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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá implementací
pracoviště ambisonie pro katedru radio-
elektroniky FEL, ČVUT v Praze. Čtenář
je v práci stručně seznámen se základními
vlastnostmi ambisonie a následným pro-
cesem zpracování ambisonického zvuku
pro sférická videa. Dále je v projektu uve-
dena konkrétní implementace daného am-
bisonického pracoviště vč. návodů k 5 la-
boratorním úlohám k seznámení čtenářů
s ambisonickým záznamem zvuku, jeho
zpracováním a využitím pro sférická vi-
dea.

Klíčová slova: zvuk, ambisonie,
sférická videa, HRTF, Cubase

Vedoucí práce: Ing. František Rund,
Ph.D.
Katedra radioelektroniky
FEL, ČVUT v Praze

Abstract
This bachelor thesis deals with an imple-
mentation of ambisonics workplace for De-
partment of Radioelectronics FEE, CTU
Prague. The reader is briefly introduced
to the basics of recording and processing
of ambisonic audio. After that, the con-
crete implementation of ambisonic work-
place is presented to the reader, including
five instruction lists for laboratory exer-
cises, which demonstrates the basic prin-
ciples of ambisonic sound processing with
an emphasis on the most widespread us-
age of ambisonic sound - spherical videos.

Keywords: sound, ambisonics, spherical
videos, HRTF, Cubase

Title translation: Audio Processing for
Spherical Video - Set of Laboratory
Exercises
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Úvod

Historie ambisonie začíná už 70. letech 20. století ve Velké Británii, kdy
inženýr Michael Gerzon, který pracoval pod NRDC (National Research De-
velopement Corporation), přišel s nápadem rozložit zvukové pole na signály,
které jsou nezávislé na výsledném rozložení reproduktorů při poslechu (což
byl velký rozdíl v porovnání s ostatními surround formáty, kde jednotlivé
signály přímo reprezentovaly signály pro jednotlivé reproduktory). Tato myš-
lenka se velmi brzy ujala a ambisonie dostala do hledáčku mnoha vědeckých
skupin, které blíže zkoumaly její teoretickou podstatu a vlastnosti, což vedlo
až k objevu ambisonie vyšších řádů, a to v 90. letech 20. století. Od této doby
je ambisonie stále ve fázi vývoje a výzkumu. Díky rozvoji DSP a MEMS tak
již není v současné době problém v laboratorních podmínkách zaznamenat
a zpracovat např. ambisonii 9. řádu.

V komerční sféře ale ambisonie neměla takový úspěch jako na poli vědeckém,
a to hlavně z důvodu náročných výpočtů výsledných signálů pro jednotlivé
reproduktory. Větší pozornosti se ambisonii v komerční sféře po delší době
dostává ve druhé polovině druhého desetiletí 21. století, a to v souvislosti
s rozvojem sférických videí a virtuální reality, kde je ambisonie ze své podstaty
(tj. přenos informace o zvukovém poli bez vazby na výsledné rozložení repro-
duktorů) ideálním formátem pro záznam a reprodukci prostorového zvuku.

Z tohoto důvodu se ve své bakalářské práci pokusím v kapitole 1 přiblížit mate-
matickou podstatu ambisonie. V kapitole 2 se dále zaměřím na popis postupu,
kterým je možné zpracovávat jednotlivé ambisonické mixy, které je následně
možné připojit k vytvořeným sférickým či VR videím. Kromě výše uvedeného
také ve své bakalářské práci implementuji ambisonické pracoviště, které bude
naplňovat postup zpracování popsaný v kapitole 2 a vytvořím k němu vzorové
úlohy. S popisem vytvořeného pracoviště vč. rozboru jednotlivých úloh se
čtenáři mohou seznámit v kapitole 3.
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Kapitola 1
Teoretické základy ambisonie

1.1 Ambisonie

Ambisonie využívá mapování prostorového zvuku pomocí sférických harmo-
nických funkcí. Tyto funkce jsou řešení úhlové části Laplaceovy rovnice ve
sférických souřadnicích, která splňují podmínku ortogonality (viz [1]).

Před zápisem vztahu pro určení jednotlivých sférických harmonických je
dobré si definovat souřadnou soustavu. Ta se typicky (dle [2] či [3]) definuje
následovně. osa x směřuje ve směru pohledu pozorovatele,. osa y směřuje nalevo od pozorovatele,. osa z směřuje nad pozorovatele.

Bavíme o sférických harmonických funkcích, je proto dobré si zavést parametry
sférických souřadnic - konkrétně orientaci úhlů ϕ a θ. Vzdálenost r není pro
základní práci s ambisonií podstatná, neboť se při výpočtech předpokládá,
že se posluchač nachází ve vzdáleném poli, kde jsou všechny akustické vlny
rovinné. Pro věrnější syntézu je ale nutné uvažovat i vzdálenost zdroje, s čímž
se lze setkat u většiny ambisonických pluginů - viz sekce 2.1. U ambisonického
zpracování se typicky volí následující konvence. ϕ ∈ [−π;π] (azimut) - nulová hodnota ve směru osy x, kladné hodnoty

proti směru hodinových ručiček,. θ ∈
[
−π

2 ; π2
]
(výškový úhel) - nulová hodnota pro horizontální rovinu,

záporná hodnota pro body pod horizontální rovinou.

Pro snažší orientaci v zavedeném značení poslouží obr. 1.1. Reálnou část
jednotlivých sférických harmonických funkce lze dle [4] či [5] určit vztahem1

Y m
l (ϕ, θ) = N

|m|
l · P |m|l [sin(θ)] ·

{
sin(|m|ϕ), pro m < 0,
cos(|m|ϕ), pro m ≥ 0,

(1.1)

1Občas se v definici sférických harmonických funkcí objevuje tzv. Condon–Shortley
fázový člen (−1)m. Tento člen byl chybně převzat z definic sférických harmonických funkcí
z kvantové mechaniky, neboť pro ambisonii se nepoužívá (viz [6]).

3
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Obrázek 1.1: Struktura zavedeného souřadného systému

kde l ∈ N0 značí řád sférické harmonické funkce a m ∈ Z ∧ −l ≤ m ≤ l značí
stupeň sférické harmonické funkce, člen N |m|l značí normalizační koeficient
a člen P |m|l [sin(θ)] označuje přidruženou Legendrovu funkci řádu l a stupně |m|.
Průběhy přidružených Legendrových funkcí pro jednotlivé řády a stupně jsou
na obr. 1.2, tvar sférických harmonických funkcí pro ambisonii prvního řádu
vč. jejich jednoduššího zápisu (bez uvažování normalizačního koeficientu) je
na obr. 1.3 Normalizační koeficient N |m|l je dle [4] možné pro normalizaci
SN3D2 (použité u ambisonického formátu ambiX - viz sekce 1.4) vyjádřit
jako

N
|m|
l =

√
2− δm

4π · (n− |m|)!
(n+ |m|)! , (1.2)

kde člen δm značí tzv. Kroneckerovo delta v proměnné m, pro které platí
vztah

δm =
{

1, pro m = 0,
0, pro m 6= 0.

(1.3)

V obr. 1.3 se lze kromě tvaru jednotlivých sférických harmonických funkcí
seznámit i s koeficientem ACN (Ambisonics Channel Numbering). Tento koe-
ficient jednoznačně určuje pomocí jednoho čísla danou sférickou harmonickou
funkci, a to na základě vztahu (viz [4] či [3])

ACN = l2 + l +m, (1.4)

kde l resp. m je řád resp. stupeň dané sférické harmonické funkce. Význam
tohoto koeficientu bude patrný v sekci 1.4.

2V některých zdrojích (např. [3]) je možné se setkat s definicí normalizačního koeficientu
jako

N
|m|
l =

√
(2− δm) · (n− |m|)!

(n+ |m|)! ,

který pro ambisonii prvního řádu vede na jednotkové zesílení.
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Obrázek 1.2: Průběh přidružených Legendrových funkcí do řádu 2

Obrázek 1.3: Sférické harmonické funkce pro ambisonii prvního řádu

1.1.1 Ambisonie prvního řádu

Ambisonie prvního řádu je nejjednodušší způsob, pomocí kterého můžeme
mapovat prostorové zvukové pole. K tomu, abychom byli schopni bez zkreslení
namapovat celé zvukové pole potřebujeme celkem 4 kanály, typicky označované
jako W, X, Y, Z. Označení kanálů plyne z tvarů sférických harmonických
funkcí - jak je vidět z obr. 1.3, tak jednotlivé sférické harmonické funkce řádu 1
vždy prakticky snímají zvuk jen z jedné osy souřadného systému. Zvukový
soubor tvořený z kanálů W, X, Y, Z pak tvoří tzv. ambisonický zvuk prvního
řádu ve formátu B. Zvuk v tomto formátu se poté využívá k dalším úpravám
(jako například celková rotace zvukového pole apod.) a finálnímu dekódování.

