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ABSTRAKT 

Táto práca je zameraná na simuláciu posluchového priestoru. V prvej časti sa na 
základe teoretických informácií oboznámime s dvoma najčastejšie používanými 
panoramovacími metódami, vektorovou a ambisonickou a ukážeme si postup 
panoramovania zvuku týmito metódami. Potom sú na základe teoretických poznatkov 
a simulácií v prostredí Matlab jednotlivé metódy porovnané a jedna z nich je zvolená 
pre použitie v druhej časti. Tá popisuje obrazovú metódu, ktorá umožňuje výpočet 
parametrov priamej zvukovej vlny a zvolený počet prvotných odrazov pravouhlej 
miestnosti. Taktiež poukazuje na problematiku frekvenčne závislej odrazivosti od 
stien. Na záver ponúka poznatky získané pri simulácii rôznych posluchových 
priestorov s rôznou topológiou. 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
simulovanie posluchového priestoru, panoramovanie, vektorová metóda, vektorové 
panoramovanie, VBAP, ambisonická metóda, ambisonické panoramovanie, simulácia 
prvotných odrazov, obrazová metóda,  

 

ABSTRACT 

This thesis is aimed at simulation of auditory space. The first part is based on 
theoretical information and explains two of the most frequently used sound panning 
methods: Vector Base Amplitude Panning and Ambisonics. It shows the ways for 
sound panning by these methods. In next step are methods compared based on 
theoretical information and simulations in Matlab environment and one most suitable 
method is chosen for using in second part. This part describes image source method 
which enables parameters computation of direct sound wave and optional number of 
early reflections in rectangular room. Also is focused on problem of frequency 
dependent reflections. In conclusion it offer knowledge obtained by simulation of 
different auditory spaces with different topology. 
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1. ÚVOD 
 

Dnešná doba zažíva prudký rozmach v oblasti audiovizuálnej a výpočtovej 
techniky, čo spôsobuje pomalé zabúdanie na niekdajšie monofónne zvukové systémy 
a čoraz častejšie upriamuje pozornosť na viackanálové audio systémy, ktoré sa 
udomácňujú v stále väčšom počte obývacích miestností. Hoci priestorový zvuk nie je 
novinkou posledných pár rokov, tento rozvoj priniesol prepracovanejšie systémy, 
ktoré dovoľujú rýchle digitálne spracovanie signálov a tak aj záznam a prehrávanie 
videa s viackanálovou zvukovou stopou, hranie počítačových hier podporujúcich 
priestorovú reprodukciu zvuku a mnoho ďalších rôznorodých aplikácií. Tie zas 
vyžadujú novšie a dokonalejšie algoritmy pre panoramovanie zvuku schopné 
realizovať svoju funkciu aj v reálnom čase s čo najlepším výsledkom.  

Táto práca je zameraná na porovnanie dnes bežne používaných panoramovacích 
metód pre panoramovanie v horizontálnej rovine. Konkrétne sa zameriava na 
vektorovú  a prelomovú ambisonickú metódu. Tie sú najprv teoreticky rozobraté, aby 
mohli byť na základe týchto informácií porovnané a tieto fakty overené na reálnych 
posluchových simuláciách vytvorených v prostredí Matlab. Výsledky týchto simulácií 
sú smerodatné pre výber vhodnej panoramovacej metódy, používanej v druhej časti, 
ktorá približuje problematiku simulovania reálneho posluchového priestoru. Popisuje 
jednu z metód na výpočet prvotných odrazov (early reflections) v pravouhlej 
miestnosti, ktorá slúži na výpočet ich parametrov, ako sú uhol dopadu k poslucháčovi 
a vzdialenosť, ktorú k nemu musia uraziť. Na základe týchto dvoch údajov následne 
umožňuje ich simulácie zvolenou panoramovacou metódou, z ktorých potom 
vyvodzuje závery pre ďalšie smerovanie tejto problematiky.  
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2. PANORAMOVANIE ZDROJA ZVUKU  

2.1 Úvod 

Zvukové pole, ktoré nás obklopuje, je veľmi komplexné. Skladá sa z priamych 
zvukov, odrazov a difúznych zvukov, ktoré sú po prijatí ľudským uchom 
spracovávané v hlave ako celok. Priestorové počutie je dôležitou súčasťou poznania 
obklopujúceho sveta. Smer, odkiaľ zdroj zvuku šíri mechanické vlnenie je možné 
lokalizovať na základe dvoch podnetov: 

ITD (Interaural Time Difference) je časová diferencia, založená na časovom 
oneskorení zvuku, ktorý je prijímaný jednotlivými ušami. K privrátenému uchu dorazí 
zvuková vlna o niečo skôr, než k odvrátenému. Uplatňuje sa pri vzdialených zdrojoch 
zvuku. 

IID  (Interaural Intensity Difference) je zas intenzitná diferencia a tá sa 
uplatňuje pri blízkych zvukových zdrojoch, kde sa práve nemôže uplatniť časová 
diferencia. Veľkosť tejto diferencie je závislá na smere prichádzajúceho zvuku a na 
jeho frekvencii. Na základe týchto parametrov je zvuk ovplyvnený akustickým tieňom 
hlavy.  

Okrem týchto podnetov pre lokalizáciu zvuku v priestore sluch využíva niektoré 
iné podnety ako spektrálne farbenie. 

Vnášanie virtuálneho trojrozmerného zvukového poľa do posluchových situácií 
je jednou oblasťou skúmania audio reprodukčného poľa. Prvé audio nahrávky boli 
monofónneho charakteru. Vytvárali bodové zvukové polia. Významným krokom bola 
dvojkanálová (stereofónna) reprodukcia, ktorou bolo zvukové pole rozšírené na čiaru 
medzi dvoma reproduktormi. Tento typ rozloženia zvukového poľa je stále 
najčastejšie používanou reprodukčnou metódou v domácich ale aj profesionálnych 
zariadeniach. V priebehu vývoja bolo navrhnutých niekoľko možností, ako zväčšiť 
zvukové pole. Horizontálne (pantofonické) zvukové pole bolo vytvorené s rôznym 
počtom reproduktorov a s rôznymi systémami kódovania, dekódovania 
a formátovania. V drvivej väčšine systémoch sú reproduktory rozmiestnené 
dvojrozmerne (horizontálne). Existuje niekoľko pokusov vytvoriť perifonické (všetky 
sféry) zvukové pole s trojrozmerným reproduktorovým rozmiestnením. 

V tejto časti budú podrobne prebraté dve, v dnešnej dobe najčastejšie používané 
metódy panoramovania zdroja zvuku a následne porovnané na základe teoretických 
informácií a simulácií prevedených v prostredí Matlab. 
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2.2 Dvojrozmerné amplitúdové panoramovanie 

2.2.1 Základný popis 

Dvojrozmerné amplitúdové panoramovanie, takisto známe ako intenzitné 
panoramovanie, je najznámejšou panoramovacou metódou. Použitie siaha od malých 
domácich stereofónnych zosilňovačov po profesionálne mixpulty. Metóda je však len 
nejakým napodobením lokalizácie reálneho zdroja. V jednoduchej amplitúdovej 
panoramovacej metóde vyžarujú dva reproduktory súvislé signály, ktoré môžu mať 
rozličné amplitúdy. Poslucháč potom vníma ilúziu jedného sluchového bodu 
(virtuálny/umelý zdroj zvuku), ktorý môže byť umiestnený v dvojrozmernej zóne 
určenej lokalitami reproduktorov a poslucháčom riadením amplitúd signálu 
reproduktorov. Príklad vytvorenia takéhoto virtuálneho zdroja zvuku je na Obr. č. 2.1. 
Dva reproduktory sú umiestnené symetricky s ohľadom na stredovú rovinu. 

Reproduktory sú polohované pod uhlom ϕ0= ±60°. Amplitúdy signálov sú riadené 
jednotlivo zosilňovacími činiteľmi g1 a g2.  

 

Obr. č. 2.1:  Dvojkanálová stereofónna konfigurácia 

Smer virtuálneho zdroja je závislý na pomere amplitúd vyžarovaných signálov. 
Ak je virtuálny zdroj pohyblivý a jeho hlasitosť by mala byť konštantná, zosilňovacie 
činitele, ktoré riadia úroveň kanálov musia byť normalizované. Zvukový výkon 
vyžarovaný týmto zdrojom bude nastavený na konštantnú hodnotu C: 

 Cgg =+ 2
2

2
1  (1.1) 

Parameter C (C > 0) tak vnímame ako regulátor hlasitosti virtuálneho zdroja. 
Vnem vzdialenosti virtuálneho zvuku závisí na stanovení parametra C, hlasnejší je ten 
zvuk, ktorý je bližšie lokalizovaný a naopak. Na zvýšení presnosti riadenia 
vzdialenosti zdroja zvuku môžu byť použité niektoré psychoakustické javy a pridané 

ϕ0 ϕ0 

ϕ 

kanál 1 kanál 2 

 y 

x 
 virtuálny 
zdroj zvuku 

aktívny oblúk 
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niektoré iné zvukové zložky, ako sú odrazy a ozveny, čím sa zaoberá iná kapitola tejto 
práce. 

