoA são utiliza-
dos chirps pulsados com conteúdo de frequência no
limite da gama do audı́vel, na banda dos 18 kHz aos
22 kHz . Para minimizar o impacto dos pulsos transmi-
tidos nos humanos a envolvente dos pulsos foi modu-
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lada tendo em conta a redução da audibilidade dos pul-
sos e a maximização da transferência de energia (ver
detalhes de implementação em [2]), de forma a poder
tirar o máximo partido da resposta em frequência da
entrada de microfone do headset existente nos disposi-
tivos iOS, ver Figura 2.
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Figura 2: Resposta em frequência da entrada de micro-
fone (headset) em dispositivos iOS.

1.2 Auralização
Este bloco tem como função gerir a posição das fon-

tes sonoras num ambiente áudio virtual relativamente
à posição e orientação do ouvinte. O processamento
é feito utilizando o método das imagens virtuais para
o cálculo das reflexões do som nas superfı́cies do mo-
delo geométrico de uma sala virtual. Em [4] é descrito
em detalhe o bloco de auralização tendo resultado no
desenvolvimento da biblioteca AAVE. A componente
geométrica do módulo de auralização AAVE está assim
dependente de dados externos, tal como apresentado na
Figura 1 que do ponto de vista da aplicação estão aloja-
dos num servidor remoto. Deste modo é possı́vel confi-
gurar o sistema para diferentes modelos de sala e dife-
rentes fontes sonoras e respectivas posições.

2 IMPLEMENTAÇÃO EM IOS
Todas as entradas/saı́das são feitas utilizando os re-

cursos disponı́veis no dispositivo iOS. A entrada de mi-
crofone do headset é utilizada como entrada para o sis-
tema de localização e a saı́da stereo do mesmo utili-
zada para ligar os auscultadores do utilizador. Tendo
em conta os requisitos da aplicação optou-se por fixar o
microfone nos auscultadores. Desta forma, foi possı́vel
colocar um microfone externo no topo da cabeça do uti-
lizador e tirar partido da unidade de medição inercial
(IMU) para obtenção da informação de orientação.

Nas Figuras 3 e 4 estão representados os diagra-
mas de blocos simplificados do software desenvolvido,
onde se podem observar as duas rotinas de serviço à
interrupção (RSI) utilizadas. A RSI relativa à entrada
de áudio, ver diagrama da Figura 3, está completa-
mente alocada ao processamento crı́tico necessário ao
funcionamento do sistema de localização, desde a lei-
tura do buffer de entrada e filtragem ótima seguindo-se
a estimação de TDoA e a consequente localização hi-
perbólica do utilizador.
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Figura 3: Rotina de serviço à interrupção da entrada de
áudio (localização) no dispositivo iOS.

Por outro lado na RSI relativa à saı́da de áudio,
ver diagrama da Figura 4, é efetuado o processa-
mento crı́tico necessário ao funcionamento do sistema
de auralização. Nesta rotina é obtida a informação de
orientação do dispositivo e tendo em conta a posição
atual do utilizador, o modelo acústico da sala e a
informação relativa às fontes sonoras é efetuada a
auralização do sinal anecóico a partir da correta seleção
de um par de HRTF’s de uma base de dados local.
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AuscultadoresMicrofone

b) c)a)

Figura 5: a) Protótipo do dispositivo móvel com auscultadores equipados com microfone e IMU. b) Interface
principal da aplicação. c) Interface de debug para desenvolvimento.

A auralização é posteriormente efetuada tendo em
conta informação vinda do servidor e guardada local-
mente no dispositivo iOS no processo de inicialização
do sistema, tal como o modelo da sala e a localização
das fontes na sala.

Todos os algoritmos do sistema de localização
(detecção de pulsos, estimação TDoA e posicio-
namento hiperbólico) foram programados utilizando
Objective-C++, tendo por base a Accelerate framework
existente para iOS que permite executar processos
de filtragem no domı́nio do tempo (convolução) e
operações baseadas na FFT de uma forma eficiente.
Esta framework utiliza o processador GPU existente no
dispositivo para aumentar o desempenho computacio-
nal tirando partido da sua arquitetura desenvolvida para
operações orientadas a matrizes e vectores. A obtenção
da orientação do dispositivo é feita através da Core Lo-
cation framework que permite obter a orientação do
dispositivo (a partir da informação sensorial dada pelo
acelerómetro, giróscópio e magnetómetro) existentes
no dispositivo. Na Figura 6 é apresentado o resultado
da medição do erro acumulado ao longo do tempo na
obtenção da orientação quando é utilizado um iPhone
4s em constante rotação em torno do eixo z em am-
biente interior. Analisando a figura, podemos obser-
var um drift elevado (aproximadamente 20° por mi-
nuto) quando é apenas utilizada a informação do sensor
IMU. A inclusão da informação do magnetómetro no
algoritmo de fusão sensorial revela-se eficaz reduzindo
este drift para um erro acumulado abaixo dos 2°, tor-
nando possı́vel a utilização do mesmo na aplicação em
questão.

3 PROTÓTIPO

Na Figura 5 é apresentado o protótipo do dispo-
sitivo móvel que inclui os auscultadores com o mi-
crofone utilizado no sistema de localização. Na ima-
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Figura 6: Erro acumulado na medição de orientação
quando o dispositivo (iPhone 4s) está em rotação sob
o eixo z.

gem (b) podemos observar a interface principal da
aplicação desenvolvida para iOS onde se podem visu-
alizar a posição atual do utilizador (cı́rculo amarelo) a
posição dos faróis acústicos na sala (cı́rculos azuis) e
a posição das fontes sonoras virtuais (cı́rculos verme-
lhos) com as respectivas zonas de ação delimitadas. Na
imagem (c) podemos observar a interface de debug uti-
lizada para o desenvolvimento que permite monitorizar
em tempo-real o sinal de entrada depois de passar pelo
filtro ótimo bem como outras caracterı́sticas relaciona-
das com o sinal que está a ser utilizado para além de
informação relacionada com o método de partilha do
meio utilizado.

4 CONCLUSÕES E TRABALHO FU-
TURO

Na Figura 7 é apresentado um exemplo de um
percurso com dados reais da localização do utilizador
alcançados com um iPhone 4s tendo sido obtido um
erro absoluto inferior a 16 cm em 95% dos casos para
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um perı́odo de atualização de posição de 350 ms. A
medição da orientação do utilizador apresenta um erro
acumulado menor que 2° quando o dispositivo está em
constante rotação em torno do eixo z em ambiente in-
terior. Nos testes efetuados com o iPhone 4s, ape-
nas com o sistema de localização/orientação obtivemos
uma taxa de ocupação do processador de cerca de 40%
o que irá limitar o número total de fontes sonoras ati-
vas (incluindo as fontes-imagem) a utilizar no processo
de auralização com a biblioteca AAVE na sua versão
iOS. Nesta fase, quer o modelo acústico da sala, quer
as fontes virtuais e suas posições já estão disponı́veis
na aplicação estando a ser portada a biblioteca AAVE
para iOS.
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Figura 7: Exemplo com dados reais de um percurso
de um utilizador já com fontes sonoras virtuais adici-
onadas. A1, A2 e A3 representam faróis acústicos ne-
cessários ao sistema de localização.
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	MOTIVAÇÃO
	ARQUITECTURA GERAL
	Localização do Utilizador
	Auralização

	Implementação em iOS
	Protótipo
	CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

