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RESUMO
Este trabalho trata da geração de som tridimensional reproduzido através de fones de ouvido. Nesse contexto, os
autores desenvolveram recentemente duas novas técnicas para interpolação de HRFTs (Head-Related Transfer
Functions) medidas para um conjunto finito de pontos ao redor de um ouvinte. Essas funções modelam o
caminho do som da fonte sonora virtual às orelhas e, interpoladas, geram a ilusão do som em movimento.
Neste artigo, realizam-se avaliações subjetivas daquelas técnicas, comparando-as ao método bilinear triangular.

INTRODUÇÃO
A geração de som tridimensional com fones de ouvido tem
sido bastante investigada nos últimos anos [1, 2, 3, 4, 5].
Uma das técnicas empregadas para se criar esse efeito é a
que utiliza as chamadas Funções de Transferência Relativas à
Cabeça (HRTFs—Head-Related Transfer Functions). Essas
funções modelam o caminho entre a posição da fonte virtual
e as orelhas e, como são medidas para um conjunto finito de
posições ao redor do ouvinte, devem ser interpoladas para se
poder posicionar a fonte em qualquer outra posição. Essa
interpolação normalmente é feita sobre as respostas ao im-
pulso correspondentes a cada HRTF, chamadas de Respostas
ao Impulso Relativas à Cabeça (HRIRs—Head-Related Im-
pulse Responses) [6].
Recentemente, os autores do presente artigo desenvolve-

ram duas técnicas de interpolação: uma baseada em uma
função auxiliar chamada de Função de Transferência Interpo-
sicional (IPTF—Interpositional Transfer Function) que re-
duz a complexidade computacional do procedimento de inter-
polação [7]; e outra que interpola incrementalmente os coefi-
cientes da transformada Karhunen-Loève (KLT—Karhunen-
Loève Transform) relativos às HRIRs [8]. Naqueles traba-
lhos, foram realizadas comparações através de medidas obje-
tivas que indicaram que o desempenho dos métodos propostos
equivalem ao de um método clássico de interpolação chamado
de bilinear [3, 9, 10].
No presente artigo, realiza-se a avaliação subjetiva des-

ses dois métodos e compara-se o resultado ao atingido com
o método bilinear. Na próxima seção, faz-se uma breve ex-
planação sobre os métodos propostos em [7, 8]. Na seção se-

guinte, são mostradas as configurações dos testes subjetivos
e os resultados obtidos. Por fim, apresentam-se as conclusões
do trabalho.

MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO
Nesse trabalho, são comparados três métodos de inter-
polação: o método bilinear (chamado aqui de clássico), o
método com IPTFs e o método incremental sobre os coe-
ficientes da KLT (KLT incremental). Esses três métodos
consideram que são conhecidas as HRIRs de determinadas
posições sobre uma casca esférica ao redor do ouvinte, e
obtêm a função interpolada como uma combinação linear de
três HRIRs relativas aos pontos que formam uma região tri-
angular que contém a posição desejada.
A diferença básica entre esses métodos está no tipo de

função ao qual são aplicados os ponderadores calculados.
Para uma dada posição, o valor dos ponderadores nos três
casos são os mesmos, calculados através das distâncias angu-
lares entre as posições que formam a região triangular onde
se encontra a posição desejada, como no método clássico [10].
No caso do método KLT incremental, esses ponderadores

são utilizados somente para se interpolar a HRIR da posição
desejada na primeira vez que se entra em uma determinada
região triangular. A partir dessa primeira interpolação, se
não houver mudança de região, a interpolação incremental
apenas corrige o valor da função de acordo com a diferença
entre as posições anterior e atual [8].