Keď nepotrebujeme riadiť vzdialenosť virtuálneho zdroja, môže byť ten 
umiestnený na oblúku medzi reproduktormi, ktorého polomer je definovaný 
vzdialenosťou medzi poslucháčom a reproduktormi. Oblúk je nazývaný aktívny 
oblúk, ako je to viditeľné na Obr. č. 2.1. 

V  panoramovacom procese je definovaný len smer, kde by sa mal virtuálny 
zdroj javiť a panoramovacie zariadenie vypočítava zosilňovacie činitele. 
V nasledujúcej časti bude popísaný postup výpočtu týchto činiteľov vektorovou 
metódou. 

2.2.2 Odvodenie metódy 

Smerový vnem virtuálneho zdroja zvuku tvorený amplitúdovým 
panoramovaním vyplýva zo stereofónnej sínusovej vety [1]: 

 
21

21

2

1

sin
sin

gg

gg

+
−=

ϕ
ϕ

 , (1.2) 

kde 0° < ϕ < 90°,      -ϕ0 ≤ϕ ≤ ϕ0     a    g1, g2 ∈ <0, 1>. 

V rovnici (1.2)  reprezentuje ϕ uhol medzi osou x a smerom virtuálneho zdroja  

a ±ϕ0 je uhol medzi osou x a jednotlivými reproduktormi (viď Obr. č. 2.1). Táto 
rovnica je platná, keď je poslucháčova hlava upriamená dopredu. Keď sa poslucháč 
otočí, alebo jeho hlava nasleduje virtuálny zdroj, je správnejšie použitie tangensovej 
vety [2]: 

 
21

21

0 gg

gg

tg

tg

+
−=

ϕ
ϕ

 , (1.3) 

kde 0° < ϕ < 90°,      -ϕ0 ≤ϕ ≤ ϕ0     a    g1, g2 ∈ <0, 1>. 

Rovnice (1.2) a (1.3) boli vypočítané s predpokladom, že prichádzajúci zvuk je 
rozdielny len vo veľkosti (časová diferencia je uchom nepostrehnuteľná), ktorá je 
platná pre frekvencie pod 500 – 600 Hz. Keď udržiavame úroveň zvukového výkonu 
konštantnú, zosilňovacie činitele môžeme vypočítať použitím rovníc (1.2) a (1.1) 
alebo rovníc (1.3) a (1.1). Drobné rozdiely medzi týmito rovnicami (1.2) a (1.3) 
znamenajú, že rotácia hlavy spôsobuje malú zmenu polohy statických virtuálnych 
zdrojov [2].  
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2.2.3 Odvodenie výpočtu zosilňovacích činiteľov pre 
vektorovú základňu 

V dvojrozmernej VBAP metóde popísanej v tejto časti, je dvojkanálová 
stereofónna reproduktorová konfigurácia inými slovami vyjadrená ako dvojrozmerná 
vektorová základňa. Základňa je definovaná jednotkovými vektormi: 

 [ ] [ ]T
22

T a 211211 llll == 21 ll  (1.4) 

ktoré smerujú k jednotlivým reproduktorom 1 a 2, čo je zrejmé z Obr. č. 2.2. 
Index T značí transponovanie matíc. Jednotkový vektor:  

 [ ]T
21 pp=p , (1.5) 

ktorý smeruje k virtuálnemu zdroju, môže byť chápaný ako lineárne spojenie 
reproduktorových vektorov (l1 a  l2): 

 21 llp 21 gg +=    (1.6) 

V rovnici (1.6) sú g1 a g2 v postavení zosilňovacích činiteľov, ktoré môžu byť 
chápané ako nezáporné skalárne premenné. Rovnicu môžeme písať aj v maticovej 
forme: 

 

T

1

   

  gg  

 

]l   [lL

g

 L g  p

21 12

12
T

=

=

⋅=

][ 2  

)91.(

)81.(

)71.(

 

 Táto rovnica je riešiteľná, ak existuje L12
-1  [2]: 

 [ ]
1

2221

1211
21

−









=⋅=

ll

ll
pp  L p  g 1-

12
T  (1.10) 

Táto inverzná matica L12-
1 musí spĺňať 

 ILL 1212 =⋅ −1 ,  (1.11) 

kde  I   je jednotková matica.   L 12
-1  existuje, keď ϕ0 ≠ 0° a ϕ0 ≠ 90° ; oba 

problémové prípady (ϕ0= 0° a ϕ0= 90°) odpovedajú celkovo nezaujímavým 
stereofónnym reproduktorovým rozmiestneniam. Pre také prípady môže byť 
koncipované jednorozmerné VBAP. To znamená, že zdroj zvuku sa pohybuje len po 
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jednej z osí (x, y, popr. z), kedy sa riadi jeho vzdialenosť od poslucháča a to 
reguláciou zosilnenia.  

Vypočítavanie zosilňovacích činiteľov  g1  a  g2  používajúce rovnicu (1.10) 
vyhovuje tangensovej vete v rovnici (1.3). Keď je reproduktorová základňa pravouhlá, 

(ϕ0= ±45°),  zosilňovacie činitele sú taktiež rovnaké ako tie, ktoré sú kódované 
Ambisonickým systémom, s výnimkou, že zosilňovacie činitele v Ambisonii môžu 
nadobúdať záporné hodnoty. V takýchto prípadoch sú však absolútne hodnoty 

činiteľov rovnaké. Keď ϕ0 ≠ 45°,  zosilňovacie činitele musia byť  normalizované 
použitím rovnice [2]: 

 
2

2
2

1 gg

C
norm

+
=

g
g  (1.12) 

Zosilňovacie činitele  gnorm  teraz vyhovujú rovnici (1.1). 

 

Obr. č. 2.2:  Vektorové vyjadrenie stereofónneho rozloženia 

2.2.4 Aplikovanie dvojrozmerného VBAP pre viac, než dva 
reproduktory 

Vo väčšine existujúcich audio systémoch, ako napr. v Dolby Surround 
systémoch, sa používajú viac než dva reproduktory v horizontálnej rovine. Takéto 
systémy tiež môžu byť koncipované s vektorovými základňami. Nastavenie 
reproduktorových párov je zvolené zo systému a signál je použitý v ktoromkoľvek 
čase na jeden pár. Takto pozostáva reproduktorový systém z viacerých vektorových 
základní, ktoré si navzájom konkurujú. Každý reproduktor môže patriť do dvoch 
základní. Na Obr. č. 2.3 je zobrazený reproduktorový systém s piatimi reproduktormi 
s použitím dvojrozmerného VBAP.  

Virtuálny zdroj môže byť vytváraný reproduktorovou základňou na aktívnom 
oblúku, na ktorom je umiestnený. Takéto zvukové pole môže byť vytvorené  pomocou 
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VBAP zjednotením aktívnych oblúkov vytvorených reproduktorovými základňami. 
Najlepšia a najjednoduchšia cesta výberu reproduktorových základní 
v dvojrozmerných prípadoch je nechať ich vytvárať susednými reproduktormi. 
V reproduktorovom systéme vykreslenom na Obr. č. 2.3  môžu byť vytvorené 
základne L12, L23, L34, L45 a L51. Aktívne oblúky základní sa tak neprekrývajú.  

 

Obr. č. 2.3:  Dvojrozmerné VBAP s piatimi reproduktormi. Vektory ln smerujú 
k reproduktorom; Reproduktorové vektorové základne Lmn sú vytvorené 

susednými reproduktormi 

Použitie neprekrývajúcich sa aktívnych oblúkov poskytuje súvislú zmenu 
zosilňovacích činiteľov, pri panoramovaní pohyblivého zdroja zvuku. Keď zvuk 
prechádza z jedného páru na iný, zosilňovací činiteľ reproduktoru, ktorý nie je použitý 
po zmene,  sa pred zmenou reproduktorovej základne postupne zníži na nulu. Tým 
nebude ovplyvňovať polohu zdroja zvuku na novom aktívnom oblúku. Túto polohu už 
bude dotvárať iný reproduktor. Skutočnosť, že všetky ostatné reproduktory okrem 
vybraného páru sú nečinné sa môže javiť ako plytvanie zdrojmi. Lenže takto môže 
byť dobrá presnosť lokalizácie docielená pre hlavné zvuky, zatiaľ čo ostatné 
reproduktory môžu vytvárať odrazy a dozvuky. 

Pár môže byť vybraný počítaním nekalibrovaných zosilňovacích činiteľov 
v rovnici (1.10) používajúcej všetky vektorové základne a výberom základne, ktorá 
nevykazuje žiadne záporné činitele. Záporný činiteľ musí byť pred normalizáciou 
nastavený na nulu, aby tak ďalej neovplyvňoval polohu virtuálneho zdroja [2].  
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2.3 Ambisonické panoramovanie 

2.3.1 Teória Ambisónie 

Ďalšou  známou metódou používanou pri panoramovaní zvuku je ambisonická 
metóda. Tá bola priekopníckym  systémom hlavne Michaela Gerzona a je založená na 
sférickom harmonickom rozklade zvukového poľa.  