5



1. Teoretické základy ambisonie..............................

Obrázek 1.4: Tvar sférických harmonických funkcí využívaných do ambisonie 4.
řádu (převzato z [7])

1.1.2 Ambisonie vyšších řádů

Ambisonie vyšších řádů umožňuje přesnější mapování prostorového zvuku,
a to díky použití více sférických harmonických funkcí. Konkrétně platí, že pro
plnou prostorovou informaci z ambisonii řádu N je potřeba právě (N + 1)2

kanálů (viz [4], [2]). Je vidět, že počet kanálů kvadraticky roste se zvyšujícím
se řádem, čímž samozřejmě dramaticky zvyšuje nároky na paměť a rychlost
zpracování. Tvar sférických harmonických funkcí do ambisonie 4. řádu je na
obr. 1.4. V současné době se lze setkat s komerční výrobou mikrofonů pro
ambisonii 4. řádu (viz sekce 1.3), v laboratorních podmínkách se podařilo
vytvořit ambisonický mikrofon pro ambisonii 9. řádu (viz [8]).

1.2 Úpravy ambisonického mixu

Máme-li k dispozici ambisonický mix, můžeme ještě před výsledným expor-
tem zvuku provést základní úpravy se zvukovým polem. Pokud dodržíme
podmínku, že budeme daný efekt aplikovat shodně na všechny stopy ambiso-
nického mixu, je možné bez ztráty prostorové informace na jednotlivé stopy
aplikovat bez jakýchkoliv modifikací běžně používané efekty, jako např.. EQ,. reverb,

. kompresor,. expander ad.

Pokud ale nebudeme výše uvedenou podmínku respektovat, může jednoduše
dojít ke zkreslení prostorové informace (viz [9]).

6
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Obrázek 1.5: Pojmenování základních typů rotací kolem jednotlivých souřadných
os

Kromě výše uvedených efektů je možné i poměrně jednoduše s celým zvuko-
vým polem rotovat. K tomu, aby se nemusely odvozovat obecné matice pro
rotaci o daný azimut a výškový úhel, využívá se implementačně jednoduššího
přístupu, a to pomocí rotací kolem jednotlivých souřadných os. Z tohoto dů-
vodu se zavádějí tři typy rotací (kladné úhly proti směru hodinových ručiček;
viz [3] či [6]). roll - rotace kolem osy x,. pitch - rotace kolem osy y,. yaw - rotace kolem osy z,

které názorně demonstruje obr. 1.5. Obecně lze rotovaný výstupní signál
získat pomocí maticového násobení jako

A′ = R ·A, (1.5)

kde A′ je vektor s rotovanými signály, R je rotační matice a A je vektor
s původními signály. Pro rotaci kolem osy y o úhel α tak vztah (1.5) pro
ambisonii prvního řádu přejde do tvaru

W ′

X ′

Y ′

Z ′

 =


1 0 0 0
0 cos(α) 0 sin(α)
0 0 1 0
0 − sin(α) 0 cos(α)

 ·

W
X
Y
Z

 , (1.6)

pro vyšší řády ambisonie pak získáme mnohem komplikovanější vztahy, které
lze např. dohledat v [10].
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1. Teoretické základy ambisonie..............................

Obrázek 1.6: Struktura mikrofonu Sennheiser AMBEO VR Mic (převzato z [11])

1.3 Ambisonické mikrofony

Z obr. 1.3 plyne, že pro záznam prostorového zvuku v ambisonii prvního
řádu by v podstatě stačily 4 mikrofonní kapsle, konkrétně jedna kulová a tři
osmičkové (každá pro jednu osu souřadného systému). Takovému mikrofonu
se říká „native B-format microphone“ a jeho vytvoření je velmi složité, a to
hlavně z toho důvodu, že pro správnou funkci by všechny mikrofonní kapsle
musely být umístěny v počátku souřadného systému, což je fyzikálně nemožné
realizovat (viz [12]). Z tohoto důvodu jsem při rešeršní práci nenarazil na
žádný komerčně vyráběný mikrofon, který využívá tohoto principu. Tento
princip by bylo také nemožné využít pro ambisonii vyšších řádů, a to z toho
důvodu, že již tvary jednotlivých sférických funkcí neodpovídají běžně použí-
vaným směrovým charakteristikám mikrofonů.

Z důvodů uvedených výše se tedy používá jiný princip (viz [13]) - prosto-
rový zvuk je zaznamenán alespoň (N + 1)2 mikrofonními kapslemi, kde N
symbolizuje požadovaný řád ambisonie. Výstup jednotlivých mikrofonů tvoří
tzv. ambisonický zvuk řádu N ve formátu A. Tento zvuk je poté řadou
matematických operací převeden na ambisonický zvuk řádu N ve formátu
B (tedy na signály které jsou váhovány danými sférickými harmonickými
funkcemi určenými podle vztahu (1.1)). Pro ambisonii prvního řádu, kde se
typicky využívají 4 mikrofonní kapsle s kardioidní směrovou charakteristikou
s rozložením podle obr. 1.6 se převod mezi ambisonickým formátem A a B
zjednoduší na následující maticové násobení (převzato z [11], význam kanálů
je patrný z obr. 1.6)


W
X
Y
Z

 =


1 1 1 1
1 1 −1 −1
1 −1 1 −1
1 −1 −1 1

 ·


FLU
FRD
BLD
BRU

 (1.7)
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................................ 1.3. Ambisonické mikrofony

Obrázek 1.7: Eigenmike microphone - mikrofon pro ambisonii 4. řádu (převzato
z [7])

Jak plyne ze vztahu (1.7) a z textu výše, je výroba ambisonického mikrofonu
prvního řádu (v porovnání s vyššími řády) poměrně jednoduchá.3 Proto jsem
při rešeršní práci narazil na několik ambisonických mikrofonů prvního řádu,
které pro mapování prostoru využívají právě popsaného postupu. Namátkou
se jedná např. o mikrofony. Sennheiser AMBEO VR Mic (viz [11]),. Soundfield SPS200 (viz [14]),. Nevaton VR microphone (viz [15]),. RODE NT-SF1 (viz [16]) ad.

Oproti tomu mikrofony pro vyšší řády ambisonie potřebují mnohem sofistiko-
vanější přepočty (které typicky nejsou ani výrobci zveřejňovány) a zároveň
rovnoměrné umístění velkého množství mikrofonních kapslí na malou plochu
(podle řádu ambisonie). Z tohoto důvodu jsem při rešeršní práci narazil na
velmi málo ambisonických mikrofonů vyšších řádů, konkrétně. 8 capsule 2nd Order ambisonic mic od výrobce Brahma microphones

(viz [17]),. Zylia ZM-1 (ambisonie 3. řádu - 19 mikrofonních kapslí; viz [18]),. Eigenmike microphone (ambisonie 4. řádu - 32 mikrofonních kapslí; viz
obr. 1.7).

Je ale velmi pravděpodobné, že díky rozvoji MEMS (Micro Electro Mecha-
nical System) technologie dojde v následujících letech k masivnímu rozvoji

3Je pravda, že velkým neduhem všech ambisonických mikrofonů je nestálost směrové
charakteristiky pro vyšší frekvence, což samozřejmě vede na to, že vztah (1.7) již neplatí
a dojde ke zkreslení prostorové informace, ale přesné řešení tohoto problému jde nad rámec
této práce (viz [9]).
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1. Teoretické základy ambisonie..............................

Obrázek 1.8: Porovnání pořadí kanálů u formátu FuMa a u číslování pomocí
ACN (převzato z [20])

ambisonických mikrofonů vyšších řádů. Další informace o ambisonii vyšších
řádů lze dohledat např. v [19] či [8].

1.4 Formáty pro ambisonii

V současné době se u ambisonického záznamu zvuku můžeme setkat se dvěma
základními formáty, a to. ambiX (Ambisonics exchangable),. FuMa (Furse-Malham),

kde formát FuMa je historicky starší a z důvodu jeho neduhů (zmíněných níže)
se nahrazuje formátem ambiX. Zásadní rozdíl mezi těmito formáty je v pořadí
kanálů, kde formát ambiX využívá řazení podle ACN (určené dle vztahu
(1.4)), oproti tomu formát FuMa využívá historicky staršího řazení a čtení,
a to dle abecedního pořadí jednotlivých kanálů (viz obr. 1.8). Dalším výrazným
rozdílem mezi jednotlivými formáty je i maximální počet kanálů, které daný
soubor zvládne pojmout. Formát FuMa je stavěn nejvýše na ambisonii třetího
řádu, a to hlavně z důvodů maximální velikosti souboru (který u formátu
FuMa nemůže přesáhnout 4 GB - viz [4]) a také kvůli jisté nekoncepčnosti při
třídění kanálů (viz výše). Oproti tomu formát ambiX není shora limitován
ani velikostí, ani počtem kanálů (díky řazení pomocí ACN je jednoduché
přidat další kanály). Posledním zásadním rozdílem mezi těmito formáty je
normalizační koeficient N |m|l používaný při určování jednotlivých sférických
harmonických funkcí dle vztahu (1.1). Formát ambiX využívá váhování SN3D
popsané vztahem (1.2), oproti tomu formát FuMa využívá starší typ váhování
maxN (viz [6]).

1.5 Dekódování ambisonického zvuku

Jak již bylo řečeno v sekcích výše, jednotlivé kanály ambisonického formátu
B obsahují prostorový zvuk po váhování pomocí dané sférické harmonické
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............................1.5. Dekódování ambisonického zvuku

Tabulka 1.1: Přehled základních směrovostí mikrofonů (převzato z [21])

směrovost směrová charakteristika
D = 0 kulová
D = 0,5 superkardioidní
D = 1 kardioidní
D = 1,5 hyperkardioidní
D = 2 osmičková

funkce. Tento princip dává velkou volnost při dekódování, neboť máme k dis-
pozici informace o přesném rozložení jednotlivých zvuků v prostoru (kde
tato informace je tím přesnější, čím větší je řád ambisonie). Na základě této
informace pak můžeme např.. vybrat a „zachytit“ pouze určitou část prostoru - tzv. beamforming. dopočítat informaci o konkrétním rozložení zvukového pole v daném

bodě prostoru - tzv. princip virtuálních reproduktorů ad.