Método Clássico
Na Fig. 1, pode-se ver um setor de uma esfera, sobre a qual fo-
ram medidas as HRIRs dos pontos A, B, C e D. Nesse caso, os
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Figura 1: Detalhe das regiões triangulares sobre a esfera
de referência.

ponderadores utilizados pelos métodos de interpolação men-
cionados para um determinado ponto P podem ser obtidos
a partir das coordenadas de elevação φ e de azimute θ de
acordo com

wC =
∆φ

∆φgrid
, wB =

∆θ

∆θgrid
, (1)

wA + wB + wC = 1, (2)

sendo as distâncias angulares definidas como

∆φ = φP − φA, ∆θ = θP − θX, (3)

∆θgrid = θB − θA e ∆φgrid = φC − φA. (4)

Como pode ser visto na Figura 1, deve-se calcular a distância
∆θ em função das coordenadas dos pontos envolvidos na in-
terpolação. Assim, como

∆φ

∆φgrid
=
∆θA −∆θ

∆θAC
, (5)

pode-se obter

∆θ = ∆θA − ∆φ

∆φgrid
∆θAC, (6)

onde ∆θA = θP − θA e ∆θAC = θC − θA.
Deve-se notar que ∆θ é a distância do ponto P até o lado

do triângulo que liga as duas elevações a partir do ponto A.
Na prática, assume-se, sem perda de generalidade, que os
pontos A e B têm a mesma elevação.
De uma forma ou de outra, os métodos de interpolação

partem das HRIRs referentes a cada um dos pontos (A, B
e C) e, com os ponderadores, geram a HRIR do ponto P.
Tendo-se as HRIRs medidas ou aproximadas1, o resultado
final da interpolação é descrito por

ĥP(k) = wAhA(k) +wBhB(k) +wChC(k), (7)

onde h(·)(k) é a HRIR do ponto (·) e ĥP(k) é a HRIR do
ponto P.
Deve-se notar que a interpolação é realizada sobre as

funções de fase mı́nima [11]. Para se obter a aproximação
final o atraso δ da HRIR desejada deve ser inclúıdo na es-
trutura de interpolação. Para isso, calcula-se o excesso de
fase de cada HRIR com relação à sua versão de fase mı́nima,
que se aproxima muito de um atraso puro [9], e calcula-se δ
através da ponderação dos atrasos estimados das três HRIRs
dos pontos A, B e C.
A Fig. 2 mostra o diagrama em blocos do procedimento

de interpolação descrito para um dos canais (esquerdo ou
direito) do sistema binaural.

Método IPTF
O método IPTF [1, 7] se aproveita da redução de ordem con-
seguida para o modelo de IPTFs para diminuir a complexi-
dade computacional da interpolação clássica. Esse método

1O método clássico utiliza as HRIRs medidas. Não é ne-
cessário estimá-las.
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Figura 2: Estrutura da interpolação clássica.
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Figura 3: Diagrama da representação pela KLT.

realiza a interpolação através da Eq. (7) utilizando a HRIR
medida relativa ao ponto mais próximo do ponto P e duas
HRIRs aproximadas pela cascata desta HRIR medida e duas
IPTFs (uma para cada aproximação).
A IPTF pode ser definida como

IPTFi,f =
HRTFf

HRTFi
, (8)

onde HRTFi e HRTFf são as HRTFs associadas com os pon-
tos inicial e final, respectivamente.
Seguindo a nomeação de vértices explicada anteriormente,

as HRTFs relativas ao ponto P, como na Eq. (7), podem ser
descritas por

HRTFP = HRTFA(wA +wBIPTFA,B + wCIPTFA,C), (9)

onde os pesos wA, wB e wC são calculados através das
Eqs. (1) e (2). Nesse caso, o ponto mais próximo ao ponto P é
o ponto A. Note que, para se obter redução da complexidade
computacional, deve-se utilizar o modelo de ordem reduzida
para as IPTFs obtidas pela Equação (8).