Ambisonia je logické rozšírenie Blumleinovho binaurálneho reprodukčného 
systému. Princíp tejto pomerne jednoduchej metódy spočíva v tom, že keď používame 
na snímanie zvukového poľa dva mikrofónne kapsule s osmičkovou charakteristikou 
umiestnené kolmo na seba, môžeme z nich vytvoriť každú ďalšiu osmičkovú 
charakteristiku [4]. Napríklad, keď vezmeme dva mikrofóny s osmičkovou 
charakteristikou, ako na Obr. č. 2.4, potom každá charakteristika osmičkového 
mikrofónu môže byť vytvorená použitím rovníc [4]: 
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 (1.13)  

kde:   – θ  je želaný uhol charakteristiky 
 – L je ľavé obloženie osmičkového mikrofónu 
 – R je pravé obloženie osmičkového mikrofónu 

Tento postoj je veľmi podobný Gerzonovmu, v ktorom je kódovacia 
(nahrávacia) strana nezávislá od dekódovacieho (reprodukčného) procesu. Totiž 
Blumleinove stereo môže byť prehrávané jedným, dvoma alebo viacerými 
reproduktormi. Odtiaľ Gerzonova Ambisonia zlepšuje túto koncepciu nasledovne [4]: 

• Ambisonia môže byť použitá na obnovenie úplného trojrozmerného 
zvukového poľa (t.j. z ambisonického systému môže byť vytiahnutých 
viac informácií) 

• dekódovaná frekvenčná charakteristika môže byť modifikovaná, čo 
znamená, že nie sme viazaní používať osmičkovú charakteristiku.  

Napríklad ambisonia prvého rádu môže poskytnúť zvukové pole používajúce 
štyri signály (súhrnne nazývané B- formát). W signál je signál všesmerového tlaku, 
ktorý reprezentuje zložku zvukového poľa nultého rádu a X, Y a Z sú signály 
“osmičkových“ mikrofónov používaných na snímanie zvuku v každej z troch 
dimenzií. Grafické vyjadrenie týchto štyroch mikrofónnych charakteristík                      
B- formátového signálu je obsiahnuté v Obr. č. 2.6. 
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    0° posun 
  45° posun 
  90° posun 
135° posun 
 

Ľavý  reproduktor 
Pravý reproduktor 

   

Obr. č. 2.4:  Polárny tvar snímačov Blumleinovej stereofónnej techniky 

 

Obr. č. 2.5:  Niekoľko príkladov mikrofónnych charakteristík odvodených 
z charakteristík dvoch osmičkových mikrofónov 

 

Obr. č. 2.6:  Štyri tvary mikrofónneho snímača potrebné pre nahrávanie 
ambisonie prvého rádu  (poznámka: červené znázorňujú snímače vo fáze 

a modré zas snímače s opačnou fázou) 
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Ambisonia je hierarchický formát, kde hoci sú potrebné štyri signály pre úplnú 
trojrozmernú reprodukciu (W, X, Y, Z), v prípade, že výsledná prehrávacia sústava je 
len horizontálna, na jej reprodukciu postačujú len tri signály (W, X a Y). Matematické 
rovnice vyjadrujúce 4 mikrofónne charakteristiky uvedené na  Obr. č. 2.6 sú [4]: 
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v nich je  α  elevačný uhol zdroja a θ  je azimutový uhol  zdroja. Tieto rovnice 
môžu byť taktiež použité na kódovanie zvukového zdroja a vyjadrujú zosilnenie 
použité vo zvuku pre každý kanál signálu B- formát. 

Podľa poradia prehrávania signálu B- formát sú vypočítavané virtuálne 
mikrofónne charakteristiky a “dodávané“ do každého reproduktora. Pri použití signálu 
B- formát môže byť totiž zacielením v určitom smere získaná nejaká charakteristika 
mikrofónu prvého rádu. Ako bolo uvedené skôr, je to veľmi podobné teórii medzi 
Blumleinovým stereom, až na to,   že si môžeme zvoliť virtuálnu charakteristiku 
mikrofónu z nejakého tvaru prvého rádu, od všesmerového po osmičkovú (nie len 
osmičkovú). To je možné použitím  jednoduchého vzťahu [4]:  
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 (1.15) 

kde: –  W, X, Y a Z sú signály B- formátu udávané v rovnici (12) 

 – S je výstup reproduktora 

 – θ je azimut reproduktora 

 – α je elevácia reproduktora 

 – d je smerový faktor (0 až 2) 
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To nám dáva flexibilitu upraviť frekvenčnú charakteristiku pre každý 
reproduktor v dekodéri. Príklad tvarov je zreteľný z Obr. č. 2.7: 

 

Obr. č. 2.7:  Grafické vyjadrenie rôznych polárnych tvarov dostupných 
mikrofónnych charakteristík použitím ambisonie prvého rádu 

Na objasnenie Ambisonického kódovacieho a dekódovacieho procesu uvediem 
kódovanie monofónneho zdroja zvuku umiestneného pod azimutom 145° a s 
elevačným   uhlom 0° , ktorý následne dekódujem pre jeden reproduktor. 

Podľa rovnice č. 1.14  budú signály B- formátu (W, X, Y a Z) pozostávať 
z amplitúd váhovaných signálov uvedených v nasledujúcej rovnici:  
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kde mono je panoramovaný zvukový zdroj a zložky W, X, Y, Z sú výsledné 
zložky signálu B- formát po tom, čo zvukový zdroj mono nadobudol smerovú 
závislosť amplitúdovej váhy. Rovnicou (1.15) teraz môžeme dekódovať takto 
zakódovaný signál B- formát pre hocakú polohu reproduktora. V tomto prípade bude 
použitá napríklad kardioidná charakteristika pre dekódovaný reproduktor, ktorá je 
porovnaná so smerovým faktorom 1 (v  Obr. č. 2.7).  
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Nasledujúca Rovnica ukazuje príklad budenia reproduktora umiestneného pod 
azimutom 60° pri 0° elevácii:  

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]ZYXWS ⋅°+⋅°°+⋅°°+⋅⋅−⋅= 0sin0cos60sin0sin60cos2125,0  

  (1.17) 

Tu W, X a Y predstavujú kódovaný signál B- formát a S je výsledný výstup pre 
konkrétny reproduktor. Frekvenčná charakteristika použitá pre dekóder môže byť 
zvolená z dvoch tvarov podľa subjektívneho záujmu, a to na základe nejakého 
empiricky odvodeného tvaru nastavenia alebo v súlade s teoretickým výpočtom, ktorý 
dosahuje optimálny dekódovací plán. 

2.4  Porovnanie oboch metód 

2.4.1 Porovnanie metód na základe teoretických poznatkov 

 

Na základe teoretických informácií, ktoré boli pre jednotlivé metódy 
panoramovania zvuku popísané v predchádzajúcich častiach môžeme zhrnúť ich 
prednosti a nedostatky a navzájom ich medzi sebou porovnať. 

Ako bolo uvedené v časti 2.2 pre vektorové panoramovanie, táto metóda je 
nazývaná tiež ako intenzitná. Je to z dôvodu, že panoramovanie touto metódou 
spočíva vo vysielaní signálov rôznych amplitúd bez oneskorenia dvoma 
reproduktormi a tým sa virtuálny zdroj zvuku javí niekde na aktívnom oblúku medzi 
týmito dvoma reproduktormi (viď. Obr. č. 2.1). Jednotlivé amplitúdy vysielaných 
signálov sú závislé práve na polohe tohto virtuálneho zdroja zvuku. Pri použití 
viacerých reproduktorov sa tento zdroj umiestňuje podľa potreby medzi vybrané dva 
susedné reproduktory použitím vzťahu (9) uvedeného v druhej časti tejto kapitoly. 
Pomocou neho vypočítame zosilňovacie činitele pre jednotlivé vektorové základne 
a na základe vypočítaných ziskov potrebných pre jednotlivé reproduktory 
v jednotlivých základniach určíme vhodnú dvojicu pre reprodukciu virtuálneho zdroja 
zvuku. O jeho pozícii tak rozhoduje intenzita zvuku prijímaná a vyhodnocovaná 
jednotlivými ušami (intenzitná metóda) a časová diferencia sa tak neuplatní, pretože 
predpokladáme rovnomernú vzdialenosť reproduktorov od poslucháča. 

Na rozdiel od VBAP, Ambisonická metóda je založená na reprodukovaní 
signálu, ktorý je dekódovaný z B- formatu. Kódovanie akéhokoľvek signálu do tejto 
podoby je jednoduchou simuláciou nahrávania tohto zvuku pomocou špeciálneho 
mikrofónu firmy SoundField (alebo vhodne usporiadanými mikrofónmi 
s požadovanými smerovými charakteristikami). Tento mikrofón pozostáva zo štyroch 
mikrofónnych kapslí, ktoré sú priestorovo voči sebe pootočené a snímajú okolité 
zvukové pole. Jednoduchými rovnicami môžeme previesť signál jednotlivých kapslí 
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na požadované signály B- format. To znamená, že Ambisonia nevytvára virtuálne 
zdroje zvuku len na základe nastavenia intenzity signálov vysielaných dvoma 
susednými reproduktormi, ale modeluje zvukové pole všetkými reproduktormi pre 
dosiahnutie optimálneho výsledku. Z týchto poznatkov je možné usúdiť, že pozícia 
virtuálneho zdroja zvuku sa bude javiť reálnejšie pri Ambisonickej metóde. 

