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RESUMO
Um resumo, com aproximadamente de 60 a 80 palavras, deverá apresentar o conteúdo deste artigo. Um
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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 os blocos fundamentais de um motor de auralização cuja finalidade é disponibilizar
ao utilizador os recursos necessários para a configuração dos parâmetros que determinam o comporta-
mento acústico de um ambiente virtual. O software permite atualizar estes parâmetros em tempo real
retornando em formato áudio binaural o resultado da auralização. Será dado destaque à implementação
da atenuação do som por incidência em superfı́cies com diferentes materiais e à inclusão de um rever-
berador para geração da cauda da resposta impulsional de uma sala. São ainda apresentados resultados
que mostram este software como uma alternativa eficiente para a auralização em tempo real.

0 INTRODUÇÃO

Qualquer sistema de realidade virtual cujo objetivo
principal seja proporcionar uma sensação de imersão
convincente deve apresentar, para além da parte visual,
as caracterı́sticas acústicas do espaço virtual. O motor
de auralização apresentado neste trabalho tem como ob-
jetivo auxiliar estes sistemas permitindo a auralização

em tempo real de ambientes dinâmicos. De forma
a produzir uma sensação de imersão convincente, a
aplicação descrita baseia-se na convolução de head
related transfer functions (HRTF) para a criação de
pistas auditivas binaurais, no método de modelação
geométrica de imagens virtuais para a simulação das
reflexões especulares do som nas superfı́cies que cons-
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tituem o espaço, e usa um reverberador artificial para
gerar a cauda de reverberação da resposta impulsional.

Em [1] são descritos detalhadamente os blocos fun-
damentais necessários à auralização. O objetivo deste
artigo é descrever o mais recente desenvolvimento deste
trabalho focando os módulos recentemente adicionados
a esta biblioteca, que completam os requisitos primários
necessários para a concretização de uma auralização
convincente. Será abordado o processamento áudio rea-
lizado em cada som anecóico focando a implementação
da absorção do som pelos materiais das superfı́cie refle-
toras e a implementação de um reverberador artificial
para a simulação da reverberação tardia, que por mo-
tivos de eficiência computacional, não é possı́vel gerar
usando métodos de modelação geométrica. Termina-se
com a descrição de uma demonstração das funcionali-
dades deste software.

1 IMPLEMENTAÇÃO
O bloco de processamento geométrico da biblio-

teca AcousticAVE (AAVE) tem como função gerir as
posições das fontes sonoras, a posição e orientação do
ouvinte e calcular, usando o método das imagens virtu-
ais, as reflexões do som nas superfı́cies do espaço. Mais
detalhes sobre a implementação deste método estão dis-
ponı́veis em [1]. Segue-se uma breve sı́ntese do bloco
de processamento áudio, onde se encaixam os módulos
recentemente adicionados.

1.1 Processamento Áudio
Cada fonte sonora origina um determinado número

de caminhos de transmissão (som direto e reflexões),
sendo cada um deles processado de acordo com os
parâmetros gerados pelo bloco geométrico da biblio-
teca (distância, direção e materiais das superfı́cies re-
fletoras). O processamento individual de cada som
encontra-se descrito na Figura 1. O buffer de cada
som anecóico é carregado com o áudio da sua res-
pectiva fonte. Quando a fonte e/ou o ouvinte se mo-
vem, a distância percorrida por cada som muda de
forma descontı́nua devido à velocidade de atualização
das posições ser habitualmente muito inferior à taxa de
amostragem áudio adotada. O bloco reamostragem lida
com este facto reamostrando o sinal, filtrando os valo-
res de distância, e interpolando linearmente as amos-
tras com o atraso correspondente, da forma descrita em
[2]. Neste ponto o sinal é convertido para o domı́nio
da frequência através de uma versão otimizada do al-
goritmo Fast Fourier Transform (FFT). O bloco rela-
tivo à absorção dos materiais é executado no domı́nio
da frequência através de um filtro cuja magnitude cor-
responde aos coeficientes de absorção de cada mate-
rial. Através da aplicação do par de HRTF correspon-
dente à direção de chegada do som ao ouvinte, o som
anecóico é transformado em binaural. O movimento do
ouvinte reflete-se na mudança para o par de HRTF cor-
respondente à sua posição atual. Esta mudança causa
descontinuidades que aumentam com a amplitude do

som direto e primeiras reflexões reflexões tardias
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Figura 1: Diagrama geral do processamento áudio.