Método KLT Incremental
Os coeficientes da interpolação clássica podem ser utiliza-
dos também sobre os coeficientes de uma transformada cujas
funções da base representem as HRIRs [4, 12]. Em [8], foi pro-
posta uma forma incremental de se realizar a interpolação no
domı́nio da transformada KLT.
Com as funções-base ψj(k) da KLT do conjunto de HRIRs

medidas, torna-se posśıvel calcular a HRIR associada a cada
ponto (θ, φ) sobre a esfera de referência fazendo-se

ĥ(θ, φ, k) = h(k) +
NX

j=1

ωj(θ, φ)ψj(k), (10)

onde ωj(θ, φ) são as funções de coeficientes a serem interpo-

ladas, h(k) é a HRIR média do conjunto medido e N é o
número de funções-base utilizadas na representação. A KLT
consegue com um número reduzido de funções-base concen-
trar quase toda a energia do conjunto representado. Com
isso, pode-se utilizar um numero M < N de funções-base na
representação. A Fig. 3 mostra o diagrama em blocos que
aproxima uma das HRIRs (canal direito ou esquerdo) de um
sistema binaural através da KLT. A grande vantagem dos
métodos de interpolação no domı́nio da transformada está
no fato de que ao acrescentar-se mais uma fonte sonora vir-
tual, o número de multiplicações é acrescido apenas de M , já
que são os coeficientes que contêm a informação de direção.
Partindo de um valor inicial, que pode ser interpolado

fazendo-se

ωj(θ, φ) = wAωj(θA, φA) + wBωj(θB, φB) + wCωj(θC, φC),
(11)
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Figura 4: Comparação da complexidade computacional.

onde wA, wB e wC são calculados pelas Eqs. (1) e (2) e as
funções ωj(θA, φA), ωj(θB, φB) e ωj(θC, φC) são os coeficien-
tes da KLT para as HRIRs das posições A, B e C, respecti-
vamente, pode-se aproximar por

ω̂j(θl, φl) = ω̂j(θl−1, φl−1) + ∆ωj,l−1 (12)

os coeficientes da l-ésima posição angular partindo da posição
anterior (l−1). O incremento ∆ωj,l−1 aplicado aos pesos ω̂j

da posição l − 1 para a posição l pode ser calculado como

∆ωj,l−1 = (θl − θl−1)
∂ωj(θ, φ)

∂θ

˛̨
˛̨

θ=θl−1
φ=φl−1

+

+ (φl − φl−1)
∂ωj(θ, φ)

∂φ

˛̨
˛̨

θ=θl−1
φ=φl−1

. (13)

Ao se trocar de região triangular, deve-se utilizar nova-
mente a interpolação dada pela Eq. (11).

COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL
A complexidade computacional de cada um dos métodos
mencionados acima pode ser obtida em função do número
de fontes F , fazendo-se

CC = (3N + 6)F CIPTF = (2Q +N + 6)F (14)

CKLT = 3MF + (M + 1)N, (15)

onde CC , CIPTF e CKLT são os números de multiplicações
necessárias aos métodos clássico, IPTF e KLT incremental.
N e Q são os números de multiplicações associadas às HRIRs
e IPTFs, respectivamente, e M é o número de funções-base
da KLT utilizadas na representação das HRIRs.
Na Fig. 4, tem-se um gráfico do número de multiplicações

em função do número de fontes simultâneas. Pode-se notar
que com pouco mais de dez fontes o método KLT incremental
já é mais eficiente que o triangular. Comparando o KLT com
o IPTF, vê-se que isso ainda é verdade para F > 17, no caso
de M = 16. Com isso, pode-se dizer que os mais eficientes,
dendendo do número de fontes desejado, são os métodos KLT
incremental e IPTF.

TESTES SUBJETIVOS
Os métodos de interpolação tratados neste artigo já fo-
ram confrontados de forma objetiva contra o método clássico
em [7, 8], onde foram comparadas as respostas em freqüência
interpoladas ao longo das posições. Para uma efetiva va-
lidação dessas técnicas, faz-se necessário algum tipo de ava-
liação subjetiva.
Na presente seção, esses métodos são comparados através

de três testes subjetivos. Primeiramente, realiza-se a des-

crição dos testes aplicados, indicando-se o seu objetivo. É re-
alizada, então, a análise dos resultados desses testes, obtendo-
se dela algumas conclusões.