Vo väčšine systémov je poloha reproduktorov nemenná. V Ambisonickom 
systéme môže byť počet reproduktorov a ich rozmiestnenie variabilné. Vektorová 
metóda zas vyžaduje ich rovnomerné rozdelenie na kružnici okolo poslucháča. 
Najlepšia možná lokalizačná presnosť je však dosiahnutá s ortogonálnym 
rozmiestnením reproduktorov. Vektorové panoramovanie umožňuje použitie 
neobmedzeného počtu reproduktorov v ľubovoľnom dvoj alebo trojrozmernom 
rozložení okolo poslucháča. Reproduktory vyžadujú rovnomernú vzdialenosť od 
poslucháča a predpokladá sa, že posluchová miestnosť nie je veľmi odrazivá. 

2.4.2 Porovnanie metód na základe simulácií v prostredí 
MATLAB 

Na základe faktov uvedených pre jednotlivé metódy, definovaných v tejto práci 
som zrealizoval simulácie umiestňovania statického a pohyblivého virtuálneho zdroja 
zvuku v priestore na kružnici okolo poslucháča. Statický virtuálny zdroj zvuku je 
zdroj umiestnený pevne v jednom bode, zatiaľ čo mnou použitý pohyblivý zdroj 
rotoval po kružnici okolo poslucháča.  Reproduktorové rozmiestnenie použité pri 
simulovaní je znázornené na Obr. č. 2.8. 

 

Obr. č. 2.8:  Rozmiestnenie reproduktorov pri simuláciách umiestňovania 

virtuálneho zdroja zvuku pre jednotlivé metódy (ϕ=±60° a ϕ1 = ±140°) 
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Pre vektorovú metódu uvediem ako príklad umiestnenie virtuálneho zdroja 
zvuku natočeného voči poslucháčovi o 250°. Virtuálny zdroj je v priestore 
panoramovaný na základe vypočítaných zosilnení reproduktorov jednotlivých 
vektorových základní, zložených z dvoch susedných reproduktorov. Podľa nich sa 
vyberie základňa vhodná na reprodukciu zvuku, ktorý sa tak bude javiť, akoby 
prichádzal z požadovaného smeru. Hodnoty zosilnení ostatných reproduktorov musia 
byť pred samotnou reprodukciou nulované, aby neovplyvňovali vnem polohy 
virtuálneho zdroja zvuku (poprípade môžu simulovať nejaké odrazy, ktorými sa 
zaoberá ďalšia kapitola, alebo dopĺňať prostredie hudbou, čo však nemá nič spoločné 
s panoramovaním). Následne sa vypočítanými hodnotami zosilnení upraví monofónny 
panoramovaný signál jednoduchým násobením. Takto dostávame výsledné signály pre 
jednotlivé reproduktory. V príklade zdroja zvuku umiestneného pod uhlom 250° sa 
tak zvolí reproduktorová základňa označená v Obr. č. 2.8 ako L45, pretože virtuálny 
zdroj zvuku sa má javiť medzi reproduktormi 4 a 5. Signály pre jednotlivé kanály 
takto panoramovaného zdroja zvuku je možné pozorovať z  Obr. č. 2.9: 

 

Obr. č. 2.9:  Zobrazenie signálov vektorovo panoramovaného zdroja zvuku 
určených pre jednotlivé reproduktory (l1- l5)  

Rovnaký príklad som simuloval aj pre Ambisonickú metódu. V tomto prípade sa 
takisto požadovaný panoramovaný monofónny signál Ambisonicky zakóduje pre 
požadovanú polohu podľa rovnice (1.14) na B- format a následne dekóduje pre všetky 
reproduktory zvlášť použitím rovnice (1.16). Znázornenie takto dekódovaného signálu 
pre jednotlivé reproduktory je možné sledovať na Obr. č. 2.10. Z týchto simulácií je 
možné usúdiť, že Vektorovo aj amplitúdovo panoramovaný zvuk má niekoľko 
odlišností. Prvým a najvýraznejším rozdielom je už spomenutý fakt, že ambisonicky 
panoramovaný zvuk je reprodukovaný všetkými použitými reproduktormi, zatiaľ čo 
vektorovo panoramovaný zvuk len dvoma vybranými susednými reproduktormi. To 
spôsobuje vektorovej metóde niekoľko nedostatkov.  

 



 24 

 

Obr. č. 2.10:  Zobrazenie signálov ambisonicky panoramovaného zdroja zvuku 
určených pre jednotlivé reproduktory (l1- l5)  

Presnosť lokalizácie vektorovo panoramovaného zdroja zvuku pri implementácii 
na 5-kanálovej reproduktorovej sústave z Obr. č. 2.8 bola závislá na jeho azimute voči 
poslucháčovi. Na základe subjektívneho hľadiska ho bolo možné najpresnejšie 
lokalizovať, keď bol umiestnený pred poslucháčom. V týchto miestach sa dal jeho 
mer určiť s presnosťou na cca 5°. Menšia presnosť bola dosahovaná pre umiestnenie 
virtuálneho zdroja za poslucháčom a najhoršie dopadlo umiestňovanie zdroja zvuku 
po stranách poslucháča. V niektorých kritických prípadoch (uprostred aktívneho 
oblúka medzi dvoma reproduktormi) dokonca dochádzalo k situácii, že zvuk 
reproduktorov nebol vnímaný ako jeden celok, ale každý reproduktor zvlášť, čo bol 
dosť nežiaduci jav. Ďalším nedostatkom tejto metódy je taktiež malá zmena vnemu 
polohy virtuálneho zdroja zvuku pri pootočení hlavou, čo je spomenuté už v jej 
popise. K najväčším rozdielom dochádza práve po stranách poslucháča. Dôvodom 
tohto nedostatku je aj akustický tieň hlavy, ktorý ovplyvňuje signál prijímaný uchom 
na odvrátenej strane hlavy a to je v prípade umiestnenia virtuálneho zdroja pod 

azimutom ϕ= 90° a ϕ= 270°  pomerne značné. Na tieto javy vplýva aj minimálny 
posluchový uhol, ktorý je pre polohy zdroja zvuku po bokoch a za poslucháčom väčší, 
než pre umiestnenie pred ním [9]. Túto absenciu by bolo možné do určitej miery 
vyriešiť zvýšením počtu reproduktorov rozmiestnených okolo poslucháča. Čiastočné 
zlepšenie nastalo už pri použití šiestich reproduktorov. Tento spomenutý nedostatok 
rieši taktiež ambisonická metóda a to tým, že signál nie je k poslucháčovi 
distribuovaný len dvoma, ale všetkými reproduktormi. Takto je pre obe uši zaručený 
príjem signálu neskresleného akustickým tieňom hlavy a tým minimalizovanie 
skreslenia vnemu polohy zdroja zvuku pri pootočení hlavou. Ambisonická metóda je 
oproti vektorovej zas oveľa viac citlivejšia na presnosť rozloženia reproduktorov. Už 
pri pomerne malej odchýlke polohy niektorého z reproduktorov bola poloha 
simulovaného virtuálneho zdroja nejednoznačná. Takisto je táto metóda vhodnejšia 
z hľadiska použitia v panoramovacom systéme pracujúcom v reálnom čase. A to 
vďaka tomu, že kódovací aj dekódovací proces sú navzájom nezávislé. To znamená, 
že vstupný signál sa len kóduje na základe polohy virtuálneho zdroja a následne sa 
dekóduje pre jednotlivé reproduktory. Na druhej strane, vektorová metóda síce 
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nevyžaduje kódovanie panoramovaného signálu, ale je potrebné pri každej zmene 
polohy virtuálneho zdroja opäť hľadať vhodnú reproduktorovú základňu 
a prepočítavať zosilňovacie činitele. Pri dvojrozmernom panoramovaní, kde sa 
zvyčajne používa menší počet reproduktorov (najčastejšie 5-7) sa to ešte dá zvládať. 
Ťažkosti by však mohli nastať pri rozšírení panoramovaného zvukového poľa aj do 
tretieho rozmeru pozdĺž osi z, kde okrem toho, že stúpne počet reproduktorov, sťaží sa 
výber reproduktorovej základne, ktorá bude pochopiteľne zložená z troch 
reproduktorov. Na rozdiel od vektorovej metódy sa v ambisonickom systéme pre 
rozšírenie zvukového poľa aj pre tretí rozmer len vypočítajú z rovnakého signálu       
B- format signály aj pre ostatné reproduktory tým istým spôsobom a tou istou 
rovnicou (1.17). Jednoduchosť dosiahnutá v ambisonickom systéme ju preto priam 
predurčuje na použitie pre trojrozmerné panoramovanie zvuku. 