1.5.1 Dekódování pomocí beamformingu

Jak bylo řečeno výše, máme-li k dispozici libovolný ambisonický zvuk ve
formátu B, znamená to, že máme informace o rozložení zvukového pole
v daném prostoru (tím přesnější, čím vyšší je řád ambisonie). Z tohoto
důvodu si vlastně můžeme v rámci postprodukčních úprav ambisonického
zvuku vybrat jen tu část prostoru, kterou potřebujeme. Toto lze udělat
pomocí tzv. virtuálních mikrofonů. Tyto mikrofony umístíme do počátku
souřadného systému a na základě jejich směrovosti (viz tab. 1.1) a úhlu
snímání můžeme poté dopočítat výsledný signál. Pro jednoduchý virtuální
mikrofon pro ambisonii prvního řádu lze např. dle [21] určit výstupní signál
s(t) jako

s(t) = 1
2 · [(2−D) ·W (t) +D · (rx ·X(t) + ry · Y (t) + rz · Z(t))] , (1.8)

kde D je směrovost virtuálního mikrofonu a rx, ry a rz jsou směrové kosiny
natočení virtuálního mikrofonu vzhledem k jednotlivým souřadným osám.
K dekódování pomocí beamformingu lze použít např. SW VVMic - viz [22].

1.5.2 Dekódování pomocí principu virtuálních reproduktorů

Pomocí principu virtuálních reproduktorů můžeme z ambisonického formátu B
dopočítat signály pro jednotlivé reproduktory např. pro rozložení 5.1, 7.1
či libovolné jiné rozložení reproduktorů.4 Prakticky se nejedná o nic jiného,
než o několikanásobnou aplikaci beamformingu (s trochu sofistikovanějšími
parametry pro optimalizaci výsledného signálu) - viz [2]. Pro realizaci nejjedno-
dušších dekodérů (kdy rozmisťujeme jednotlivé reproduktory na jednotkovou

4Pro správné vnímání prostorového efektu se doporučuje reproduktory rozmísťovat
rovnoměrně v prostoru.
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1. Teoretické základy ambisonie..............................

Obrázek 1.9: Význam parametrů při dekódování ambisonie pomocí virtuálních
reproduktorů

kružnici) nám stačí znát pouze azimut ϕ a výškový úhel θ jednotlivých re-
produktorů (viz obr. 1.9, zkratka LS znamená loudspeaker čili reproduktor).
Se znalostí těchto parametrů parametrů je poté možné dopočítat signál pro
jednotlivé reproduktory sLS jako

SLS = D ·A, (1.9)

kde vektor SLS obsahuje signály pro jednotlivé reproduktory, D značí matici
pro dekódování a vektor A označuje daný ambisonický signál. Matice pro
dekódování má mnoho tvarů, její koeficienty se liší hlavně podle rozmístění
reproduktorů a použitého typu dekódování (psychoakustické, fyzikální - viz
[2]). Například pro tzv. Max-re dekódování s rovnoměrným rozložením
reproduktorů se dle [2] řádek matice D (odpovídající váhovacím koeficientům
pro jeden reproduktor) promění pro ambisonii prvního řádu na

DT =



1√
N

1√
N
·
[√

3
2 · cos(ϕn) · cos(θn)

]
1√
N
·
[√

3
2 · sin(ϕn) · cos(θn)

]
1√
N
·
[√

3
2 · sin(θn)

]


, (1.10)

kde N je počet použitých reproduktorů. Pokud bychom chtěli jednotlivé
koeficienty pro dekódování získat pro nerovnoměrné rozložení reproduktorů,
je třeba k jejich výpočtu využít numerické metody (viz [2] či [23])

Nevýhodou tohoto dekódování je, že pro dosažení nezkresleného prostorového
efektu je potřeba alespoň (M + 1)2 kanálů (popř. 2M + 1 kanálů pro pouze
horizontální reprodukci - tj. pro výškový úhel θ všech reproduktorů bude platit
θ = 0◦), kde M je řád ambisonie, a zároveň že existuje pouze jedno ideální
místo pro poslech (tzv. sweet spot), které se nachází ve středu souřadného
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............................1.5. Dekódování ambisonického zvuku

Obrázek 1.10: Jeden z návrhů rozložení reproduktorů pro poslech prostorového
zvuku (převzato z [24])

systému - tedy pro správné vnímání prostoru musí být posluchač stále na
jednom místě, což je samozřejmě např. při sledování sférických či VR videí
velmi nepraktické (viz [9]). Z tohoto důvodu se přešlo k využití tzv. binaurální
reprodukce (viz sekce 1.5.3), která uživateli umožňuje pohyb v prostoru bez
zkreslení prostorového efektu.

1.5.3 Binaurální dekódování pomocí HRTF

Pokud máme k dispozici libovolný zdroj zvuku v prostoru, jsme schopni
pomocí signálů, které nám přicházejí do uší lokalizovat jeho polohu, a to díky
(viz [25] či [26]). rozdílu intenzity zvuku mezi jednotlivýma ušima,. rozdílu času dopadu zvuku na jednotlivé uši.

Principy této lokalizace zdroje zvuku jsou naznačeny na obr. 1.11. Díky
těmto principům je možné vytvořit obecnou funkci, která, zjednodušeně
řečeno, popisuje, jakým způsobem vnímáme zvuky dopadající z různých úhlů
a o různých frekvencích. Této funkci se říká HRTF (Head Related Transfer
Function). HRTF je pro každého posluchače velmi individuální, protože závisí
např. na. rozměrech hlavy,. tvaru ušního boltce ad.
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1. Teoretické základy ambisonie..............................

Obrázek 1.11: Základní principy lokalizace zvuku (převzato z [26])

Výstupní signál pro poslech v levém uchu sL resp. pravém uchu sR poté
získáme prostou filtrací signálů z jednotlivých reproduktorů pomocí HRTF
a jejich následným součtem, tedy jako (viz [1])

sL(t) =
N∑
n=1

hL(t, ϕ, θ) ∗ sLSn(t, ϕ, θ)

=
N∑
n=1
F−1{HL(ω, ϕ, θ) · SLSn(ω, ϕ, θ)},

(1.11)

kde F−1{·} značí inverzní Fourierovu transformaci, HL značí HRTF pro levé
ucho, hL značí HRIR (Head Related Impulse Response) pro levé ucho, N
počet reproduktorů a ∗ operaci konvoluce. Pro pravé ucho bychom dostali
analogický předpis, pouze bychom změnili HRIR resp. HRTF z levého ucha
na pravé. Jak je vidět ze vztahu (1.11), mezi HL a hL platí vztah

HL(ω, ϕ, θ) = F{hL(t, ϕ, θ)}

hL(t, ϕ, θ) = F−1{HL(ω, ϕ, θ)},
(1.12)

tedy HRTF a HRIR jsou vzájemně vázány Fourierovou transformací. Přesné
principy měření HRTF (resp. HRIR) jdou nad rámec tohoto textu a čtenáři
se s nimi mohou seznámit např. v [25] či [26], podrobnější informace o využití
HRTF v ambisonickém audiu pro sférická videa je možné nalézt např. v [27].
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Kapitola 2
Zpracování ambisonického zvuku pro
sférická videa

2.1 Proces zpracování ambisonického zvuku

Prostorový zvuk v ambisonii nám dává mnohem větší možnosti postpro-
dukčních úprav, a to hlavně díky přítomnosti vertikální složky zvukového
pole. Není proto překvapivé, že proces zpracování ambisonického mixu se
bude v mnohém lišit od zpracování klasických mixů (viz [9] či [27]). Bloková
struktura celého procesu je znázorněna na obr. 2.1. Je vidět, že při vytváření
výsledného ambisonického mixu je třeba brát v potaz, že kromě zvukových dat
z ambisonického mikrofonu máme často k dispozici i data z neambisonických
zdrojů (např. z klopových mikrofonů, které mají jednotliví aktéři ve sférickém
videu). Bohužel data z neambisonických zdrojů neobsahují informace o poloze,
proto je potřeba je před dalším zpracováním umístit do zvukového prostoru.
K tomuto účelu existuje velké množství pluginů (tzv. ambisonických pannerů),
jako např.

. Ambi Pan HD od výrobce Noise
Makers (viz [28]),

. Audio360 Spatiliser od Facebook
360 (viz [29]),

. aX Panner od SSA (viz [30]),

. B360 Ambisonics Encoder od Wa-
ves (viz [31]),. 360pan od Audio EASE B.V. (viz
[32]),.O3A Panners od Blue ripple
sound (viz [33]) ad.

Všechny výše uvedené pluginy využívají teorie popsané v sekci 1.1, tedy po-
mocí váhování danými sférickými harmonickými funkcemi na základě zvolené
polohy (udané typicky pomocí prostorových úhlů ϕ a θ a vzdálenosti r - viz
obr. 2.2). Řada dostupných pluginů umožňuje pomocí využití automatizace
v daném DAW plynulou změnu jednotlivých parametrů - je tedy možné
případně „trackovat“ pohyblivé zdroje apod. (detailnější popis této techniky
je možné najít v příloze C; dále viz např. [28] či [34]).