movimento. Para mascarar estas descontinuidades foi
implementado um método que realiza, para cada som
anecóico, a convolução dos pares de HRTF relativos
à posição anterior e atual e aplica um crossfade entre
os dois. Este método pode ser visto como uma versão
binaural multi-fonte do algoritmo overlap - add des-
crito em [3]. O fade in/out de sons e a atenuação re-
lativa à distância fonte/ouvinte são aplicados multipli-
cando o fator adequado pela magnitude das HRTF’s.
Todos os sons são somados no domı́nio da frequência,
o que resulta na execução de apenas 6 IDFT (Inverse
Discrete Fourier Transforms), independentemente do
número de fontes. De acordo com o passo final do
algoritmo overlap - add [4], os sons são convertidos
para o domı́nio do tempo, sobrepostos e somados em
bloco. De salientar, nesta fase de implementação, a pos-
sibilidade do utilizador poder escolher entre 4 conjun-
tos de pares HRIR (Head Related Impulse Response)
[5, 6, 7, 8], cada qual com diferentes caracterı́sticas re-
lativas a medições em azimute, elevação e distância.
Esta possibilidade é uma mais valia para a realização de
testes psicoacústicos que permitirão avaliar tanto o de-
sempenho do software de auralização descrito como di-
versos parâmetros acústicos que influenciam a audição
humana.

1.2 Materiais
O impacto e reflexão de uma onda sonora em qual-

quer material altera o seu conteúdo espectral. No
caso de superfı́cies sólidas o som é atenuado, sendo
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esta atenuação diferente para diferentes gamas de
frequência. Os filtros criados para simular a absorção
tiram partido do facto de os sons já se encontrarem
no domı́nio da frequência, o que permite a criação e
aplicação de filtros com fase linear e respostas impul-
sionais longas. São construı́dos através do método de
desenho de filtros por amostragem de frequência [4],
sendo usada interpolação linear na geração da mag-
nitude dos coeficientes de Fourier. Tendo por base a
tabela de coeficientes α de absorção para incidência
aleatória [9], calcula-se o valor R correspondente à
absorção numa das banda de oitava áudio (125 Hz, 250
Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz) a
partir da seguinte equação:

|R| =
√
1− α (1)

A Figura 2 mostra as magnitudes dos coeficientes
de absorção de diferentes materiais, e o total que se
obtém para um som que tivesse sido refletido nessa
sequência de superfı́cies, com esses diferentes materi-
ais. A Figura 3 mostra os respectivos coeficientes totais
do filtro calculado pelo método descrito, para N = 128
amostras, onde se pode constatar a linearidade da fase
do filtro.

Figura 2: Resposta em frequência de superfı́cies de ma-
terial vidro, madeira (contraplacado), carpete, e o total
da sequência das três superfı́cies.

Figura 3: Coeficientes do filtro total de absorção dos
materiais calculado.

O resultado audiovisual de uma simulação com di-
ferentes materiais pode ser consultado online [10].

1.3 Reverberação Artificial
O método das imagens virtuais não é aplicável

quando o objetivo é simular integralmente e em tempo
real a reverberação de um som em determinado espaço.
Isto deve-se ao facto de o aumento da ordem de re-
flexões geradas aumentar exponencialmente o custo
computacional do algoritmo que testa a visibilidade de
cada som. Torna-se então necessário gerar de uma
forma computacionalmente menos exigente a cauda
de reverberação tardia. Foi implementado numa pri-
meira fase o algoritmo de reverberação de Datorro [11]
que, embora possuı́sse uma qualidade subjetivamente
aceitável, foi abandonado devido à impossibilidade de
configurar do seu tempo de duração. Posteriormente foi
implementado o algoritmo de reverberação baseado em
feedback delay networks (FDN) descrito em [12], que
permite configurar o tempo de reverberação em função
da frequência.