Pre simuláciu posluchového priestoru som si však aj napriek niektorým 
nevýhodám vybral vektorovú metódu, pretože podľa môjho subjektívneho vnemu 
dosahovala trocha presnejšiu lokalizáciu zdroja zvuku. 
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3. MULTIKANÁLOVÁ SIMULÁCIA 
PRVOTNÝCH ODRAZOV 

3.1 Úvod 

Na začiatku bola spomenutá komplexnosť zvukového poľa, ktoré nás obklopuje. 
Vytvárať dojem virtuálneho zdroja zvuku len na základe priamej vlny od zdroja zvuku 
k poslucháčovi je preto pomerne neatraktívne, pretože neobsahuje zložky obohacujúce 
vnímanie zvuku. Pri panoramovaní  zvuku nie je dôležité len správne umiestnenie 
virtuálneho zdroja v priestore, ale aj simulácia javov vznikajúcich jeho šírením 
v danom virtuálnom prostredí. Dôležitou časťou sú frekvenčne závislé odrazy zvuku 
od prekážok, ktoré prichádzajú k poslucháčovi s rôznym oneskorením, taktiež známe 
pod pojmom prvotné odrazy (early reflections). Sú to pomerne jasne počuteľné 
a dobre lokalizovateľné odrazy zvuku prichádzajúce k poslucháčovi po prvých 
odrazoch od stien akustického priestoru. Ďalej sú to mnohonásobné odrazy, inak 
nazývané aj difúzny dozvuk (reverb). Je to zmes zvukových signálov, ktoré po 
mnohonásobných odrazoch od stien akustického priestoru prichádzajú k poslucháčovi. 
Túto komplexnosť najlepšie vystihuje tzv. impulzová odozva akustického priestoru 
(Obr. č. 3.1). Impulzová odozva akustického priestoru môže byť definovaná ako  
impulzná charakteristika systému, ktorý simuluje šírenie zvukových vĺn v akustickom 
priestore s daným počtom vstupov a výstupov [9].  

 

Obr. č. 3.1: Príklad impulzovej odozvy miestnosti s označenou priamou vlnou, 
prvotnými a mnohonásobnými odrazmi  

Táto kapitola je zameraná práve na simuláciu prvotných odrazov pomocou 
obrazovej metódy (Image Source Method). Táto metóda nie je jediná svojho druhu. 
Existuje viacero rôznych algoritmov umožňujúcich výpočet týchto odrazov. Zvolil 
som si ju však pre jej jednoduchosť, efektivitu algoritmu a účinnosť výpočtov.  

Hoci je touto metódou možné vypočítať odrazy v trojrozmernom priestore, 
úvahy sú sústredené pre dvojrozmerné panoramovanie. Preto aj vysvetlenie a postup 
výpočtov bude uvedený pre dvojrozmerné pole. Vnútri reálnej izby pravouhlého tvaru, 
ktorej odrazy budú počítané, sa nevyskytujú žiadne prekážky. Jej steny sú dokonale 
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rovné, z materiálu, ktorý je charakterizovaný frekvenčne závislým činiteľom 
pohltivosti.  

3.2 Obrazová metóda 

Táto metóda je známa a často používaná pre už spomenutú jednoduchosť, 
efektivitu a účinnosť. Základný princíp obrazovej metódy je, že cesta zahŕňajúca 
odrazy môže byť reprezentovaná priamkou spájajúcou poslucháča a príslušný 
virtuálny zvukový zdroj. Pojem virtuálny zdroj je zavedený na priblíženie fungovania 
tejto metódy a jeho význam sa mierne líši od významu používaného v predchádzajúcej 
kapitole. 

Vzhľadom na dvojrozmerné panoramovanie uvažujme jednoduchú pravouhlú 
miestnosť s rozmermi a a b v smeroch  x a y v súradnicovej sústave, ktorá má počiatok 
vo zvolenom bode izby (vhodné je zvoliť počiatok v ľavom dolnom rohu izby). Ďalej 

uvažujme, že všetky povrchy sú rovinné s daným absorpčným koeficientom α. Za 
takýchto podmienok môžeme vygenerovať dvojrozmerné pole buniek obrazov, kde 
každá bunka obsahuje jeden obraz zdroja s rovnakým výstupným výkonom ako reálny 
zdroj. Rozvinutie buniek vzniká ich zrkadlením všetkými smermi. Zrkadlom sa 
stávajú jednotlivé steny. To znamená, že poloha virtuálnych zdrojov v dvoch 
susedných bunkách bude zrkadlová a ako rozhranie zrkadla bude vystupovať ich 
spoločná stena. Súradnice zdroja a prijímača sú dané jednotlivo pre zdroj [xs, ys] 
a prijímač [xr, yr] a obe sú umiestnené mimo okraje miestnosti. Obr. č. 3.2 ilustruje 
koncept, kde je  viditeľné priestorové rozloženie obrazov zdroja zvuku.  

Vzhľadom na predpoklad, že všetky povrchy sú rovinné, bez akýchkoľvek 
nedokonalostí, môžeme predpokladať, že vzťah medzi dopadajúcou a odrazenou 
vlnou bude popísaný Snellovým princípom. Ten vraví, že uhol medzi normálou 
(kolmicou na rovinu dopadu) a dopadajúcim lúčom je rovnaký ako uhol medzi 
normálou a odrazeným lúčom: 

 

od

od

θθ

θθ

=

= sinsin

 (2.1) 

kde αd je uhol dopadu a αo je uhol odrazu.  

K nájdeniu tohto uhla, resp. miesta dopadu, nám slúžia práve virtuálne zdroje vo 
virtuálnych izbách. 



 28 

 

Obr. č. 3.2: Dvojrozmerné rozvinutie izieb pomocou zrkadlenia cez všetky 
steny, čím vznikajú nové virtuálne zdroje (modré body) pre výpočet prvotných 

odrazov. Žltá bunka reprezentuje pôvodnú izbu s reálnym zdrojom zvuku, 
tmavšie okolité izby predstavujú miestnosti s virtuálnymi zdrojmi pre odrazy 

prvého rádu a svetlejšie okrajové izby zas miestnosti pre odrazy druhého rádu. 

Tie umožňujú jednoduchý výpočet vzdialenosti urazenej vlnou a uhol jej dopadu 
k poslucháčovi aj pre niekoľkonásobné odrazy. Je to možné tým, že daná cesta môže 
figurovať ako priamka spájajúca poslucháča s príslušným virtuálnym zdrojom. Ako je 
naznačené na Obr. č. 3.3, vzdialenosť medzi virtuálnym zdrojom a poslucháčom je pre 
naznačený odraz prvého rádu rovnaká ako vzdialenosť, ktorú by musela vlna prekonať 
od reálneho zdroja zvuku k poslucháčovi. Takisto to platí aj pre uhol dopadu. Takto sa 
ich výpočet značne zjednoduší. Analogicky sa postupuje aj pre odrazy vyšších rádov. 
Metóda v podstate umožňuje výpočet odrazov neobmedzeného rádu. 

Polohu virtuálneho zdroja môžeme nájsť presunom z reálneho bodu (reálny 
zdroj, alebo rozmnožovaný virtuálny zdroj) do vzdialenosti 2d v smere kolmom na 
rovinu zrkadlenia, ako je to na Obr. č. 3.3. V prípade, že uvažujeme rôzne materiály 
jednotlivých stien, je potrebné si takisto pamätať steny, ktorými sa virtuálny zdroj 
odrážal. V najjednoduchšom prípade je to pamätaním si steny, ktorá nám slúžila ako 
odrazová plocha. Pri viacnásobných odrazoch takisto aj steny, ktoré slúžili ako 
odrazová plocha pre virtuálne zdroje, ktoré im predchádzali. Ak by sme však chceli 
simulovať aj časti stien, ako napr. okno, alebo nejaký výklenok (pri izbe v tvare 
mnohostena), museli by sme presne sledovať miesto, v ktorom sa pretína spojnica 
poslucháča a virtuálneho zdroja s okrajmi virtuálnych miestností. 
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Obr. č. 3.3: Znázornenie princípu výpočtu vzdialenosti, ktorú musí prekonať 
zvuková vlna na ceste od reálneho zdroja (RS) ku poslucháčovi (RL) pomocou 
nájdeného virtuálneho zdroja (VS). Vzdialenosť je rovná l1+l2, čo predstavuje 

vzdialenosť VS a RL. Uhol dopadu odrazenej vlny možno vypočítať na základe 
známych súradníc VS a RL pomocou goniometrických funkcií. 

Teraz, keď máme spôsob na zistenie polohy obrazu bodu, potrebujeme postup 
na uplatnenie týchto operácií, aby bolo zabezpečené, že sa nájde každý virtuálny 
zdroj. Základná koncepcia algoritmu je veľmi jednoduchá. Odrážať všetky virtuálne 
zdroje cez každú odrazivú plochu. Tento algoritmus je rekurzívny, pretože odrážanie 
virtuálneho zdroja cez stenu vytvorí nové virtuálne zdroje, ktoré sa následne odrážajú 
ďalej cez všetky steny. Výpočet pozícií virtuálnych zdrojov môže byť znázornený ako 
strom. Uzly v strome predstavujú virtuálne zdroje a vetvy vznikajú, keď je virtuálny 
zdroj odrazený cez steny. Rád virtuálneho zdroja uvádza počet odrazov potrebných 
pre jeho vytvorenie. Virtuálne zdroje vytvorené odrazom cez steny izby nazývame 
potomkami virtuálnych zdrojov. 

Je však potrebné brať ohľad na to, že nemôžu byť vytvorení všetci potomkovia 
daného virtuálneho zdroja. Za neplatné sa považujú virtuálne zdroje, ktoré boli 
vytvorené odrazom od tzv. neodrazivej steny. Neodrazivou stenou sa stáva tá, ktorou 
bol vytvorený množiaci sa virtuálny zdroj. Odrazom od tejto steny by sme totiž dostali 
duplikát už existujúceho virtuálneho zdroja. Jednou z možností, ako tomuto kroku 
predísť je neodrážať virtuálny zdroj cez túto stenu, alebo po odrazení tento virtuálny 
zdroj vymazať. 