Descrição dos Testes
De maneira geral, os testes têm como prinćıpio comparar
direta ou indiretamente os resultados dos métodos de inter-
polação. Em cada teste, apresenta-se aos avaliadores o som

pré-gravado, gerado segundo cada tipo de interpolação, a fim
de que eles julguem o efeito percebido. A caracteŕıstica a ser
julgada deve ser bem esclarecida aos avaliadores, e a forma de
resposta deve ser a mais simples posśıvel para que a resposta
seja quase imediata.
Para que a influência de qualquer diferença seja facilmente

percebida, o tipo de sinal a ser apresentado também é im-
portante. O que se faz normalmente é utilizar algum tipo
de rúıdo que excite todos os modos do sistema auditivo. Um
tipo de rúıdo bastante utilizado é o chamado rúıdo rosa. Esse
tipo de rúıdo tem espectro de potência com decaimento de 3
dB por oitava (10 dB por década) com a freqüência. Como
a percepção de energia ao longo da freqüência é aproximada-
mente logaŕıtmica, esse decaimento com a freqüência resulta
em uma percepção mais uniforme da energia. Em todos os
testes realizados utilizou-se rúıdo rosa obtido de [13].
Trinta e três pessoas com idades entre 20 e 40 anos e

sem problemas auditivos diagnosticados foram submetidas
aos mesmos testes. Nenhuma delas tinha conhecimento es-
pećıfico de som tridimensional, sendo a maioria leiga nesse as-
sunto. Os testes foram realizados em grupos de 3 a 6 pessoas
e o controle de apresentação de cada seqüência foi feito pelos
autores do presente artigo, sendo posśıvel a reapresentação
de qualquer seqüência de acordo com a necessidade de algum
usuário. A intensidade dos sinais foi regulada previamente,
mas aos avaliadores era permitida a alteração do ńıvel de
volume. Utilizaram-se fones de ouvido fechados2 com am-
plificação fornecida por equipamento dedicado de 8 canais3,
permitindo que se fizessem até 8 avaliações simultaneamente.
Não foi realizada medição do rúıdo de fundo no interior da
sala, mas com os fones de ouvido do tipo fechado utilizados,
o efeito do já bem reduzido rúıdo ambiente pôde ser des-
considerado. Foi ainda sugerido que as pessoas fechassem os
olhos a cada seqüência. Para que a avaliação levasse em conta
apenas o efeito dos métodos de interpolação, escolheram-se
apenas posições onde a interpolação é necessária.

Verificação de Mudança de Posição e/ou Timbre
Para avaliar se os métodos de interpolação são equivalentes,
o primeiro teste aplicado foi o de simples comparação entre
os sinais gerados em uma mesma posição. Nesse teste, cada
comparação foi feita entre dois trechos de sinal de 1 segundo
de duração, exibidos em seqüência, com um intervalo entre
eles também de 1 segundo. As posições foram escolhidas
de forma aleatória e independente, segundo uma distribuição
uniforme nos intervalos −180o < θ < 180o e −40o < φ < 90o.
Foram geradas 35 seqüências em posições distintas, das

quais 20 contêm uma comparação entre a interpolação
clássica realizada diretamente com as HRIRs e uma das ou-
tras desenvolvidas em [7, 8]: a com IPTFs de ordem reduzida
ou a KLT incremental. As outras 15 seqüências são forma-
das por sinais idênticos gerados com a mesma forma de inter-
polação, sendo 10 com a interpolação clássica e as outras 5
divididas de maneira aleatória entre os outros métodos inter-
polação. As seqüências foram apresentadas em uma ordem
aleatória.
O julgamento foi realizado pedindo-se que os avaliadores

dessem uma nota de 1 a 4 que indicasse quão percept́ıvel era
a diferença entre os sinais da mesma seqüência quanto à mu-
dança na posição e no timbre do rúıdo (distorção e perda de
fidelidade). Da maior para a menor, os significados das no-
tas eram “Diferença impercept́ıvel”, “Quase impercept́ıvel”,
“Bem evidente” e “Muito acentuada”, respectivamente.
Na Fig. 5, podem-se ver as notas médias atribúıdas a cada

um dos métodos e os limites de ± um desvio-padrão (linhas
horizontais acima e abaixo da média). Da esquerda para a
direita, vêem-se as médias para os métodos: clássico sobre as
HRIRs (considerado o padrão), de IPTFs de ordem reduzida
e KLT incremental. Pode-se notar que, apesar de haver um
decrescimento da média, ela ainda está dentro da faixa do
desvio da nota para o método clássico.
O método de Análise de Variância (ANOVA—Analysis