Po napolohování jednotlivých neambisonických zdrojů zvuku a vytvoření
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2. Zpracování ambisonického zvuku pro sférická videa ....................

Obrázek 2.1: Obecná bloková struktura zpracování ambisonických signálů (pře-
vzato z [8])

výsledné ambisonické informace v daném formátu dochází k masteringu ce-
lého ambisonického mixu - úpravy dynamiky, frekvenční korekce popř. jiné
efekty stručně popsané v sekci 1.2. Po kontrole finálního masteru (mně sa-
motnému se osvědčilo master zběžně kontrolovat přes binaurální downmix
a po spokojenosti vyexportovat a prohlédnout spojený s daným sférickým
videem a v případě problému proces opakovat) je nutné danou ambisonickou
stopu vyexportovat a posléze ji spojit s požadovaným sférickým videem -
buď pomocí SW ffmpeg nebo pomocí libovolné aplikace třetích stran (které
ale také využívají ffmpeg, jen poskytnou trochu více přívětivější uživatelské
prostředí) - za všechny aplikace doporučuji přehlednou aplikaci Audio360
Encoder (jejíž hlavní okno je na obr. 2.3). Tato aplikace umí kromě spojení
prostorového audia se sférickým videem přidat do výsledného exportu také
metadata, aby mohly přehrávače poznat, že se opravdu jedná o sférická videa
(viz [35]). Pokud by metadata nebyla přidána, všechna videa by se zobrazovala
v tzv. ekvidistantní válcové projekci - equirectangular projection - viz obr. 2.4.

Před spojením sférického videa s ambisonickou zvukovou stopou je ještě nutné
si rozmyslet, pro jaké potřeby budu video využívat, protože ne všechny přehrá-
vače jsou kompatibilní se všemi formáty ambisonie. Po zhlédnutí požadavků
na prostorový zvuk ve sférických videích u dvou nejtypičtějších webů pro
přehrávání sférických videí - Facebook a YouTube (viz [35] a [36]) je možné
zjistit, že jsou podporovány pouze ambisonické soubory prvního řádu1 (popř.
lze ještě přidat head-locked stereo stopu - viz sekce 2.2) ve formátu ambiX
(tzn. SN3D normalizace a pořadí kanálů dle ACN).

1Facebook ještě podporuje tzv. hybridní ambisonický formát - tzn. 8 (resp. 10 kanálů vč.
head-locked stereo stopy).
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.................................. 2.2. Head-Locked audio

Obrázek 2.2: Detail pluginu Ambi Pan HD

Po úspěšném spojení sférického audia a videa a přidání metadat je možné
výsledné video sledovat buď v libovolném přehrávači podporujícím sférická
videa (např. VLC) či na VR headsetu - katedra má k dispozici VR headset
HTC Vive. Zájemce o práci s tímto VR headsetem odkáži na [37], kde najdou
vše potřebné.

2.2 Head-Locked audio

Kromě prostorového zvuku, který bude při sledování sférických videí sledovat
naši polohu v prostoru a na jejím základě bude vytvářet daný binaurální
downmix, občas potřebujeme i „statický“ zvuk, který bude znít stále stejně,
bez vlivu na současnou polohu v prostoru (např. pro komentáře k videu či
podkresovou hudbu). K tomuto účelu slouží tzv. head-locked audio stopa.
Jedná se typicky o stereofonní stopu, která je umístěna do středu souřadného
systému, díky čemuž odpadá její závislost na poloze.

Head-locked stopu můžeme buď přímo přidat k ambisonickému mixu (tzn.
vytvoříme a vyexportujeme zvukový soubor, který má o 2 stopy více než
ambisonický soubor daného řádu). Tento přístup je sice možný, ale moc se
nevyužívá (hlavně z důvodu nekompatibility takovéto stopy s řadou ambisonic-
kých pluginů) - mnohem lepší postup je samostatně vyexportovat ambisonický
mix ve formátu B a samostatně i head-locked stopu a tyto dvě stopy následně
sloučit v libovolném SW, který tuto operaci provádí - za všechny SW dávám
příklad již zmiňované aplikace Audio360 Encoder (viz obr. 2.3), která toto
sloučení umí provést.
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2. Zpracování ambisonického zvuku pro sférická videa ....................

Obrázek 2.3: Hlavní okno aplikace Audio360 Encoder

Obrázek 2.4: Sférické video zobrazené v ekvidistantní válcové projekci (převzato
z [38])
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Kapitola 3
Implementované pracoviště ambisonie
a laboratorní úlohy

3.1 Struktura pracoviště

V rámci bakalářské práce jsem navrhl jednoduché pracoviště ambisonie,
jehož bloková struktura je na obr. 3.1. Toto pracoviště se skládá z propojení
následujících komponent. ambisonického mikrofonu Sennheiser AMBEO VR Mic,.mikrofonu Neumann KU100 (Dummy head). libovolný neambisonický zdroj zvuku (klopový mikrofon, handka ad.),.mixážního pultu Behringer X32 Compact,. PC se softwarem Cubase 10 a balíčkem pluginů Ambi Bundle HD.1

Pracoviště umožňuje zejména. nahrávání prostorového zvuku pomocí ambisonického mikrofonu,. zpracování ambisonických mixů v SW Cubase.

Jednotlivé komponenty pracoviště byly vybrány s ohledem na materiální vy-
bavení katedry radioelektroniky při FEL, ČVUT v Praze, na které pracoviště
ambisonie vznikalo. Je ale pravdou, že pracoviště je možné realizovat prakticky
s jakoukoliv zvukovou kartou, která umožňuje záznam 4 a více zvukových
stop (nejlépe s digitálně nastavitelným ziskem vstupního předzesilovače).

Podrobný návod pro použití pracoviště, zapojené v konfiguraci z obr. 3.1, je
v příloze C, fotografie pracoviště jsou na obr. 3.2.

1Pro řešení některých z laboratorních úloh na pracovišti ambisonie je dále potřeba. balíček pluginů Audio360,. SW MATLAB,. SW VVMic,. SW Viveport Video.
Tento software ale neřadím do „základní výbavy“ pracoviště, neboť pracoviště případně
může fungovat i bez nutnosti instalace tohoto SW.
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3. Implementované pracoviště ambisonie a laboratorní úlohy .................
Sennheiser

AMBEO VR Mic
Input 1,3,4,5

neambisonický
zdroj Input 6 X-USB

Output

Neuman KU 100
Dummy head Input 7,8 PC

Cubase Pro 10

Input 17, 18 X-USB
Input

sluchátka Main LR Bus

Behringer X32 Compact

DIN12 to XLR kabel

XLR kabel

XLR kabel

USB kabel

USB kabel

Jack 6,3 mm kabel

Obrázek 3.1: Obecná bloková struktura ambisonického pracoviště

3.1.1 Funkce mikrofonu Dummy head Neumann KU100

Mikrofon Dummy head Neumann KU100 je stereofonní mikrofon, který
umožňuje nahrávat velmi věrné zachycení binaurálního obrazu zvukového pole
(pro dané natočení mikrofonu). Věrnosti binaurálního zachycení je dosaženo
pomocí dvou kondenzátorových mikrofonních kapslí s kulovou směrovou
charakteristikou, jejichž umístění v podstatě simuluje lidské uši - jednotlivé
kanály nahrávky tedy v podstatě odpovídají signálům, které by přicházely na
pravé a levé ucho „skutečného posluchače“, který by stál na místě mikrofonu2.
Nevýhodou tohoto mikrofonu je jeho velká cena, která se pohybuje okolo
Kč 200 000,-.

(a) : Vzhled mikrofonu Dummy
head Neumann KU100

(b) : Pohled na vnitřek mikrofonu
Dummy head Neumann KU100

Obrázek 3.3: Mikrofon Dummy head Neumann KU100 (převzato z [40])

2Samozřejmě toto je velmi velké zjednodušení, v naprosto obecném případě se musí
počítat s tím, že každý člověk má rozdílné HRTF.
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3.2 Laboratorní úlohy

K vytvořenému pracovišti ambisonie jsem v rámci bakalářské práce navrhl
i sadu laboratorních úloh. Přesné znění úloh je možné vidět v příloze D. Jed-
notlivé laboratorní úlohy jsem se snažil volit tak, aby vždy popisovaly jednu
z částí ambisonického zpracování (nahrávání, polohování neambisonických
zvuků, mastering ad.) a byly na sobě téměř vzájemně nezávislé - z toho
důvodu je u každé laboratorní úlohy podrobný teoretický rozbor, ve kterém
jsou řešitelé seznámeni s potřebnými základy ambisonické teorie a s popisem
použitých pluginů.

V následujících oddílech shrnu stručný obsah, přínosy, použité pluginy a vy-
tvořené materiály pro jednotlivé laboratorní úlohy. Není-li uvedeno jinak,
jedná se o materiály, které jsem sám pro potřeby laboratorních úloh vytvářel.

3.2.1 Ambisonický mikrofon

První úloha seznamuje řešitele s ambisonickým mikrofonem - principem jeho
funkce a možnostmi nahrávání. Dále se věnuje binaurálnímu dekódování
ambisonie s využitím HRTF v pluginu Ambi Head. Výstupem úlohy je vy-
exportovaná stereofonní zvuková stopa, která odpovídá výstupnímu signálu
z ambisonického mikrofonu pro dané natočení virtuální hlavy.