Ďalšou podmienkou pre výpočet polôh virtuálnych zdrojov je maximálna 
vzdialenosť virtuálneho zdroja. Virtuálne zdroje ďalej od poslucháča, než je táto 
vzdialenosť, sú vyradené a tak  je vymedzená hranica potomstva, pretože nie je 
možné, aby boli potomkovia takéhoto zdroja bližšie k poslucháčovi. Táto tzv. 
podmienka príbuzenstva umožňuje ukončenie algoritmu. Aj keď by bolo možné 
ukončiť množenie na základe inej podmienky, napr. nájdením všetkých virtuálnych 
zdrojov do určitého rádu, príbuzenstvo je to, čo zabezpečuje, že bude nájdená každá 
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zvuková cesta kratšia, než zvolené maximum. Táto úplnosť je dôležitá pre presne 
charakterizujúce správanie miestnosti. 

Pri uvažovaní izby nepravidelného tvaru by bolo potrebné sledovať ešte tretie 
kritérium, ktorým je viditeľnosť virtuálneho zdroja. Rôzne okolnosti totiž môžu 
spôsobiť, že hoci bol potomok vytvorený korektne, odraz, ktorý by predstavoval, by 
sa ku poslucháčovi nikdy nedostal. Takýmito vplyvmi môžu byť napr. tupý uhol 
medzi dvoma stenami, popr. nejaká prekážka a pod. Aplikovaním obrazového modelu 
na nepravidelné tvary nie len skomplikujeme postup pre nájdenie polôh virtuálnych 
zdrojov, ale musí byť prevedený aj test viditeľnosti na určenie, ktoré virtuálne zdroje 
sú viditeľné a musia sa tak testovať všetky novovytvorené virtuálne zdroje [6]. Keďže 
v našom prípade počítame s pravouhlou miestnosťou bez prekážok, túto podmienku 
nie je potrebné sledovať, pretože v simulovanej izbe sú všetky uhly pravé (90°) a ako 
bolo uvedené na začiatku, v miestnosti sa nenachádzajú žiadne prekážky. To znamená, 
že všetky nájdené virtuálne zdroje budú viditeľné.  

Keďže platí Snellov princíp, môžeme tak predpokladať, že žiadna časť vlny 
nebude rozptýlená, ale vlna dopadajúca na stenu sa odrazí, pričom jej určitá časť bude 
stenou pohltená. Miera pohltenia je závislá na použitom materiáli steny, ktorý je 
špecifikovaný činiteľom pohltivosti. Ten sa rovná pomeru pohltenej intenzity Ip ku 
celkovej dopadajúcej intenzite Ic: 

 
c

p

I

I
=α  (2.2) 

 Tento koeficient je frekvenčne závislý a zisťuje sa meraním. Jeho verné 
napodobenie je pre simulovanie stien daného materiálu veľmi dôležité, k čomu sa 
dostanem v ďalšej časti. Realizuje sa číslicovým filtrom. Každý virtuálny zdroj je 
podľa počtu odrazov od jednotlivých stien filtrovaný príslušným počtom filtrov. 
Keďže verné simulovanie zahŕňa odrazy aspoň 5. až 7. rádu (pri pravouhlej miestnosti 
ich je vyše 150), je to jedna z časovo najnáročnejších operácií. 

3.3 Simulácia 

Na základe poznatkov o obrazovej metóde popísanej v predchádzajúcej časti 
som zrealizoval v prostredí Matlab súbor funkcií umožňujúcich simulovanie 
posluchového priestoru. Vstupnými parametrami týchto funkcií sú rozmery pravouhlej 
miestnosti, poloha poslucháča a poloha reálneho zdroja zvuku. To umožňuje výpočet 
a porovnávanie vlastností miestností rôznych rozmerov,  rôznej vzdialenosti 
a vzájomnej polohy poslucháča a zdroja zvuku. Ďalej je možné nastaviť maximálnu 
vzdialenosť hľadaných virtuálnych zdrojov, materiál jednotlivých stien a aj použitú 
metódu panoramovania. Zvoliť si je možné aj počet reproduktorov a ich 
rozmiestnenie. Funkcia zabezpečuje výpočet polôh virtuálnych zdrojov a umožňuje aj 
vykreslenie ich rozloženia v tzv. virtuálnych izbách, čo možno vidieť na Obr. č. 3.4.  



 31 

 

Obr. č. 3.4: Príklad vykreslenia rozloženia nájdených virtuálnych zdrojov pre 
zadanú topológiu miestnosti (rozmery miestnosti, polohu poslucháča a zdroja 

zvuku) a maximálnej vzdialenosti rovnej štvornásobku dĺžky miestnosti. 
Červený bod predstavuje poslucháča a červený krúžok s modrým bodom 

uprostred predstavuje reálny zdroj. 

Mnou navrhnutý algoritmus cyklicky množí virtuálne zdroje nájdené 
v predchádzajúcom cykle vo všetkých štyroch smeroch, pre každú odrazivú plochu. 
Po prejdení cyklu zisťuje, či nie sú niektoré nájdené virtuálne zdroje už evidované. Ak 
áno, tak takýto novonájdený virtuálny zdroj ignoruje. V opačnom prípade si 
poznamená jeho polohu a steny, ktorými sa musí odraziť, aby zasiahol poslucháča. 
Podmienka na ukončenie vyhľadávania je, že všetky novonájdené virtuálne zdroje sú 
ďalej od poslucháča, ako vopred stanovená maximálna vzdialenosť.  

Počet nájdených virtuálnych zdrojov so vzdialenosťou narastá exponenciálne, čo 
je zrejmé z Obr. č. 3.5. a časovú závislosť výpočtu na počte nájdených virtuálnych 
zdrojov popisuje Obr. č. 3.6.  
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Obr. č. 3.5: Závislosť počtu nájdených virtuálnych zdrojov na maximálnej 
vzdialenosti jednotlivých virtuálnych zdrojov od poslucháča 

 

 

Obr. č. 3.6: Závislosť času hľadania virtuálnych zdrojov zvuku na ich počte.  
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Po vypočítaní vzdialenosti virtuálnych zdrojov a smeru, odkiaľ prichádza nimi 
simulovaný odraz zvukovej vlny, nasleduje vytvorenie monofónneho zvukového 
signálu pre jednotlivé virtuálne zdroje. To pozostáva z troch častí. Najprv dochádza 
k jeho filtrovaniu príslušnými filtrami. Výber filtra, ktorým bude signál filtrovaný, je 
realizovaný na základe označenia materiálu stien, od ktorých sa zvuková vlna 
vytvorená týmto virtuálnym zdrojom odrážala. Signál je potrebné filtrovať pre tie 
steny, od ktorých by sa vlna odrazila a toľkokrát, koľko krát by sa od danej steny 
odrazila. V simulácii som nadefinoval 5 rôznych filtrov. Vo všetkých prípadoch sa 
jednalo o jednoduché filtre typu IIR prvého rádu, ktoré sa vyznačovali monotónne 
klesajúcou popr. rastúcou frekvenčnou charakteristikou. Po filtácii sa zvukový signál 
oneskorí o príslušný počet vzorkov, ktorý je daný na základe vzdialenosti konkrétneho 
virtuálneho zdroja od poslucháča podľa vzťahu: 

 vzf
c

d
N ⋅=  (2.3) 

v ktorom d predstavuje vzdialenosť virtuálneho zdroja od poslucháča, c je 
rýchlosť zvuku a fvz vzorkovacia frekvencia zvukového signálu. Počet vzorkov musí 
byť samozrejme zaokrúhlený na celočíselný tvar. Oneskorený a vyfiltrovaný signál sa 
na základe uhla dopadu panoramuje príslušnou metódou pre zvolený počet 
reproduktorov a ich konfiguráciu. Nakoniec sa všetky príspevky jednotlivých 
virtuálnych zdrojov pre dané reproduktory sčítajú.  

Pri posudzovaní subjektívneho vnemu na základe simulácií vytvorených pre 
rôzne rozmery miestností, rôznu polohu zdroja zvuku a poslucháča a pre zvolený 
počet odrazov som svoje poznatky zhrnul do troch bodov. 

V prvej časti som sa zameral na rozdiel pri použití maximálnej vzdialenosti 
virtuálneho zdroja od poslucháča a maximálneho rádu odrazov pre vymedzenie ich 
vyhľadávania. Ak na vymedzenie vyhľadávania virtuálnych zdrojov použijeme 
maximálny rád odrazov, tak dôjde k tomu, že nebudú nájdené tie odrazy, ktoré sa síce 
nachádzajú bližšie ako najvzdialenejší nájdený virtuálny zdroj, ale majú vyšší rád 
odrazu (hoci len o 1). V konečnom dôsledku tak bude podľa očakávania nájdených 
menej zdrojov, ako pri vymedzení na základe ich maximálnej vzdialenosti od 
poslucháča, čo spôsobí aj zmenu vo výslednej impulzovej odozve. Obr. č. 3.7 
znázorňuje približný počet virtuálnych zdrojov nájdených pre obe tieto prípady (pri 
inej topológii miestnosti sa môže trocha líšiť) v závislosti od maximálneho rádu 
spoločne nájdeného odrazu. V ďalšom obrázku (Obr. č. 3.8) je možné pozorovať, 
o ktoré virtuálne zdroje by bol poslucháč ukrátený, ak by bol príbuzenskou 
podmienkou maximálny rád odrazov.  
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Obr. č. 3.7: Porovnanie počtu virtuálnych zdrojov nájdených pri použití 
maximálnej vzdialenosti virtuálnych zdrojov od poslucháča alebo maximálneho 

rádu odrazu, ako podmienky pre vymedzenie hľadania virtuálnych zdrojov. 