2HD265, marca registrada da Sennheiser.
3Powerplay Pro-8 HA8000, marca registrada da Behringer.
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Figura 5: Médias das notas de diferença entre o método
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Figura 6: Sentidos testados na avaliação de percepção
de movimento.

of Variance) [14, 15] indicou que as estimativas encontra-
das para as médias tinham significância estat́ıstica maior que
99, 99%. Assim, as pequenas diferenças encontradas indi-
cam grande similaridade entre os métodos na comparação
direta. Pode-se, ainda, confirmar que os resultados são bas-
tante próximos pelo fato de a mesma diferença percebida en-
tre o método clássico (padrão) e os outros ter sido “perce-
bida” entre o método clássico e ele mesmo (primeira barra
na figura).
Com relação à dispersão das notas em torno da média,

nota-se que houve um aumento aproximadamente igual para
todos os métodos, comparados ao clássico. Isso indica uma
certa diferença entre cada método testado e o clássico, mas
insuficiente para alterar significativamente a média para os
33 avaliadores.

Verificação da Percepção do Movimento
O segundo teste aplicado procurou avaliar como é percebido
o sentido do movimento. Para tanto, foram gerados 24 si-
nais, 8 para cada tipo de interpolação. Cada um desses 8
partia da posição (0, 0) (frente do ouvinte) e seguia por um
arco na superf́ıcie da esfera em direção a um dos oito pon-
tos cardeais mostrados na Fig. 6 que estão posicionados 20o

acima (N), abaixo (S), à esquerda (L) ou à direita (O), ou
estão na direção diagonal, com 20o para cima e à direita (NE),
para baixo e à direita (SE), para cima e à esquerda (NO) e
para baixo e à esquerda (SO). Cada sinal tinha duração de
5 segundos, sendo que no primeiro e no último segundo a
fonte virtual permanecia parada nas posições inicial e final,
respectivamente. Aos avaliadores perguntou-se para qual das
8 posições a fonte havia se deslocado.
Na Fig. 7, podem-se ver os resultados das taxas de acerto

para cada um dos métodos de interpolação. Nota-se que os
métodos de interpolação IPTF e KLT incremental conseguem
ser pouco melhores que o clássico, podendo, portanto, subs-
titúı-lo com alguma vantagem.
Esse teste indica que o método KLT incremental é pre-

feŕıvel na substituição do clássico, já que, além de ser es-
truturalmente mais eficiente para o caso de múltiplas fontes,
apresentou uma taxa de acertos mais elevada.
Nas Tabelas 1–3, pode-se observar o percentual das respos-

tas dadas pelos avaliadores para cada sentido gerado. Como
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Figura 7: Taxas de acerto para o teste de sentido do
movimento.

Tabela 1: Tabela de confusão. Percepção do movimento
para o método clássico. Valores percentuais.

Sentido Gerado

N NE L SE S SO O NO

P
er

ce
b
id

o

N 51,5 0 0 0 57,6 0 0 6,0
NE 0 48,5 39,4 42,4 0 0 0 0
L 0 33,3 42,4 42,4 0 0 0 0
SE 0 18,2 18,2 15,2 0 0 0 0
S 45,5 0 0 0 33,3 0 0 0

SO 3,0 0 0 0 3,0 27,3 30,3 15,2
O 0 0 0 0 0 36,4 36,4 15,2

NO 0 0 0 0 6,1 36,3 33,3 63,6

Tabela 2: Tabela de confusão. Percepção do movimento
para o método IPTF. Valores Percentuais.

