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Resumoo
A platafforma Virtuusound foi desenvolvida
d
a para perm
mitir a simulação da accústica de salas
s
e a
correspoondente aurallização em tempo
t
real at
através da utiilização da tecnologia biinaural. O módulo
m
de
cálculo do sistema utiliza um método
m
das fontes imag
gem acelerad
do e um méétodo de rad
diosidade
hierárquuica dependennte do tempo
o para a com
mputação dass respostas ao
o impulso, bbinaurais, doss recintos
a simulaar. O móduloo de convolu
ução utiliza aas respostas preparadas pelo móduloo de auralizaação para
efectuar convoluçõees segmentad
das de baixaa latência co
om sinais áu
udio arbitráriios. Testes informais
i
preliminnares mostraaram a precisão do sisttema e quee o som trid
dimensional criado era bastante
realísticoo, tanto do ponto
p
de vistta da espaciaalização sono
ora tridimenssional como do ponto dee vista da
assinaturra reverberannte dos recin
ntos. No enttanto, entend
deu-se ser neecessário efe
fectuar uma avaliação
a
mais exaaustiva e preecisa a fim de
d se garanttir a qualidad
de geral da plataforma.
p
E
Este artigo apresenta
a
pois os pprimeiros ressultados dos trabalhos dee avaliação das
d capacidad
des da platafforma Virtussound em
termos ddos parâmetroos objectivoss previstos e em termos das
d auralizaçções geradas..
Palavras-chave: aurralização, tem
mpo real, acúústica virtuall, tecnologia binaural.
Abstracct
The Virttusound platfform allows the real timee simulation and auralizaation of virtua
ual enclosures through
binaural technology.. The calculaation modulee of the system uses an accelerated m
mirror imagee sources
method together witth a time dep
pendent hierrarchical rad
diosity metho
od to compuute the binau
ural room
impulse responses of the simulated enclosurres. The segm
mented conv
volution moddule uses thee impulse
responsees prepared by the aurallization moddule for a lo
ow latency segmented
s
cconvolution step
s
with
arbitraryy audio signaals. Informall listening teests showed the system to
t be overalll precise and
d that the
generateed 3D sound was conceiv
vable realisticc, both from
m the point off view of souund spatialization and
from thee point of viiew of the ro
ooms’ reverbberant signaatures. Howeever, it becam
me clear thaat a more
thoroughh evaluation of the system
m was needeed in order to
o guarantee th
he overall quuality of the platform.
This papper presents thus
t
a first assessment onn the capabillities of the Virtusound
V
ssystem in term
ms of the
predictedd objective parameters
p
an
nd in terms oof the producced auralizatiions.
Keyworrds: auralizattion, real tim
me, virtual acooustics, binaaural technolo
ogy.
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Introdução

O presente artigo apresenta a plataforma Virtusound, uma plataforma recentemente desenvolvida e
implementada para a simulação e auralização da acústica de salas em tempo real, e também os
resultados de uma primeira avaliação objectiva e subjectiva da qualidade das simulações e das
auralizações obtidas.
Sistemas para auralização em tempo real foram já desenvolvidos anteriormente por outros grupos de
investigação [1, 2], mas, no entanto, a plataforma Virtusound possui características únicas, sendo as
mais importantes a capacidade de simular em tempo real as reflexões especulares e difusas de um
recinto arbitrário e estar implementada num único computador multi-threaded, não existindo portanto
a necessidade de redes de comunicação.
O módulo de cálculo da plataforma utiliza uma combinação de um método de fontes imagem
acelerado com um método de radiosidade hierárquica [4] dependente do tempo para a computação das
respostas ao impulso, binaurais, dos recintos simulados [3, 5]. O módulo de auralização prepara as
respostas binaurais para o módulo de convolução (streaming) segmentada efectuar a filtragem com
sinais áudio arbitrários.
O sistema Virtusound foi desenvolvido pelo Grupo de Acústica e Controlo de Ruído do CAPS –
Instituto Superior Técnico de Lisboa.
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Arquitectura do sistema

O diagrama de blocos do sistema Virtusound encontra-se ilustrado na Figura 1.
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Figura 1 – Arquitectura do sistema Virtusound
Como pode ser constatado, o sistema é composto por 3 módulos principais: cálculo, auralização e
convolução. O sistema encontra-se presentemente implementado num computador baseado em CPU
Intel I7 Extreme, correndo sobre 8 threads simultâneas.