 

 

Obr. č. 3.8: Vykreslenie rozloženia virtuálnych zdrojov s vyznačením, ktoré 
virtuálne zdroje by sa ignorovali, ak by bola podmienka príbuzenstva 

maximálny rád odrazov. 
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Z pohľadu subjektívneho vnímania sa zvuk javil reálnejší pri väčšom počte 
virtuálnych zdrojov, čiže ak za príbuzenskú podmienku zvolíme maximálnu 
vzdialenosť virtuálneho zdroja od poslucháča. Takisto priestorový vnem je značne 
lepší. Pre ďalšie simulácie som preto ako hranicu potomských virtuálnych zdrojov 
používal maximálnu vzdialenosť virtuálneho zdroja. 

Ďalej som skúmal vplyv počtu implementovaných virtuálnych zdrojov na 
subjektívny vnem. Zmenou maximálnej vzdialenosti virtuálneho zdroja som riadil 
počet panoramovaných virtuálnych zdrojov. Pri jeho zvyšovaní sa obohacuje 
impulzová odozva o nové informácie. Čím vyšší rád virtuálnych zdrojov použijeme, 
tým viac obohatíme impulzovú odozvu o jej detaily. Vďaka väčšiemu počtu 
virtuálnych zdrojov môžeme lepšie vnímať hlavne rozmery miestnosti a vzdialenosť 
medzi poslucháčom a reálnym zdrojom zvuku. Pri malom počte odrazov sa zdroj 
zvuku javí blízko. Ak však budeme pre danú miestnosť a danú polohu poslucháča 
a zdroja zvuku zvyšovať počet počítaných odrazov, tak sa bude zdroj zvuku javiť 
ďalej. Táto vlastnosť by sa dala jednoducho implementovať pre simuláciu vzdialenosti 
zdroja zvuku. 

Poslednou oblasťou, ktorú som si všímal, je filtrovanie signálu vysielaného 
virtuálnymi zdrojmi s cieľom simulovať frekvenčne závislú pohltivosť stien, od 
ktorých by sa reálna zvuková vlna odrážala. Signál, ktorý bude reprezentovať 
konkrétny virtuálny zdroj sa musí filtrovať toľko krát, koľko krát sa od steny odrazil. 
Ako som spomínal, funkcia na základe informácie o stene, od ktorej by sa vlna 
odrazila, vyberie filter, ktorým tento signál spracuje. Zrealizoval som 5 rôznych 
filtrov, ktoré simulovali zvukové odrazy od piatich rôznych materiálov. Každý 
z týchto filtrov je jednoduchý filter typu IIR prvého rádu. Na návrh ich prenosovej 

charakteristiky som použil hodnoty činiteľa pohltivosti α pre oktávové frekvencie od 
125 Hz po 4kHz daného materiálu získané z [8]:  

 

činiteľ zvukovej pohltivosti α (-) 
pre vybrané frekvencie (Hz) Materiál 

125 250 500 1000 2000 4000 

Betón 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

Tehlová stena 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 

Drevený obklad (nelakovaný) 0,12 0,10 0,06 0,05 0,05 0,06 

Sklo 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 

Záves 0,05 0,06 0,09 0,12 0,18 0,22 

Tab. č. 1 Hodnoty činiteľa pohltivosti pre vybrané frekvencie zvolených 
materiálov podľa [8] 

Frekvenčné charakteristiky filtrov navrhnutých na základe týchto činiteľov 
pohltivosti sú uvedené v prílohe č 1. Pri simuláciách s použitím jednotlivých filtrov 
som však zistil, že tieto koeficienty nie sú pre verné napodobenie odrazových 
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vlastností týchto materiálov vhodné, nakoľko simulované odrazy sa javili ako 
neprirodzené. Spôsobovalo to buď veľmi silné, alebo naopak veľmi slabé potlačenie 
určitého frekvenčného pásma (silne potlačené vysoké frekvencie, slabo potlačené 
nízke frekvencie a pod.). To bolo zámienkou pre hľadanie týchto materiálových 
konštánt v iných zdrojoch. V [9] som našiel dôveryhodnejšie vyzerajúce údaje 
o činiteľoch pohltivosti, ktoré sú pre tie isté materiály uvedené v tabuľke č. 2: 

 

činiteľ zvukovej pohltivosti α (-)  
pre vybrané frekvencie (Hz) Materiál 

125 250 500 1000 2000 4000 

Betón, nenatretý 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 

Drevo 0,28 0,22 0,17 0,09 0,11 0,11 

Sklo 0,30 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Záves 0,03 0,04 0,12 0,17 0,24 0,35 

Tab. č. 2 Hodnoty činiteľa pohltivosti pre vybrané frekvencie zvolených 
materiálov podľa [9] 

 

Jednoduché FIR alebo IIR filtre na charakterizovanie materiálov s týmito 
hodnotami činiteľa pohltivosti však už nepostačujú. Na ich realizáciu je potrebné 
použiť shelving filtre, ktoré sa využívajú pri tvorbe korekčných filtrov. Vzhľadom na 
to, že problematiku návrhu takéhoto filtra sa mi k dátumu spracovávania tejto práce 
nepodarilo zvládnuť, tak som simulácie uskutočnil s použitím filtrov navrhnutých 
podľa koeficientov z tabuľky č. 1. Pri týchto posluchových testoch som zistil, že verné 
napodobenie frekvenčne závislej odrazivosti od stien pre konkrétne materiály tvorí 
značné percento pravdepodobnosti dobrého posluchového vnemu. A to z dôvodu, že 
ľudské ucho je schopné sa počas života “naučiť“ rozoznávať akustické vlastnosti 
rôznych materiálov. Je predsa ľahko rozoznateľné, či rozprávame v kúpeľni obloženej 
obkladačkami s vysokou odrazovou a malou absorpčnou schopnosťou, alebo 
v obývacej miestnosti s kobercom, sedacou súpravou a pod. Takže jednoducho nestačí 
do cesty zaradiť len nejaký útlmový článok, ktorý rovnako utlmí všetky frekvencie, 
alebo jednoduché filtre, ktoré som takisto používal. Je potrebné navrhnúť zložitejší 
filter, ktorý bude čo možno najpresnejšie aproximovať činitele prenosu určené pri 
rôznych frekvenciách. Preto pri ďalšom zaoberaní sa touto problematikou bude 
potrebné vziať tieto závery do úvahy. 
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3.3.1 Príklad simulácie 

Nakoniec uvádzam príklad grafické vyjadrenie jednej simulácie pre zvolenú 
topológiu miestnosti:  

• Rozmery pravouhlej miestnosti: a= 5m 

 b= 6m 

• Poloha poslucháča (vzhľadom na ľavý dolný roh): x1= 1,3m  

 y2= 1,9m 

• Poloha zdroja zvuku (vzhľadom na ľavý dolný roh): x1=3m  

 y2= 4,8m 

• odrazy vzdialené maximálne do 6-násobku dlhšej strany izby 

• 5- reproduktorové rozmiestnenie 

• materiál všetkých stien je tehla 

• zvukové signály virtuálnych zdrojov sú panoramované vektorovou 
metódou 

 

Obr. č. 3.9: Znázornenie topológie miestnosti zvolenej pre simuláciu 

Pri takejto miestnosti s takto rozloženým poslucháčom a zdrojom zvuku vznikne 
matica virtuálnych miestností s virtuálnymi zdrojmi zvuku, ktorá je zobrazená na   
Obr. č. 3.10. Celkovo bolo nájdených 138 virtuálnych zdrojov s odrazmi maximálne 
9. rádu. Tie šíria zvukové vlny, ktoré k poslucháčovi dorážajú z rôznych smerov 
o rôznej intenzite, ktorá je závislá na počte stien, od ktorých sa odrazili a na 
materiáloch stien. Na Obr. č. 3.11 je polárne znázornenie impulzovej odozvy ako 
funkcie azimutu, popisujúce smerové pôsobenie jednotlivých virtuálnych zdrojov na 
poslucháča, ktoré môžeme nazvať aj ako smerová impulzová odozva. 

a= 6m 

x1= 1,6m 

y 1
=

 1
,9

m
 

x2= 3m 

y 2
=

 4
,8

m
 

P

Z

b=
 5

m
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Obr. č. 3.10: Rozloženie nájdených virtuálnych zdrojov pre danú topológiu 
miestnosti. Skutočný zdroj je označený červeným krúžkom a poloha poslucháča 

je vyznačená červeným bodom 

 

 

Obr. č. 3.11: Polárne znázornenie energie zvuku ako funkcie azimutu, 
popisujúce smerové pôsobenie jednotlivých virtuálnych zdrojov na 

poslucháča 
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Nakoniec uvádzam impulzové odozvy, ktorými je potrebné upraviť 
panoramovaný signál, aby sme dostali výsledný signál pre jednotlivé kanály 
reproduktorového rozloženia z Obr. č. 2.8, ktoré som v simulácii použil.  