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapotřebí. ambisonický mikrofon Sennheiser AMBEO VR MIC,.mixážní pult Behringer X32 Compact s USB audio rozhraním,. DAW Cubase Pro 10 s pluginy. AMBEO A-B converter plugin,. AMBI Head HD.

Konkrétní návod k laboratorní úloze je v příloze D.1. V datové příloze
k laboratorní úloze se nachází soubory. LP01.cpr resp. LP01_ELEM.cpr - šablona projektu pro SW Cubase3,. Ambisonics.scn - šablona pro mixážní pult Behringer X32 Compact,. LP01_ambi_A_format.wav - vzorová ambisonická nahrávka ve formátu A.

Ambisonickou nahrávku lze využít k řešení postprodukční části laboratorní
práce, pokud řešitel nebude mít k dispozici ambisoninický mikrofon a nebude
tak schopný vytvořit ambisonickou nahrávku.

3U každé laboratorní úlohy využívající se SW Cubase se ještě nachází projekt
LPXX_ELEM.cpr. Tento projekt slouží pro otevření na „omezených“ verzích Cubase - viz 3.3.
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3. Implementované pracoviště ambisonie a laboratorní úlohy .................
3.2.2 Polohování neambisonických stop a beamforming

Druhá úloha seznamuje řešitele s možnostmi polohování neambisonických
stop pomocí pluginu Ambi Pan. Následně se řešitel pokusí o přesně opačnou
úlohu - z ambisonického mixu oddělit jednotlivé zvukové zdroje (hudební ná-
stroje) pomocí principu beamformingu v SW VVMic. Výstupem z první části
úlohy je ambisonický mix, který je možné nasadit k přiloženému sférickému
videu, výstupem z druhé části úlohy je poté několik monofonních souborů
s jednotlivými nástroji.

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapotřebí. DAW Cubase Pro 10 s pluginem Ambi Pan HD,. SW VVMic.

Podrobný návod k úloze je v příloze D.2. V datové příloze k laboratorní úloze
se nachází soubory. LP02.cpr resp. LP02_ELEM.cpr - šablona projektu pro SW Cubase,. LP02_spherical_video.mp4 - sférické video pro polohování zdrojů zvuku,. LP02_beamforming.wav - soubor s ambisonickým mixem ve formátu B

pro beamforming,. LP02_LS_feeds - složka se zvukovými soubory pro „buzení reproduktorů“
(zvukové soubory jsem převzal z volně přístupné databáze zvukových
samplů),. LP02_default_files - složka s původními zvukovými soubory, ze kte-
rých vznikl ambisonický mix pro beamforming (vč. MONO downmixu
ambisonického mixu).

3.2.3 Mastering audia pro sférická videa

Ve třetí úloze se řešitelé seznámí s možnostmi masteringu v ambisonii a při-
dáním jednoduchých efektů (reverb, limiter ad.). Dále se úloha věnuje spojení
sférického videa s ambisonickým audiem a přidáním metadat (přes plugin
Audio360 Encoder). Výstupem z úlohy je sférické video s přidaným prostoro-
vým audiem (vč. head-locked stopy), které je možné zhlédnout na brýlích pro
VR (např. VR headset HTC Vive).

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapotřebí. DAW Cubase Pro 10 s pluginy. AMBI Verb HD,. AMBI Limiter HD,. plugin Audio360 Encoder,
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. VR headset HTC Vive.

Laboratorní práci je případně možné absolvovat i bez VR headsetu (výstupní
sférická videa lze přehrát např. v přehrávači VLC). Podrobný návod k úloze
je v příloze D.3.

V datové příloze k laboratorní úloze se nachází soubory. LP03.cpr resp. LP03_ELEM.cpr - šablona projektu pro Cubase,. LP03_spherical_video.mp4 - sférické video (převzato z [41]),. LP03_ambi_B_mix.wav - ambisonický mix ve formátu B (převzato z [42]),. LP03_head_locked.wav - head-locked stopa (převzato z ukázek hudby
pro Windows),. LP03_IR - složka s impulzovými odezvami pro plugin Ambi Verb HD
(převzato z [43] a [44]).

3.2.4 Ambisonie vyšších řádů a kvalita binaurální reprodukce

Čtvrtá úloha uvede řešitele do problematiky ambisonie vyšších řádů. Náplní
úlohy je porovnání výstupů z ambisonického mikrofonu, dummy head a neam-
bisonického zdroje (zakódovaného do ambisonie prvního, druhého a třetího
řádu). Následně je zkoumán vliv HRTF na výstupní signál. Výstupem z úlohy
je několik stereofonních signálů, které odpovídají výstupům z ambisonického
mikrofonu popř. napolohovanému neambisonickému zdroji pro dané natočení
hlavy či samotnému výstupu z mikrofonu Neumann KU100 (dummy head).

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapotřebí. ambisonický mikrofon Sennheiser AMBEO VR MIC,. libovolný neambisonický zdroj zvuku,. Dummy head Neumann KU100,.mixážní pult Behringer X32 Compact s USB audio rozhraním,. DAW Cubase Pro 10 s pluginy. AMBEO A-B converter plugin,. AMBI Pan HD,. AMBI Head HD.

Podrobný návod k úloze je v příloze D.4. V datové příloze k laboratorní úloze
se nachází soubory. LP04.cpr resp. LP04_ELEM.cpr - šablona projektu pro Cubase,. Ambisonics.scn - šablona pro mixážní pult Behringer X32 Compact,
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3. Implementované pracoviště ambisonie a laboratorní úlohy .................
. LP04_ambi_A_format.wav - ambisonický zvuk ve formátu A,. LP04_nonAmbi_source.wav - neambisonický zdroj zvuku,. LP04_dummy_head.wav - záznam z mikrofonu Dummy head Neumann

KU100,. LP04_HRTF - složka s HRTF ve formátu SOFA pro plugin Ambi Head HD
(převzato z [45]).

Vzorové nahrávky jsem převzal z nahrávání ke cvičení předmětu B0M37TAV
(nahráváno Ing. Františkem Rundem, Ph.D.). Tyto nahrávky lze využít k řešení
postprodukční části laboratorní práce, pokud řešitel nebude mít k dispozici
ambisoninický mikrofon či Dummy head a nemohl by tak provést daný
záznam.

3.2.5 Matematická podstata ambisonie

V páté úloze se řešitelé seznámí s matematickou podstatou ambisonie a v SW
MATLAB se pokusí o implementaci jednoduchých funkcí pro realizaci ambis-
onického enkodéru a dekodéru a převodníku mezi ambisonickým formátem
A a B. Výstupem z úlohy je možnost provést jednoduché zpracování ambisonie
v SW MATLAB (jinými slovy se vlastně jedná o implementaci jednoduchých
variant pluginů použitých v předchozích laboratorních úlohách).

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapotřebí pouze PC se SW MATLAB.
Podrobný návod k úloze je v příloze D.5. V datové příloze k laboratorní úloze
se nachází soubory. Spherical_harmonics_single.m - skript na vykreslování sférických har-

monických funkcí (dle zadaného řádu a stupně),. Spherical_harmonics_multi.m - skript na vykreslování sférických har-
monických funkcí (všechny do udaného řádu)4. LP05_ambi_A_format.wav - ambisonický zvuk ve formátu A,. LP05_nonAmbi_source.wav - neambisonický monofonní zdroj zvuku (pře-
vzato z volně přístupné databáze zvukových samplů),. LP05_ambi_FINAL.wav - výstupní soubor pro ověření správnosti realizace
jednotlivých funkcí,. plotter.m - funkce na vykreslování výsledného obrázku pro skript
Spherical_harmonics_multi.m. Solved - složka se vzorovým řešením jednotlivých funkcí z návodu k la-
boratorní úloze

4Výstupy vypadají nejlépe, pokud jsou zobrazeny sférické harmonické funkce nejvýše do
3. řádu. Pro vyšší řády je výsledný obrázek nepřehledný, proto je ve skriptu zakázáno jejich
vykreslování.

24



........................ 3.3. Problémy při implementaci a jejich řešení

. ambiConvert.m - převodník mezi ambisonickým formátem typu
A a B,. ambiLS.m - funkce pro výpočet signálů pro virtuální reproduktory. ambiPan.m - ambisonický panner,. ambiRotate.m - rotace zvukového pole kolem jednotlivých souřad-
ných os,. normalise.m - normalizace dle standardu SN3D.. Function_skeletons - složka s kostrami funkcí pro implementaci v prak-

tické části laboratorní úlohy (obsah stejný jako u složky Solved).

Kódy vytvořených skriptů a funkcí jsou také v příloze B (bez bližšího slovního
popisu, neboť považuji přidané komentáře v jednotlivých funkcích a skriptech
za dostatečně vysvětlující).