2

Acústica 2012, 1 a 3 de Outubro, Évora, Portugal

3
3.1

Descrição do sistema
Módulo de cálculo

O módulo de cálculo combina dois métodos. Um primeiro método, referente ao cálculo das
componentes reflectidas de forma especular, e um outro referente às componentes reflectidas de forma
difusa pelas paredes do recinto.
A determinação das componentes especulares do som reflectido foi implementada usando-se um
método de fontes imagem acelerado. Por outro lado, as componentes difusas resultam do estudo da
radiosidade hierárquica dependente do tempo [4] do recinto em questão. Este último permite ao
utilizador definir os parâmetros necessários para garantir a máxima precisão e rapidez do mesmo.
Ambos os métodos são executados de forma independente através do uso de diferentes threads de
computação.
3.1.1 Método das fontes imagem acelerado
Sabendo-se que o número de fontes-imagem aumenta de forma exponencial com a ordem de reflexão
requerida:

M + M ( M − 1) + ... + M ( M − 1)

K −1

M ( M − 1) K − 1
=
≈ ( M − 1) K
M −2

(1)

onde M representa o número de paredes do espaço em questão, e K a ordem reflexão, o cálculo
geométrico das fontes imagem de um determinado espaço, costuma ser limitado a uma ordem de
reflexão não superior a 5, tipicamente de 3 a 5.
3.1.1.1

Técnicas de aceleração do método das fontes imagem

A fim de se obter a lista de fontes imagem no menor tempo possível, quatro técnicas de aceleração são
utilizadas.
•”Back-Face Culling”
“Back-face culling” é de implementação simples e permite reduzir o número de cálculos de possíveis
fontes imagem uma vez que limita esse cálculo apenas às paredes cuja orientação é visível da fonte a
ser espelhada. Esta decisão é feita através do uso dos vectores normais aos polígonos que compõem
cada parede.
• Combinações impossíveis
Esta técnica permite ter conhecimento à partida de combinações impossíveis de pares de polígonos
(uma parede é constituída por um ou mais polígonos), ou seja, situações geométricas em que o som
reflectido por um polígono não pode atingir directamente um outro. Desta forma, é possível limitar as
hipóteses de reflexão para cada polígono, ou seja, o número de possíveis novas fontes-imagem e por
sua vez eliminar os cálculos de validade e visibilidade das mesmas. A lista completa das combinações
impossíveis é armazenada num pré-processamento do sistema, não tendo qualquer custo
computacional durante a execução do mesmo.
• ”View-Frustum”
O uso da técnica denominada por View-Frustum permite eliminar de uma forma simples um conjunto
de fontes imagem obtidas de forma válida mas que não seriam visíveis de nenhuma posição dentro da
sala em questão e, portanto, não participariam na resposta impulsiva da mesma. Na prática, a técnica
consiste em, pegando numa determinada fonte imagem construir o seu View-Frustum (como
demonstra a Figura 2). De seguida, apenas se consideram como paredes válidas para o cálculo de
fontes-imagem de ordem superior aquelas que estejam dentro do View-Frustum construído. Esta
3
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técnica permite enntão, aumentar o desem
mpenho e rapidez do método, uuma vez qu
ue anula
automatiicamente muuitas possíveiis fontes imaagem.