Sentido Gerado

N NE L SE S SO O NO

P
er

ce
b
id

o

N 42,4 0 0 0 36,4 3,0 0 3,0
NE 6,1 57,6 21,2 33,3 6,0 0 0 0
L 0 30,3 60,6 39,4 6,1 0 0 0
SE 12,1 9,1 18,2 27,3 6,0 0 0 0
S 36,4 3,0 0 0 45,5 0 0 0

SO 0 0 0 0 0 24,3 30,3 24,3
O 3,0 0 0 0 0 39,4 36,4 33,3

NO 0 0 0 0 0 33,3 33,3 39,4

Tabela 3: Tabela de confusão. Percepção do movimento
para o método KLT incremental. Valores percentuais.

Sentido Gerado

N NE L SE S SO O NO

P
er

ce
b
id

o

N 54,5 0 0 0 51,5 3,0 0 3,0
NE 6,1 48,5 27,3 27,3 0 0 0 0
L 3,0 33,3 57,6 27,3 6,0 0 0 0
SE 6,1 18,2 12,1 45,4 6,1 0 0 0
S 30,3 0 3,0 0 36,4 0 0 0

SO 0 0 0 0 0 30,3 15,1 24,3
O 0 0 0 0 0 39,4 45,5 21,2

NO 0 0 0 0 0 27,3 39,4 51,5

mostrado na Fig. 7, nota-se que há uma pequena melhora
nas taxas de acerto (diagonal nas tabelas) para os métodos
KLT incremental e IPTF, em relação ao método clássico. Isso
fica mais evidente para o método KLT incremental. Pode-se
perceber, também, que as maiores confusões são entre os sen-
tidos N e S, entre os sentidos NO, SO e O e entre os sentidos
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FRENTE A

B

C

D

F

G

H

E

Figura 8: Posições testadas na avaliação de percepção
da posição estática.

    Clássico       IPTF       KLT
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Figura 9: Taxas de acerto para o teste de posição
estática.

NE, SE e L. De fato, a confusão entre cima e baixo é a mais
evidente. A distinção lateral é feita em quase todos os casos.
Deve-se chamar atenção também para o fato de as taxas de
acerto serem todas em torno de 40%, o que é justificavel [16]
pela simplicidade do modelo, que só leva em conta a posição
angular da fonte.

Verificação da Percepção da Posição Estática
O terceiro e último teste de avaliação aplicado foi para ava-
liar a eficácia de cada método com relação à percepção da
posição estática. Para esse teste, como no anterior, geraram-
se 24 sinais, 8 para cada método de interpolação. Para cada
método, posicionou-se a fonte virtual nas localizações referen-
tes a cada um dos cubos mostrados na Fig. 8. Foi pedido às
pessoas que respondessem em qual dos cubos a fonte sonora
estava posicionada, considerando que a posição do ouvinte
na figura era representada pelo cruzamento dos eixos, que ele
estaria olhando na direção da seta e que o plano sombreado
passava na altura das orelhas.
Na Fig. 9, vêem-se as taxas de acerto para cada um dos

métodos de interpolação. Nota-se novamente que os métodos
IPTF e KLT incremental conseguem praticamente a mesma
taxa de acertos que o clássico, com ligeira vantagem para o
KLT incremental.
Nas Tabelas 4–6 pode-se ver o percentual das respostas

dadas pelos avaliadores para cada uma das posições geradas.
Pode-se notar que para nenhum método houve confusão late-
ral (nenhum sinal pareceu estar vindo do lado oposto àquele
em que foi gerado). O que realmente acontece é a confusão
frente/trás e cima/baixo. Esse tipo de confusão é considerada
normal, já que a fonte foi posicionada em pontos do mesmo
cone de confusão. Apesar disso, o método incremental com a
KLT obteve um número maior de acertos para a maioria das
posições.
Geralmente, retira-se do cálculo de erros o efeito da con-

fusão frente/trás, comum a todos os métodos, para se conse-
guir uma comparação mais clara entre os métodos quanto à
identificação da posição [2]. Nesse caso, somando-se os valo-
res percentuais de mesma elevação e azimutes de mesmo sinal
(mesmo lado), o método IPTF obtém um número maior de
acertos para a maioria das posições, ficando com uma média

Tabela 4: Tabela de confusão. Percepção da posição
para o método clássico. Valores Percentuais.