3.3 Problémy při implementaci a jejich řešení

Při realizaci ambisonického pracoviště jsem samozřejmě narazil na několik
problémů, kterým jsem musel čelit. Rozhodl jsem se zde uvést dva největší
problémy (vč. jejich řešení), které měly vliv na současnou podobu pracoviště
(ovlivnění výběru pluginů, použitého SW a zvukové karty) a dále jsem si dovolil
přidat zmínku o kompatibilitě vytvořených vzorových projektů s „omezenými“
verzemi Cubase (AI)..Využití SW DaVinci Resolve

V původním návrhu pracoviště ambisonie jsem uvažoval o využití volně
dostupného softwaru DaVinci Resolve od firmy Blackmagic Design. Pro-
tože tento SW nepodporuje audio pluginy ve formátu VST3 (což je formát,
ve kterém je dostupný např. Spatial workstation od Audio 360), musel
jsem zvolit takový balíček, který je distribuován ve formátu VST, a tak
padla volba na poměrně přehledný balíček pluginů od firmy Noise Makers,
se kterými jsem celý proces zpracování odzkoušel na svém domácím PC.

Při samotném zprovoznění v laboratoři ale došlo k problémům s poměrně
náročnými softwarovými požadavky SW DaVinci Resolve, a tak jsem
místo SW DaVinci Resolve využil SW Cubase od firmy Steinberg (a to
z toho důvodu, že katedra má k dispozici licenci k tomuto programu).
Zde odpadl problém s pluginy ve formátu VST3, ale z toho důvodu, že
jsem již celý proces odzkoušel s pluginy od firmy Noise Makers a byl
jsem s jejich použitím spokojen, rozhodl jsem se je používat i nadále..Kalibrace pracoviště a rozhraní zvukové karty

V původním návrhu ambisonického pracoviště jsem pracoval se zvukovou
kartou RME Fireface 800. Výhodou tohoto výběru byla poměrně vysoká
variabilita pracoviště - tj. nebylo těžké pracoviště sestavit prakticky
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3. Implementované pracoviště ambisonie a laboratorní úlohy .................
kdekoliv. Po několika pokusech jsem však zjistil dva velké problémy
tohoto přístupu, a to. komunikace zvukové karty přes rozhraní FireWire,. nemožnost digitálního nastavení úrovní vstupních předzesilovačů.

První bod je zmíněn hlavně z důvodu absence FireWire portu na mnoha
moderních počítačích (kdy je FW rozhraní nahrazováno více rozšířeným
USB rozhraním). Toto ale není hlavní problém, neboť existuje mnoho
převodníků mezi oběma rozhraními.

Jako mnohem větší problém se nakonec ukázal druhý bod, tedy nemož-
nost digitálního nastavení úrovní předzesilovačů, neboť správné nastavení
úrovní je velmi důležité kvůli zachování prostorové informace - pokud by
byly úrovně vstupních předzesilovačů nastaveny na každém z kanálů am-
bisonického mikrofonu jinak, došlo by k nerovnoměrnému zesílení signálu
z jednotlivých mikrofonních kapslí, což by dle vztahu (1.7) samozřejmě
mělo vliv na zkreslení prostorové informace. Z tohoto důvodu jsem se
po konzultaci s vedoucím rozhodl zvukovou kartu RME Fireface 800
nahradit mixážním pultem Behringer X32 Compact s USB zvukovým
rozhraním, který má katedra k dispozici. Užitím tohoto mixážního pultu
a jeho USB zvukového rozhraní odpadl problém s digitálním řízením
úrovní vstupních předzesilovačů, což samozřejmě částečně napomohlo
zvýšit věrnost zaznamenané prostorové informace. Na druhou stranu
toto opatření vedlo k tomu, že pracoviště ztratilo možnost snadného
„přenosu“, což dle mého názoru není až takový problém..Využití SW Cubase AI

Při návrhu laboratorních úloh se počítalo s jejich využitím během vý-
uky, tedy aby na jedné laboratorní úloze případně mohlo pracovat více
studentů zároveň. Z tohoto důvodu jsem ke každé úloze (kde je to zapo-
třebí) přidal vzorové nahrávky, které se mohou použít při nedostupnosti
ambisonického mikrofonu apod. Toto by tedy nebyl až takový problém.
Při zkoušení jednotlivých Cubase projektů v učebně T2:B3-554 jsem
však narazil na jiný problém, a to s dostupnými verzemi SW Cubase -
na několika počítačích je verze Cubase AI 10, na zbytku je verze Cubase
AI 9 (kvůli dostupným licencím). Po testu na PC s Cubase AI 10 jsem
nenarazil na větší problémy (pouze jsem musel trochu upravit projekty
tak, aby vyhovovaly podmínkám „omezené“ verze Cubase - tedy přesunul
jsem pluginy do PRE-FADE INSERT stop, neboť ve „omezené“ AI verzi
je možné mít pouze 4 PRE-FADE INSERTy - z tohoto důvodu je u každé
laboratorní úlohy ještě verze projektu LPXX_ELEM.cpr, která již zahrnuje
zmíněné posunutí pluginů).

Při zkoušce na Cubase AI 9 jsem však zaznamenal větší problémy - v této
verzi totiž neexistuje 1st/2nd/3rd ambisonics stopa, kterou využívám
u vzorových projektů a při zběžném prohlédnutí se mi nepodařila najít
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náhrada za tyto stopy. Z tohoto důvodu musím prohlásit že SW Cubase
AI 9 dostupný v učebnách není vhodný pro práci s ambisonií.
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(a) : Část pracoviště s mixpultem a PC

(b) : Část pracoviště s ambisonickým mikrofonem a dummy head

Obrázek 3.2: Pohledy na pracoviště ambisonie
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Závěr

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit pracoviště ambisonie pro katedru radio-
elektroniky FEL, ČVUT v Praze a vymyslet několik laboratorních úloh, které
budou demonstrovat základní práci s pracovištěm se zaměřením na sférická
videa.

Když se nyní za celou prací ohlédnu, tak musím říct, že i přes prvotní pro-
blémy, například s kalibrací pracoviště či s výběrem použitých pluginů a jejich
kompatibilitou s použitým DAW (které se mi z větší části podařilo vyřešit
již v bakalářském projektu) jsem vytyčené cíle práce naplnil a navržené
pracoviště je funkční a je možné zpracovávat a exportovat ambisonickou zvu-
kovou stopu, která je kompatibilní se současnými normami pro sférická videa
(například pro YouTube či Facebook). Funkčnost pracoviště také dokládá
jeho částečné využití v rámci cvičení předmětu B0M37TAV. Hardwarová část
implementovaného pracoviště je v současné době tvořena. ambisonickým mikrofonem Sennheiser AMBEO VR MIC,. Dummy Head Neumann KU100,.mixážním pultem Behringer X32 Compact,. VR headsetem HTC Vive,. PC,

softwarová část pracoviště je poté tvořena. SW Cubase Pro 10,. pluginem AMBEO A-B Convertor,. balíčkem pluginů Ambi Bundle od Noise Makers,. balíčkem pluginů Audio360 od Facebook360,. SW MATLAB,. SW VVMic.
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Závěr .........................................
Co se týká laboratorních úloh, tak zde si myslím, že je rozhodně přínosem, že
v kostce shrnují základní princip procesu zpracování ambisonického zvuku
pro sférická videa, včetně náznaku matematické podstaty ambisonie v SW
MATLAB. Je pravdou, že by možná bylo pro příště dobré ještě více zmínit
další užití ambisonie, jako například beamforming ad. Na druhou stranu,
přínos beamformingu je významnější u mikrofonů pro ambisonii vyšších řádů
(jako např. Eigenmike), které jsem bohužel neměl, vzhledem k jejich ceně, při
řešení práce k dispozici.

I přes výše zmíněné nedostatky si ale myslím, že všechny cíle vytyčené v zadání
práce byly splněny a věřím, že navržené pracoviště ambisonie najde uplatnění
- ať už při výuce, vědecké činnosti či jakékoliv jiné práci spojené s ambisonií.
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Příloha B
Vytvořené kódy v SW MATLAB

V následujících sekcích této přílohy jsou zdrojové kódy pro vytvořené skripty
a funkce v SW MATLAB. Jednotlivé kódy nechávám bez bližšího slovního
popisu, neboť považuji přidané komentáře v jednotlivých funkcích a skriptech
za dostatečně vysvětlující. Jenom doplním, že při implementaci předpokládám,
že audio vzorky budou ve formě sloupcových vektorů (tj. v jednom sloupci se
pod sebou nacházejí všechny ambisonické kanály pro jeden vzorek).