Figuura 2 – Exempplo de um View-Frustum
V
m para elimin
nar paredes na
n construçãoo de novas fo
ontesimagem
i
de oordem de refllexão superio
or
• Aglomeração de Polígo
onos
Esta técnnica utiliza o facto de que na maiooria dos recintos existen
ntes, todos oos seus políg
gonos de
entrada (que podem
m ser em grande núm
mero), pertencem a um
m pequeno conjunto de planos
tridimennsionais. Porttanto, numa fase de pré-pprocessamen
nto, um algorritmo de “cluustering” con
nstrói um
único poolígono-pai incluindo
i
tod
dos os polígoonos do messmo plano triidimensionall – ver Figurra 3. Este
algoritm
mo reduz entãão a compleexidade do pproblema, um
ma vez que o número dde combinações entre
polígonoos é automatiicamente red
duzido.

F
Figura 3 – Exxemplo de ag
glomeração dde uma sériee de polígono
os num únicoo polígono-paai
Na práticca, este algorritmo baseiaa-se num estuudo simplificcado da sala, através do uuso dos políg
gonos-pai
(convexoos) para o cálculo
c
das fontes
f
imageem válidas e visíveis. Desta
D
forma, apenas quaando uma
fonte im
magem é conssiderada válid
da e visível eem relação a um dado po
olígono-pai, é que se verifica, que
polígonoo de entradaa específico a originou, e se conclu
ui acerca daas característticas da refllexão em
questão. Esta verificaação não tem
m um grande custo compu
utacional, um
ma vez que aapenas se neccessita de
determinnar a que poolígono de entrada
e
corrresponde o ponto
p
de inttercepção doo raio sonorro com o
polígonoo-pai. Obviam
mente, e tend
do em conta a complexid
dade dos políígonos de cadda sala, podee dar-se o
caso de uma fonte imagem ser válida
v
e visíível no estud
do simplificaado de políggonos-pai e não
n o ser
usando todos os poolígonos e entrada sepaaradamente. Um exemp
plo disto é quando o ponto
p
de
intercepçção coincidee com um “buraco”
“
noo polígono-p
pai – ver Figura 2. No entanto, esttes casos
constitueem normalm
mente uma miinoria, já quee os polígono
os-pai são co
onstruídos coomo o conveex-hull de
todos os polígonos de
d entrada perrtencentes a um dado plaano tridimenssional.
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A Figura 4 ilustra o módulo de interface gráfica do sistema implementado, nela podemos observar os
caminhos sonoros fonte-receptor considerados válidos e visíveis para uma ordem de reflexão igual a 3,
no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Figura 4 – Interface gráfica mostrando um exemplo dos “caminhos sonoros” fonte-receptor,
calculados até à terceira ordem de reflexão
3.1.1.2