1.3.1 Algoritmo

A Figura 4 mostra o diagrama deste algoritmo:

Figura 4: Diagrama do algoritmo implementado.

A implementação do algoritmo foi realizada de
acordo com [13], tendo sido parametrizado da se-
guinte forma: N = 64 é a ordem da matriz de
circulação, bN é um vetor unitário e cN,2 é uma ma-
triz de duas colunas cuja função é anular a correlação
entre o canal esquerdo e direito do retorno. A matriz
de circulação aN,N , do tipo Householder, foi escolhida
devido à sua implementação eficiente (2 ·N operações
por multiplicação) e ao facto de maximizar a densidade
temporal das reflexões devido a não possuir valores nu-
los. Pode ser representada da seguinte forma:

aN,N = jN,N −
2

N
· uN · uTN (2)

sendo jN,N uma matriz de permutação e uN um ve-
tor coluna unitário. A atenuação em amplitude e
frequência em cada linha de circulação é efetuada por
um atraso e um filtro passa baixo. O atraso mi de
cada linha, em número de amostras, é escolhido en-
tre um conjunto de N números mútuamente primos
(300 < mi < 2000). O ganho gi de cada filtro passa
baixo hi(z) é calculado de acordo com a Equação (3):

20 · log10(gi) =
−60 · T ·mi

Tr(ω)
(3)
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onde T corresponde ao perı́odo de amostragem e Tr(ω)
é o tempo de reverberação da frequência ω. Jot et al [12]
propõe o filtro passa baixo IIR de primeira ordem:

hi(z) = gi · δki(z), δki(z) =
1− bi

1− biz−1
(4)

onde

bi = 1− 2

1 + g
1+ 1

α
i

, α =
Tr(π)

Tr(dc)

O parâmetro α permite estabelecer uma relação entre
o tempo de reverberação da frequência de Nyquist e o
da frequência dc. No entanto, a inserção do filtro passa
baixo hi(z) em cada linha de atraso faz com que a res-
posta em frequência geral deixe de ser uniforme. O fil-
tro passa alto t(z) descrito pela Equação 5 implementa
a correção necessária para que a resposta em frequência
geral da reverberação seja uniforme e independente do
tempo de reverberação de cada frequência [13]:

t(z) =
1− β · z−1

1− β
, β =

1−
√
α

1 +
√
α

(5)

O retorno y é posteriormente somado aos restantes sons
produzidos da forma descrita de seguida.

1.3.2 Acoplamento entre Reverberação Especular
e Difusa

A junção entre a reflexões geradas pelo método das
imagens virtuais e a reverberação gerada pelo rever-
berador artificial é realizada com base no conceito de
distância crı́tica Dc [14]. Dc corresponde à distância
na qual a energia do som direto radiado por uma fonte
omnidirecional é igual à energia do som reverberante
que é refletido por todas as superfı́cies. Calcula-se da
seguinte forma:

Dc =

(
A · α
16 · π

)0.5

(6)

em que A é a área total das superfı́cies da sala e α
o coeficiente de absorção médio da sala. Partindo do
princı́pio que a energia do som reverberante é cons-
tante [14], o fator de atenuação Gr do reverberador ar-
tificial é calculado utilizando a lei inversa da distância
para a distância crı́tica. Desta forma garante-se que a
amplitude do retorno do reverberador artificial, calcu-
lada com base em parâmetros da sala, é coerente com
a amplitude do som direto e das restantes reflexões es-
peculares. O atraso inicial da cauda de reverberação é
calculado com base na densidade temporal de reflexões
De, de acordo com a Equação 7 [15]:

De(t) ≈ 4πc3
t2

V
(7)

onde c (em m/s) corresponde à velocidade do som e V
(em m3) ao volume da sala. Partindo do critério que um
mı́nimo de 10 reflexões se sobrepõem na resolução do

sistema de audição humano (24 ms), a Equação 7 pode
ser simplificada da seguinte forma:

tmixing ≈
√
V (ms)

onde tmixing aproxima o instante de transição entre
as reflexões não difusas e a reverberação tardia. Na
Figura 5 mostra-se a forma como esta junção resulta
através das respostas impulsionais de uma sala rectan-
gular simples. O pré-atraso tmixing gerado foi de 40.0
(ms) e a atenuação da reverberação é de 0.24 sobre o
ganho unitário inicial.

Figura 5: Em cima: Som direto e reflexões até à or-
dem 7. Ao centro: Reverberação gerada pelo impulso.
Em baixo: Junção das duas com atenuação e atraso da
reverberação.

2 APLICAÇÕES
Para demonstrar as funcionalidades deste motor de

auralização foi desenvolvida uma aplicação 3D que per-
mite visualizar uma sala ampla onde o utilizador pode
navegar. A geometria modelada possui 13 superfı́cies,
cada uma delas com um material associado. A sala
possui aproximadamente 11150 (m3) de volume e uma
soma total das áreas das superfı́cies de 3590 (m2).

A resposta impulsional deste espaço foi parame-
trizada de acordo com a resposta impulsional gravada
numa sala com caracterı́sticas geométricas semelhantes
[16]. A aproximação do tempos de reverberação simu-
lados aos parâmetros reais encontra-se descrita na Ta-
bela 1.

Tabela 1: Tempos de reverberação RT60 T30 (s)

Real (Elveden Hall) Simulação
125 Hz 2.714 4.095
250 Hz 3.562 4.028
500 Hz 4.199 4.060

1000 Hz 4.091 3.908
2000 Hz 3.859 3.559
4000 Hz 2.951 2.702
8000 Hz 1.580 1.560

O algoritmo de reverberação permite aproximar
com sucesso o decaı́mento do tempo de reverberação
nas altas frequências. No entanto, o tempo de
reverberação estabiliza na gama de frequência de 1
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Figura 6: Acima: Vista 3D do ambiente simulado com
a fonte anecóica omnidirecional representada por uma
esfera vermelha. Abaixo: Vista 2D correspondente com
representação visual das reflexões especulares até à 4ª
ordem.

KHz devido ao facto de não ser possı́vel, através do
algoritmo implementado, especificar o decaı́mento do
tempo de reverberação nas gamas de frequência mais
graves. O resultado audiovisual desta simulação pode
ser consultado online [10].

3 CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO

Com a introdução dos mais recentes módulos, a bi-
blioteca de auralização AAVE possui a capacidade de
simular a resposta impulsional integral de salas con-
vexas simples com um grau de realismo convincente.
A possibilidade de simular ambientes dinâmicos em
tempo real torna-a uma alternativa na área do desen-
volvimento de aplicações para realidade virtual.

O trabalho a desenvolver no futuro tem como ob-
jetivo aumentar o grau de realismo do resultado da
auralização. Envolve a otimização do método de junção
entre as primeiras reflexões e a reverberação tardia e
a implementação do método das imagens virtuais de
forma a serem geradas todas as reflexões possı́veis du-
rante um intervalo de tempo pré-estabelecido. Será in-
vestigada a inclusão um reverberador artificial de qua-
lidade superior, que permita configurar o tempo de
reverberação por gama de frequência. Serão também
criados casos de estudo para comparação acústica en-
tre ambientes reais e as suas simulações. Relati-
vamente ao desempenho, por se tratar de um fator
crucial nesta aplicação, pretende-se introduzir parale-
lismo no processamento individual de cada fonte so-
nora e no módulo que executa os cálculos necessários à
implementação do método das imagens virtuais.
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