B.1 Skripty

B.1.1 Spherical harmonics single

Kód B.1: Skript Spherical_harmonics_single.m
1 %% Script for computing spherical harmonics (NEED PATH TO

FUNCTION NORMALISE!!!)
2 close all; clear; clc;
3

4 %% Get data
5 delta_ph = pi/100; %angle step
6 az = -pi:delta_ph:pi; %azimuth
7 alt = -pi/2:delta_ph:pi/2; %altitude (elevation)
8 [phi, theta] = meshgrid(az, alt); %2D grid of parameters (

azimuth and altitude)
9

10 %% USER INPUT
11 l = -5; %polynomial order
12 m = 13; %polynomial degree
13

14 %% Calculate Legendre polynomials
15 % Compute legendre polynomial and select only the desired one

(based on prameters l and m)
16 % MATLAB uses Cordon-Shortley phase [(-1)^m] by definition,

but this parameter does
17 % not have an influence on the shape of spherical harmonic
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18

19 if l<0
20 l=0;
21 fprintf('Doslo ke zmene parametru l, nyni je l = %d.\n',

l);
22 end
23

24 Plm = legendre(l, sin(theta));
25

26 % Check user input (no negative l and m>l)
27 if l==0 && m==0
28 P = 1;
29 elseif l==0 && m~=0
30 m = l;
31 fprintf('Doslo ke zmene parametru m, nyni je m = %d.\n',

m);
32 P = 1;
33 elseif m>l %case when m>l and l!=0
34 m = l;
35 fprintf('Doslo ke zmene parametru m, nyni je m = %d.\n',

m);
36 P = reshape(Plm(abs(m)+1,:,:), size(phi)); %reshape to

find desired polynomial
37 else
38 P = reshape(Plm(abs(m)+1,:,:), size(phi));
39 end
40

41 %% Calculate normalisation and desired spherical harmonics
42

43 % Get normalization factor (SN3D)
44 norm = normalise(l,m);
45

46 %Compute desired spherical harmonic
47 if m<0
48 Y = norm.*P.*sin(abs(m)*phi);
49 else
50 Y = norm.*P.*cos(abs(m)*phi);
51 end
52

53 %% Plot spherical harmonic and compute its ACN
54 ACN = l.^2+l+m; %ACN number
55 [x,y,z] = sph2cart(phi, theta, abs(Y)); % transform spherical

coordinates to carthesian
56

57 %Plot desired spherical harmonic
58 figure
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59 surf(x,y,z);
60 axis equal;
61 view(140,20); %default azimuth and altitude
62 xlabel('x');
63 ylabel('y');
64 zlabel('z');
65 title(sprintf('$Y_{%d}^{%d}$ spherical harmonic (ACN = %d)',

l, m, ACN),'interpreter','latex');

B.1.2 Spherical harmonics multi

Kód B.2: Skript Spherical_harmonics_multi.m
1 %% Script for plotting all spherical harmonics to order l (

NEED PATH TO FUNCTION NORMALISE AND PLOTTER !!!)
2 close all; clear; clc;
3

4 %% Get data
5 delta_ph = pi/100; %angle step
6 az = -pi:delta_ph:pi; %azimuthal angle
7 alt = -pi/2:delta_ph:pi/2; %altitude (elevation) angle
8 [phi, theta] = meshgrid(az, alt); %2D grid of parameters (

azimuth and altitude)
9

10 %% USER INPUT
11 max_l = 3; %spherical harmonic order (best results for max_l

<=3)
12

13 %% Computing and plotting the spherical harmonics up to order
max_l

14 % Checking, if the spherical harmonic order is plotable (not
too high or

15 % negative)
16

17 if max_l>3
18 fprintf('Prilis velky rad, zkuste zmensit rad (<= 3)

ci zobrazit\njen nejake z harmonickych pomoci pluginu\n"
Spherical_harmonics_signle"!\n');

19 max_l=-1;
20 elseif max_l<0
21 fprintf('Chybne zadani parametru. Zkuste to znovu.\n'

);
22 else
23 ACN = 0;
24 figure;
25 end
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26

27 % Calculating the Legendre polynomial and reshaping it for
current degree

28 % and order
29

30 for l=0:max_l
31 Plm = legendre(l, sin(theta));
32 if l==0
33 Y = 1;
34 m=0;
35 ACN = plotter(phi, theta, Y, ACN, l, m, max_l); %

plotting the spherical harmonic
36 else
37 for m=-l:l %spherical harmonic degree
38 P = reshape(Plm(abs(m)+1,:,:), size(phi));
39 norm = normalise(l,m); %SN3D normalisation
40

41 if m<0
42 Y = norm.*P.*sin(abs(m)*phi);
43 else
44 Y = norm.*P.*cos(abs(m)*phi);
45 end
46

47 ACN = plotter(phi, theta, Y, ACN, l, m, max_l);
48 end
49 end
50 end

B.2 Funkce

B.2.1 ambiConvert

Kód B.3: Funkce ambiConvert.m
1 function [B_form] = ambiConvert(A_form)
2 %% AMBICONVERT - conversion from ambisonics A format to

ambisonics B format
3 %
4 % Input parameters:
5 % A_form - input signal in ambisonics A format (1st

order)
6 %
7 % Output parameters:
8 % B_form - output signal in ambisonics B format (1st

order)
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9

10 %% FUNCTION IMPLEMENTATION
11 % Define conversion matrix
12 conv_mat = [1 1 1 1; 1 1 -1 -1; 1 -1 1 -1; 1 -1 -1 1];
13

14 % Get the output signal
15 B_form = conv_mat*A_form;
16 end

B.2.2 ambiLS

Kód B.4: Funkce ambiLS.m
1 function [LS_feed] = ambiLS(B_form, phi, theta, N)
2 %% AMBILS - compute virtual loudspeaker feeds (Max-re)
3 %
4 % Input parameters:
5 % B_form - input signal in ambisonics B format (1st

order)
6 % phi - azimuth of loudspeaker
7 % theta - elevation of loudspeaker
8 % N - number of virtual loudspeakers
9 %

10 % Output parameters:
11 % LS_feed - signal for selected loudspeaker
12

13 %% FUNCTION IMPLEMENTATION
14 % Get constants and transform degrees to radians
15 n = 1/sqrt(N);
16 az = deg2rad(phi);
17 elev = deg2rad(theta);
18

19 % Define transform matrix
20 D = [n n*(sqrt(3/2)*cos(az)*cos(elev)) n*(sqrt(3/2)*sin(

az)*cos(elev)) n*(sqrt(3/2)*sin(elev))];
21

22 % Get the output signal
23 LS_feed = D*B_form;
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B.2.3 ambiPan

Kód B.5: Funkce ambiPan.m
1 function [ambi_out] = ambiPan(s, phi, theta)
2

3 %% AMBIPAN - ambisonics panner of MONO sources for 1st
order ambisonics

4 %
5 % Input parameters:
6 % s - input signal
7 % phi - azimuth
8 % theta - elevation
9 %

10 % Output parameters:
11 % ambi_out - ambisonics audio in B format
12

13 %% FUNCTION IMPLEMENTATION
14

15 % Get normalisation factor for 1st order ambisonics
16 norm_coeff_SN3D = normalise(1,0); %normalising factor is

equal for all spherical harmonics with order 1
17 s = s';
18

19 % Compute desired spherical harmonics and output signal
20 W = s;
21 X = s.*cos(phi).*cos(theta)*norm_coeff_SN3D;
22 Y = s.*sin(phi).*cos(theta)*norm_coeff_SN3D;
23 Z = s.*sin(theta)*norm_coeff_SN3D;
24

25 % Get output signal
26 ambi_out = [W X Y Z]';
27 end

B.2.4 ambiRotate

Kód B.6: Funkce ambiRotate.m
1 function [ambi_out] = ambiRotate(s, roll, pitch, yaw)
2 %% AMBIROTATE - rotate whole ambisonics soundfield
3 %
4 % Input parameters:
5 % s - input signal
6 % roll - x-axis rotation angle (deg)
7 % pitch - y-axis rotation angle (deg)
8 % yaw - z-axis rotation angle (deg)
9 %
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10 %
11 % Output parameters:
12 % ambi_out - rotated ambisonics audio in B format
13

14 %% FUNCTION IMPLEMENTATION
15 % Convert degrees to radians
16 alpha = deg2rad(roll);
17 beta = deg2rad(pitch);
18 gamma = deg2rad(yaw);
19

20 % Definition of rotation matrices
21 roll_matrix = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 cos(alpha) -sin(

alpha); 0 0 sin(alpha) cos(alpha)];
22 pitch_matrix = [1 0 0 0; 0 cos(beta) 0 sin(beta); 0 0 1 0;

0 -sin(beta) 0 cos(beta)];
23 yaw_matrix = [1 0 0 0; 0 cos(gamma) -sin(gamma) 0; 0 sin(

gamma) cos(gamma) 0; 0 0 0 1];
24

25 % Get the output signal
26 ambi_out = roll_matrix*pitch_matrix*yaw_matrix*s;
27 end

B.2.5 normalise

Kód B.7: Funkce normalise.m
1 function [normalised_factor] = normalise(l,m)
2 %% NORMALISE - compute SN3D normalising factor
3 %
4 % Input parameters:
5 % l - order of spherical harmonic
6 % m - degree of spherical harmonic
7 %
8 % Output parameters:
9 % normalised_factor - computed normalised factor (SN3D

normalisation)
10

11 %% FUNCTION IMPLEMENTATION
12

13 %simulate Kronecker delta
14 if m==0
15 delta = 1;
16 else
17 delta = 0;
18 end
19
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20 %Compute normalising factor
21 num = (2-delta)*factorial(l-abs(m));
22 den = 4*pi*factorial(l+abs(m));
23 normalised_factor = sqrt(num/den);
24 end

B.2.6 plotter

Kód B.8: Funkce plotter.m
1 function ACN_high = plotter(phi, theta, Y, ACN, l, m, max_l)
2 %% PLOTTER - plotting spherical harmonic functions on one

figure
3 %
4 % Input parameters:
5 % phi - azimuth (rad)
6 % theta - elevation (rad)
7 % Y - spherical harmonic in spherical coordinates
8 % ACN - ambisonics channel numbering
9 % l - desired order

10 % m - desired degree
11 % max_l - maximal order
12 %
13 % Output parameters:
14 % ACN_high - input ACN number enlarged by one
15

16 %% FUNCTION IMPLEMENTATION
17 [x,y,z] = sph2cart(phi, theta, abs(Y));
18 subplot(max_l+1, max_l+1, ACN+1);
19 surf(x,y,z);
20 axis equal;
21 view(140,20); %default azimuth and altitude
22 xlabel('x');
23 ylabel('y');
24 zlabel('z');
25 title(sprintf('$Y_{%d}^{%d}$ spherical harmonic (ACN = %d