Técnicas para ordens de reflexão superiores

Uma vez que em termos computacionais existe a limitação de não se exceder a quinta ordem de
reflexão no cálculo geométrico das fontes imagem, sugere-se a utilização dos resultados obtidos, numa
extrapolação estatística e determinística para ordens de reflexão superiores. Deste modo, consegue-se
construir a resposta impulsiva completa da sala em estudo, com a reverberação devida às componentes
reflectidas de forma especular.
O módulo de extrapolação recorre aos seguintes parâmetros, obtidos durante a fase de construção
geométrica das fontes-imagem:
-> Número de imagens visíveis, por ordem de reflexão;
-> A distância média do receptor às fontes-imagem, para cada ordem de reflexão;
-> O desvio padrão das distâncias, por ordem de reflexão;
-> O coeficiente de reflexão médio, por ordem de reflexão;
-> O desvio padrão dos coeficientes de reflexão, por ordem de reflexão;
-> O coeficiente de difusividade médio, por ordem de reflexão;
-> O desvio padrão dos coeficientes de difusividade, por ordem de reflexão.
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Figura 5 – Ecogramas derivados de reflexões especulares. Esquerda: calculado até à ordem 6. Direita:
calculado por extrapolação até à ordem 45
Desta forma a resposta impulsiva especular completa da sala será obtida através da soma das
componentes calculadas exactamente como descrito em 3.1 com as componentes calculadas através de
extrapolação.
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3.1.2 Método da Radiosidade Hierárquica dependente do tempo
O cálculo das componentes reflectidas de forma difusa pelas paredes da sala, numa abordagem de
elementos finitos, levanta dois problemas principais:
Problema 1: Entende-se pelo exposto anteriormente, que a situação ideal para o método das fontesimagem implementado é que os polígonos que constituem a geometria de cada parede
da sala sejam o maior possível, enquanto que numa aproximação por elementos finitos é
desejável que os polígonos constituam uma rede de vários fragmentos (“patches”) mais
pequenos.
Problema 2: Se M paredes iniciais são divididas em n fragmentos, então o número de ligações para
troca de energia, isto é, o número aproximado de factores de forma, será da ordem
O(n2), e, consequentemente, o esforço de cálculo será elevado.
Uma solução para ambos os problemas é adoptar uma abordagem de multi-resolução através de
ligação hierárquica, em que os fragmentos são gerados adaptativamente a partir da geometria das
paredes. Nesta abordagem, o número de ligações (factores de forma) é O(M2+n), permitindo assim
uma considerável economia computacional.
O critério de paragem na subdivisão hierárquica é baseado em primeiro lugar na área mínima absoluta
dos fragmentos (definida pelo utilizador) e, em segundo lugar, numa condição limiar para os factores
de forma entre pares de fragmentos (também definida pelo utilizador).

Figura 6 – Subdivisão hierárquica. Em cima: polígonos de entrada. Em baixo: Patches resultantes.
Os factores de forma são calculados usando-se a fórmula analítica do factor de forma de uma área
diferencial para um disco paralelo, sendo o factor de visibilidade associado a cada factor de forma
(com oclusão) calculado através de um processo de "ray-casting".
A solução para as equações dependentes do tempo é obtida através de relaxação "Gauss-Seidel",
usando-se uma operação de "push-pull" de energia por cada hierarquia de fragmentos.
De modo a limitar o crescimento exponencial de reflexões difusas com crescentes ordens de reflexão,
é usado um algoritmo de aglutinação com uma taxa de amostragem interna.
Em cada iteração, a energia é reunida em pontos de recepção predefinidos, calculada através
conhecida lei do co-seno de Lambert.
3.2