Posição Gerada θ, φ

A B C D E F G H

P
er

ce
b
id

a
θ
,φ

A 54,6 27,2 6,1 30,3 0 0 0 0
B 18,2 15,2 21,2 18,2 0 0 0 0
C 3,0 36,4 60,6 12,1 0 0 0 0
D 24,2 21,2 12,1 39,4 0 0 0 0
E 0 0 0 0 51,5 36,4 27,2 33,3
F 0 0 0 0 36,3 42,4 48,5 6,1
G 0 0 0 0 6,1 9,1 9,1 12,1
H 0 0 0 0 6,1 12,1 15,2 48,5

Tabela 5: Tabela de confusão. Percepção da posição
para o método IPTF. Valores Percentuais.

Posição Gerada θ, φ

A B C D E F G H

P
er

ce
b
id

a
θ
,φ

A 57,6 12,2 6,1 57,6 0 0 0 0
B 0 24,2 21,2 9,1 0 0 0 0
C 0 24,2 60,6 9,1 0 0 0 0
D 42,4 39,4 12,1 24,2 0 0 0 0
E 0 0 0 0 48,5 57,6 27,2 27,3
F 0 0 0 0 45,5 27,3 12,1 3,0
G 0 0 0 0 6,0 9,1 15,2 9,1
H 0 0 0 0 0 6,0 45,5 60,6

Tabela 6: Tabela de confusão. Percepção da posição
para o método KLT incremental. Valores Percentuais.

Posição Gerada θ, φ

A B C D E F G H

P
er

ce
b
id

a
θ
,φ

A 45,5 21,2 15,2 39,4 0 0 0 0
B 24,1 27,3 15,2 3,0 0 0 0 0
C 15,2 24,2 39,4 9,1 0 0 0 0
D 15,2 27,3 30,2 48,5 0 0 0 0
E 0 0 0 0 51,5 30,3 30,3 18,2
F 0 0 0 0 30,3 42,5 12,1 9,1
G 0 0 0 0 6,1 24,2 21,2 15,1
H 0 0 0 0 12,1 3,0 36,4 57,6

de acertos igual a 77,7%. O segundo melhor é o método
KLT incremental (67,5%), praticamente junto com o método
clássico (66,7%).
Dessa forma, conclui-se que os métodos testados podem

ser considerados bons substitutos para o método clássico,
com uma certa vantagem para o KLT incremental, que na
comparação direta é o mais eficaz. Ao se desconsiderar a
confusão frente/trás, o método IPTF também se mostra um
bom substituto.

CONCLUSÕES
Neste trabalho, mostrou-se o conjunto de resultados de uma
avaliação subjetiva realizada para dois métodos de inter-
polação de HRTFs recentemente desenvolvidos pelos autores
do presente artigo. Esses resultados mostram a equivalência
entre os métodos de interpolação propostos recentemente e o
clássico.
Os resultados obtidos com os métodos KLT incremental

e IPTF podem ser considerados um pouco melhores que o
clássico.
Portanto, chega-se à conclusão de que os métodos IPTF e

KLT incremental são fortes candidatos a substituir o método
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clássico. O método KLT incremental é especialmente cotado
quando se trata do caso com múltiplas fontes, onde sua baixa
complexidade o torna bem mais vantajoso [8].

É importante notar que as taxas de acerto aparentemente
baixas (em torno de 40%) devem-se ao fato de não ter sido re-
alizado nenhum treinamento dos ouvintes antes dos testes (os
avaliadores foram apresentados aos tipos de som no momento
da avaliação). Além disso, o teste exigia muito da capaci-
dade de abstração de cada um, já que o ambiente virtual não
é completo, só tratando da localização da fonte. Espera-se
que o modelamento de outros efeitos como as primeiras re-
flexões (early reverberation) e a compensação do movimento
da cabeça [16] possam melhorar muito esses resultados [17].
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