 

Obr. č. 3.12: Impulzová odozva pre reproduktor l1 

 

Obr. č. 3.13: Impulzová odozva pre reproduktor l2 
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Obr. č. 3.14: Impulzová odozva pre reproduktor l3 

 

Obr. č. 3.15: Impulzová odozva pre reproduktor l4 

 

Obr. č. 3.16: Impulzová odozva pre reproduktor l5 
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ZÁVER 
Táto práca sa zaoberá problematikou panoramovania zvuku, jeho virtuálnom 

umiestnení v horizontálnej rovine. Prvá časť popisuje dve základné a v dnešnej dobe 
snáď najčastejšie používané metódy a uvádza príklad panoramovania zvukového 
signálu pre obe metódy. Najprv vektorovú (VBAP), ktorá je jednoduchšia, avšak 
sčasti na úkor výslednej kvality vnímania polohy virtuálneho zdroja zvuku. Pri nej je 
uvedená realizácia pre systémy s dvoma reproduktormi a postup pre rozšírenie do 
viackanálovej sústavy. V ďalšej časti môžeme nájsť dôkladne rozobratú ambisonickú 
metódu panoramovania, ktorá je oproti vektorovej náročnejšia. Avšak vďaka vyššej 
náročnosti dosahuje vernejšie napodobenie snímaného zvukového poľa. Na jej ľahšie 
porozumenie je vysvetlená na príklade snímania zvukového poľa viacerými 
mikrofónmi a následnou konverziou ich signálov do tzv. B- formatu, z ktorého je 
možné dekódovať signály pre budenie jednotlivých reproduktorov. Následne sú tieto 
metódy vzájomne porovnané na základe teoretických informácií, ktoré sú doplnené 
o hodnotenie subjektívneho vnemu nimi panoramovaného zvuku získaného 
simuláciami statického a dynamického zdroja zvuku. 

Druhá časť podrobne rozoberá postup pre výpočet parametrov odrazov zvuku 
v horizontálnej rovine pravouhlej miestnosti pomocou obrazovej metódy a uvádza 
príklad na realizovanie algoritmu pre tieto výpočty. Rovnako bol aj tento algoritmus 
spracovaný v prostredí Matlab na simulovanie prvotných odrazov vo viackanálovom 
reprodukčnom systéme. Na základe subjektívneho vnemu som sa v týchto simuláciách 
zameral na tri body, ktorými bolo zdôvodnenie použitia maximálnej vzdialenosti 
virtuálneho zdroja od poslucháča ako podmienky pre ukončenie ich vyhľadávania 
pred maximálnym rádom odrazu. Ďalej som skúmal vplyv počtu simulovaných 
virtuálnych zdrojov na subjektívny vnem a nakoniec som hodnotil vplyv filtrácie 
signálov virtuálnych zdrojov za účelom simulovania frekvenčne závislej odrazivosti 
stien. V závere tejto časti je uvedený príklad simulovania posluchového priestoru 
pomocou rôznych grafických vyjadrení. 

Simulácie boli prevedené len na malom počte poslucháčov bez štatistického 
spracovania. Tieto údaje budú slúžiť pre ďalší rozvoj a smerovanie tejto problematiky, 
ktorému sa chcem venovať jej ďalším štúdiom. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 

ITD (Interaural Time Difference)  Interaurálna časová diferencia 

IID  (Interaural Intensity Difference)  Interaurálna intenzitná diferencia 

VBAP (Vector Base Amplitude Panning) Vektorovo- základňové panoramovanie 

RS (Real Source) Reálny zdroj zvuku 

RL (Real Listener) Poslucháč 

VS (Virtual Source) Virtuálny zdroj 
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Príloha A  Frekvenčné charakteristiky filtrov realizujúcich 
simuláciu frekvenčne závislej odrazivosti stien  

 

Materiál: záves  

 

Materiál: drevený obklad 

 

Materiál: tehlová stena 
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Materiál: betón  

 

Materiál: sklo  



 47 

Príloha B Stručný popis funkcií vytvorených pre 
simulovanie posluchového priestoru v prostredí 
Matlab 

 
panning ( ab, rs, tl, ord, mat, r, pk, ToP, mono)   
Táto funkcia je hlavnou funkciou, ktorá volá iné funkcie realizujúce čiastkové 
výpočty. Na začiatku je ošetrenie proti chybám zadania. Ak prebehne v poriadku, 
dôjde k zahájeniu výpočtov. Ako prvá je volaná funkcia comp. Tá realizuje hľadanie 
virtuálnych zdrojov a výpočet ich polôh, ktorý je prevedený do polárneho tvaru (daný 
uhlom a vzdialenosťou). Po vypočítaní je volaná funkcia draw, ktorá vykresľuje 
smerovú impulzovú odozvu (napr. Obr. č. 3.11). Po nej funkcia realize spracováva 
signál pre každý virtuálny zdroj až po panoramovanie. To znamená, že signál oneskorí 
o príslušný počet vzorkov a následne filtruje na základe informácií o materiáloch 
stien, od ktorých by sa zvuková vlna odrážala. Funkcia panoramovania je realizovaná 
čiastočne vo funkcii panning. Vykonáva sa tu výpočet matice polohy jednotlivých 
reproduktorov. Ten je spolu s uhlom dopadu aktuálne panoramovaného virtuálneho 
zdroja, informáciou o počte kanálov a signálom virtuálneho zdroja použitý na samotné 
panoramovanie realizované funkciou VBAP pre vektorové panoramovanie a funkciou 
Ambisonics pre ambisonické panoramovanie. Výsledný signál zložený zo všetkých 
virtuálnych zdrojov je ďalej ukladaný do súboru typu WAV s daným počtom kanálov. 
 
Zoznam  vstupných premenných 

ab vektor rozmerov miestnosti  [x y] 
rs poloha reálneho zdroja zvuku vzhľadom k dolnému ľavému rohu [xs  ys] 
rl poloha poslucháča vzhľadom k dolnému ľavému rohu [xp  yp] 
ord násobok dlhšej strany, ktorý určuje maximálnu vzdialenosť odrazov 
mat vektor materiálov jednotlivých stien [a b c d] 
r polomer kružnice, na ktorej sú rozmiestnené reproduktory okolo poslucháča 
pk požadovaný počet kanálov 
ToP typ panoramovania ’v’ značí vektorové a ’a’ ambisonické 
mono vektor panoramovaného monofónneho signálu 

 
comp( ab, rs, rl, ord, mat) 
Táto funkcia, ako bolo uvedené, zabezpečuje nájdenie virtuálnych zdrojov na základe 
zvolených podmienok. Vyhľadáva virtuálne zdroje v cykloch dovtedy, kým všetky 
nájdené virtuálne zdroje nie sú od poslucháča vzdialené viac, než zvolená maximálna 
vzdialenosť. Na konci každého cyklu hľadania nastupuje druhý cyklus, ktorý 
porovnáva novonájdené virtuálne zdroje s už evidovanými a opakujúce sa ignoruje. Po 
nájdení všetkých virtuálnych zdrojov umožňuje vykreslenie ich polohy a prepočet 
vektorových súradníc na polárne. 
 
Vstupné premenné majú rovnaký význam ako pri funkcii panning. 
draw( vs) 
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Vykreslenie smerovej impulzovej odozvy na základe polôh jednotlivých virtuálnych 
zdrojov uvedených v polárnom tvare. 
 
Vstupné premenné 

vs matica s informáciami o polárnych súradniciach jednotlivých virtuálnych 
zdrojov a informáciách o materiáloch stien, od ktorých by sa simulovaná 
zvuková vlna odrážala 

 
realize( vs,  mono) 
V tejto funkcii dochádza k oneskoreniu vektorov signálu vypočítavaného 
a realizovaného pre každý virtuálny zdroj zvlášť. Tieto vektory sa následne filtrujú 
príslušnými filtrami požadovaným počtom opakovaní. 
 
Vstupné premenné majú rovnaký význam ako v predchádzajúcich funkciách 
 
VBAP( fi, Ch, pk, mono) 
Funkcia určená na panoramovanie zdroja zvuku na základe zadaných parametrov 
pomocou vektorovej metódy 
 
Vstupné premenné 
fi uhol dopadu simulovanej zvukovej vlny 
Ch matica reproduktorov popisujúca ich rozloženie okolo olucháča 
Pk požadovaný počet kanálov 
mono vektor panoramovaného monofónneho signálu 
 
Ambisonics(fi, Ch, pk, mono) 
Funkcia určená na panoramovanie zdroja zvuku na základe zadaných parametrov 
pomocou ambisonickej metódy 
 
Vstupné premenné majú rovnaký význam ako pre vektorovú metódu 
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Príloha C Obsah priloženého CD 
 

• Elektronická verzia bakalárskej práce vo formáte pdf 

• Súbor funkcií realizujúcich simulovanie posluchového priestoru 