Módulo de Auralização

O módulo de auralização sistema Virtusound funciona em threads assíncronas, de forma independente
do resto dos outros módulos, necessitando apenas de aceder periodicamente à lista actualizada de
6
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todas as fontes imagem válidas e visíveis e aos ecogramas das componentes difusas da situação
acústica em estudo. O módulo de auralização implementa uma abordagem de banda larga em termos
da dependência na frequência, e encontra-se implementado de forma a processar o som através da
tecnologia binaural.
3.2.1 Auralização das Componentes Especulares
Como requisito para o bom funcionamento deste módulo exige-se que, à lista de fontes imagem
previamente calculada, acrescentemos a lista detalhada de todas as paredes que as originaram, bem
como os ângulos de incidência dessas mesmas fontes-imagem em relação à posição do receptor.
Tendo esta informação disponível, o módulo de auralização constrói os respectivos filtros lineares para
caracterizar cada caminho acústico válido entre a fonte real e o receptor.
Elementos tal como a directividade da fonte real, atenuação no ar e absorção das paredes são
representados através de filtros lineares invariantes no tempo, numa escala logarítmica de frequência,
em bandas de oitava, com 10 valores entre os 31,5 Hz e os 16 kHz. Estes filtros possuem apenas
valores de magnitude, através dos quais, e recorrendo-se a uma transformada de Hilbert (FFT), se
procede à reconstrução da respectiva fase mínima.
A fim de obter a resposta impulsiva binaural, o resultado dos filtros anteriores é convolucionado no
domínio da frequência, após interpolação, com o conjunto de HRIR correspondente ao ângulo de
incidência das fontes-imagem no receptor.
O módulo de auralização utiliza o banco de dados HRIR do IRCAM. Esta base de dados tem uma
resolução de 15º para o ângulo de azimute, enquanto a resolução vertical é constituída por 10 ângulos
de elevação, começando em -45° e terminando em 90°, ou seja, com intervalos de 15°. Como um todo,
existem 187 pares de HRIR. Cada conjunto de dados HRIR tem uma taxa de amostragem de 44,1 kHz
e 24 bits de quantização, o que consiste em 8192 amostras. Cada conjunto de dados HRIR é préprocessados a fim de se obterem três novos conjuntos de dados: o primeiro com 512 amostras, o
segundo com 128 amostras, e o terceiro com 32 amostras. O conjunto de 512 amostras é utilizado para
o processamento do som directo, enquanto o conjunto de 128 amostras é utilizado para o
processamento das componentes especulares da lista de imagens visíveis. O terceiro conjunto é
utilizado para processamento no módulo de extrapolação.
Todas as convoluções são feitas no domínio da frequência dupla usando-se radix-2 FFTs.
O resultado final desta etapa é a resposta impulsiva binaural das componentes especulares do som
reflectivo, tendo em conta o par fonte-receptor em estudo.
3.2.2 Auralização das componentes difusas
O resultado do método de radiosidade hierárquica dependente do tempo consiste num ecograma de
energia para cada uma das 10 bandas de oitava.
Cada ecograma é considerado como o envelope do quadrado da resposta impulsiva da pressão, para
cada banda de frequências. De modo a reconstruir a resposta impulsiva equivalente em termos da
pressão sonora, implementou-se um procedimento que usa um ruído branco filtrado.
Detalhadamente, uma janela temporal gaussiana com uma largura de 10 ms é aplicada em conjunto
com um filtro de magnitude equivalente, obtido a partir do cálculo dos ecogramas de energia, ao ruído
branco. Este procedimento é repetido em intervalos de tempo cada vez maiores até que a janela de
tempo fique fora do intervalo de tempo relevante. Para a simulação da resposta binaural, são criadas
duas respostas não-correlacionadas que são equalizadas através de uma HRTF média de acordo com
uma incidência difusa.
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3.3

M
Módulo de coonvolução

As respoostas impulsiivas binauraiis para as com
mponentes especulares
e
e difusas são combinadass em duas
respostass finais, umaa para cada ouvido. Estaas respostas são então, convolucionaadas com um
m sinal de
áudio coom uma frequência de amostragem
m de 44,1 kH
Hz e 16 bitts de quantiização, segundo uma
abordageem de baixa latência atraavés do méto do de overla
ap-add tipo Gardner,
G
utiliizando-se a biblioteca
b
FMOD [[6].
A reproddução do sinnal de áudio
o resultante é feita utilizzando-se unss auscultadorres de alta-ffidelidade
com equualização de campo
c
difuso
o.

4
4.1

Avvaliação do
d sistema
a Virtusou
und
Desempenho computacio
onal

A Tabelaa 1 inclui algguns valores temporais tíípicos para a duração de diferentes taarefas realizaadas pelo
sistema V
Virtusound em
e “run-timee mode”.
T
Tabela 1: Tem
mpos de cálcculo típicos rrelativos a diferentes tarefas do sistem
ma Virtusoun
nd
T
Task
M ISM early images (order 5)
Extrapolaation module
HR Gauss Seidel
S
relaxatio
on
Diffuse enerrgy IR at receiv
ver
Early speccular refl BRIR
R
Reveerb BRIR
FFT Convolver (1024 samp les)

4.2

Calc Tiime [ms]
85
0,06
5
500
6
5
5,5
11
10

A
Avaliação objjectiva

Para se oobter uma avaliação objectiva das ccapacidades e da qualidade do sistem
ma Virtusoun
nd, foram
realizadaas medições acústicas em
m 5 salas exxistentes no Campus da Alameda doo IST, as quaais foram
depois ccomparadas com os vallores dos m
mesmos parââmetros obtid
dos por sim
mulação pelo
o sistema
Virtusouund para moddelos dessas salas.
O conjunnto das salass consideradaas englobou ddesde salas de
d aula pequenas até ao aauditório do centro de
congresssos do IST (volumes en
ntre 150 m3 e 220 m3).. Os parâmeetros objectiv
ivos da quallidade de
acústica de salas connsiderados fo
oram: T30, ED
DT, D50, C80 e Lp.

Figura 7 – Fotografi
fias de algum
mas salas conssideradas nas medições aacústicas
o
paraa a sala de au
ula denominaada VA2 (prrimeira sala da
d Figura
A Figuraa 8 ilustra oss resultados obtidos
7). Com
mo se pode constatar,
c
os valores obttidos por sim
mulação pelo
o sistema Viirtusound ap
presentam
uma boaa concordânccia com os valores
v
obtiddos por med
dição, exceptto nas duas bbandas de frrequência
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mais baixas, onde efeitos de origem modal começam a ter importância, e que não são considerados nos
modelos utilizados no módulo de cálculo.
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Figura 8 – Comparação de parâmetros objectivos T30, EDT, D50, C80 e Lp para a sala VA2
Adicionalmente, as mesmas salas foram também modelas num conhecido software comercial de
modelação da acústica de salas, e novamente procedeu-se à comparação entre os parâmetros
calculados por este software e pelo sistema Virtusound. Na Figura 9 mostra-se os resultados desta
comparação obtidos para três das salas consideradas.
4.3

Avaliação subjectiva

A fim de se obter uma avaliação subjectiva das capacidades da plataforma Virtusound em termos das
auralizações geradas foram efectuados vários testes de audição por um painel de 15 pessoas composto
por investigadores, estudantes, músicos e pessoal administrativo. As audições foram efectuadas em
frente de um écran de computador com a interface do sistema activa (OpenGL GUI [7]), podendo cada
sujeito interagir directamente com o recinto em simulação, através de deslocação e rotação do receptor
e da fonte (“interactive walkthroughs”) – Figura 10.
Os testes utilizaram placas de som Echo Gina 3G PCI, auscultadores Beyerdynamic DT990 Pro e
diferentes excertos de fala e de música (cada um com 5 minutos de duração).
Foram colocadas 3 questões a cada um dos sujeitos:
a) O som 3D parece natural (sem colorações)?
b) A direcção do som percebida é consistente com a localização relativa da fonte sonora na
interface visual?
c) A reverberação e o loudness são consistentes com o recinto simulado e com a localização da
fonte e do receptor?
Os resultados destes testes revelaram que as auralizações geradas eram convincentes e agradáveis de
ouvir, e em termos das respostas às 3 questões colocadas, os resultados foram os seguintes:
i)
15 em 15 julgaram as auralizações como naturais
ii)
13 em 15 julgaram as direcções do som consistentes com a localização da fonte sonora
(“front-back confusion”)
iii)
10 em 15 julgaram a reverberação percebida e o loudness como correctos dado o tipo de
recinto e a localização relativa entre a fonte e o receptor.
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Figuura 9 – Compparação de parâmetros
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Coonclusões

A platafforma Virtusound descritta neste trabaalho permitee a simulação
o e auralizaçção em temp
po real da
acústica de salas, perrmitindo ain
nda a interacçção do utilizzador ao níveel do movime
mento do receeptor e da
fonte sonnora.
Testes eefectuados para
p
avaliaçãão objectivaa e subjectiv
va do sistem
ma permitem
m concluir das boas
capacidaades e da booa qualidade tanto das siimulações do
o campo son
noro dentro dde recintos como
c
das
auralizaçções geradas.
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