)', l, m, ACN),'interpreter','latex');
26

27 ACN_high = ACN+1;
28 end

44



Příloha C
Návod k použití ambisonického pracoviště

Na následujících stránkách se nachází návod k použití ambisonického pra-
coviště. Návod je schválně psán poměrně podrobně, aby každý, kdo bude
muset pracovat s ambisonickým pracovištěm mohl mít „opěrnou berličku“.
Je ale pravdou, že návod neposkytuje bližší seznámení se SW Cubase či
s použitým mixážním pultem Behringer X32 Compact. Pokud by se čtenář
zajímal i o tuto problematiku, mohu ho odkázat na návody k jednotlivým
produktům (viz [34] a [39]), kde lze najít vše potřebné.
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Návod k pracovi²ti ambisonie

Struktura pracovi²t¥

Sennheiser
AMBEO VR Mic

Input 1,3,4,5

neambisonický
zdroj

Input 6
X-USB
Output

Neuman KU 100
Dummy head

Input 7,8 PC
Cubase Pro 10

Input 17, 18
X-USB
Input

sluchátka Main LR Bus

Behringer X32 Compact

DIN12 to XLR kabel

XLR kabel

XLR kabel

USB kabel

USB kabel

Jack 6,3mm kabel

Obrázek 1: Obecná struktura pracovi²t¥ ambisonie

Moºnosti pracovi²t¥

Pracovi²t¥ ambisonie na kated°e radioelektroniky FEL, �VUT v Praze umoº¬uje zejména

◦ nahrávání a úpravu zvukových stop z ambisonického mikrofonu,

◦ mixáº a mastering zvuku pro sférická a VR videa aº pro ambisonii 3. °ádu,

◦ porovnání výstup· z ambisonického mikrofonu a tzv. dummy head.

Krom¥ základních moºností uvedených vý²e je samoz°ejm¥ moºné na pracovi²ti zaznamenávat libovolné neambis-
onické zdroje zvuku £i s vyuºitím SW MATLAB provád¥t jednoduché analýzy ambisonických mix·.

Základní nastavení pracovi²t¥

Pro základní nastavení pracovi²t¥ byly v rámci bakalá°ské práce vytvo°eny ²ablony, které umoº¬ují rychle a jedno-
du²e provést pot°ebná nastavení uvedená níºe. Jedná se o soubory

◦ pro mixáºní pult: Ambisonics.scn,

◦ pro SW Cubase: Ambisonics_1st_order.cpr, Ambisonics_2nd_order.cpr.

Tyto soubory lze najít na datovém disku p°iloºeném k bakalá°ské práci. �ablonu pro mixáºní pult je moºné bu¤
na£íst pomocí ovládacího SW dodávaného k pultu (aplikace X32-EDIT; nahrání ²ablony lze provést pomocí tla£ítka
LOAD na hlavním panelu - viz obr. 3) nebo pomocí USB portu na mixáºním pultu - zde je nutné se dostat do menu
Scenes (nejlépe pomocí tla£ítka View v sekci SCENES na mixáºím pultu - viz obr. 4; sekce SCENES se nachází na
pravém kraji mixáºního pultu). �ablony pro Cubase sta£í pouze jednodu²e otev°ít pomocí SW Cubase - po otev°ení
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(a) Nastavení vstupních cest

(b) Nastavení výstupních cest

Obrázek 2: Správné nastavení vstupních a výstupních cest ve vzorovém projektu

byste m¥li dostat prázdný projekt se strukturou jako je na obr. 5. Pro jistotu doporu£uji zkontrolovat mapování
vstup· a výstup· (klávesová zkratka F4 £i cesta Studio>Audio connections) - nastavení vstup· a výstup· by
m¥lo odpovídat obr. 2

�ablona pro mixáºní pult nastavuje uniformní zisk vstupního p°edzesilova£e pro jednotlivé kanály ambisonického
mikrofonu a sm¥ruje výstupy z PC tak, aby odpovídaly blokové struktu°e z obr. 1. �ablona pro Cubase pak vytvá°í
základní strukturu pro ambisonickou mixáº daného °ádu, spolu s nahráním v²ech základních pot°ebných plugin·
a sm¥rování jednotlivých stop, vstup· a výstup·. Pro správnou funkci v²ech ²ablon je nutné pracovi²t¥
zapojit podle blokové struktury, která je zachycena na obr. 1. Po provedení základního nastavení pracovi²t¥
je moºné pracovi²t¥ ihned pouºívat.

Struktura vzorových projekt· v Cubase

Po otev°ení vzorového projektu v Cubase byste m¥li vid¥t krom¥ stopy pro sférické video celkem 3 sloºky pro
ambisonické audio (viz obr. 5), a to

◦ Input tracks,

◦ AMBI_adjustments,

◦ AMBI_Master.
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Obrázek 3: Hlavní okno programu X32-EDIT po nahrání ²ablony

Obrázek 4: Sekce SCENES na mixáºním pultu

Obrázek 5: Základní struktura vzorového projektu pro Cubase
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Ve sloºce Input tracks najdete celkem 3 zvukové stopy, které odpovídají jednotlivým vstupním kanál·m (am-
bisonický mikrofon, neambisonický zdroj zvuku, dummy head) dle obr. 1. Výstup z ambisonického mikrofonu
(zvuková stopa AMBI_microphone) je p°es plugin AMBEO A-B Converter p°eveden do ambisonického formátu typu
B (formát ambiX) a p°ímo posílán do sb¥rnice AMBI_MASTER ve sloºce AMBI_Master. Výstup z neambisonického
zdroje zvuku (zvuková stopa nonAMBI_source) je posílán do sb¥rnice nonAMBI_source, která se nachází ve sloºce
AMBI_adjustments. Tento �oslí m·stek� je zde ud¥lán z toho d·vodu, ºe Cubase nepodporuje vy²²í po£et vý-
stupních kanál· neº kanál· vstupních a výstupních kanál·, a tak byla vytvo°ena sb¥rnice v prvním ambisonickém
formátu, aby byl Cubase spokojen a my mohli bez problém· aplikovat ambisonický panner (Ambi Pan HD). Výstup
z této sb¥rnice je poté posílán do sb¥nice AMBI_MASTER, kam jsou p°idány efekty Ambi Verb HD a Ambi Limit
HD a celá tato sb¥rnice je jedna ku jedné posílána do sb¥rnice AMBI_HDPH, kde dochází k binaurálnímu downmixu
pomocí pluginu Ambi Head HD.

Pro �omezené� verze Cubase jsou k dispozici obecné projekty se zakon£ením _ELEM.cpr. Struktura t¥chto projekt·
je shodná s projekty pro plnou verzi, li²í se pouze posunem plugin· do �horní £ásti� INSERT· (nebo´ �omezená�
verzi Cubase AI 10 podporuje nejvý²e 4 první INSERTy ve stop¥).

Obecný popis procesu zpracování

V následujících bodech se pokusím shrnout postup p°i nahrávání a exportu ambisonického zvuku na pracovi²ti
ambisonie po provedení základního nastavení.

1. Zapnout phantomové napájení na poºadovaných kanálech - pomocí tla£ítka 48V v sekci CONFIG/PREAMP
(viz obr. 6)

2. Povolit záznam dané stopy (tj. stisknout tla£ítko Record u dané stopy ).

3. Provést záznam zvuku z jednotlivých �record enabled� zdroj· (je nutné povolit �celkové� nahrávání v projektu
na transportním panelu ).

4. Provést konverzi z formátu A do formátu B (ambiX) v pluginu Ambeo ve stop¥ AMBI_microphone1.

Obrázek 6: Sekce CONFIG/PREAMP s moºností za-
pnutí phantomového napájení

Obrázek 7: Submenu Inserts na kart¥ Inspector

1Jednotlivé pluginy je moºné najít po kliknutí na danou stopu v submenu Inserts - viz obr. 7. Prvních 14 insert· je tzv. pre-fade,

zbylé dva inserty jsou post-fade. Tla£ítkem je moºné daný efekt do£asn¥ vypnout (funkce bypass).
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Obrázek 8: Okno exportu projektu

5. Pomocí vybraného pluginu (Ambi Pan, FB360 Spatiliser ad.) napolohovat jednotlivé neambisonické zdroje
zvuku (ve sloºce AMBI_adjustments pro kaºdý zdroj zvuku samostatn¥).

6. Provést korekce ambisonického mixu (nap°. pomocí plugin· Ambi Limit £i Ambi Verb) ve stop¥ AMBI_MASTER.

7. Zb¥ºn¥ si poslechnout binaurální downmix (vstupy 17 a 18 na mixáºním pultu) pro libovolnou pozici hlavy -
kv·li eliminaci základních chyb (p°ebuzení zdroje, zkreslení prostorového efektu ad.). Pozici hlavy je moºné
upravit v submenu Inserts ve stop¥ AMBI_HDPH.

8. V p°ípad¥ spokojenosti vyexportovat danou MASTER stopu (File>Export>Audio mixdown). V okn¥ exportu
(viz obr. 8) si vyberte poºadovanou výstupní cestu a parametry výstupního souboru (typ souboru, vzorko-
vací frekvence a bitová hloubka). V prost°edním sloupci si poté m·ºete vybrat stopu resp. stopy k exportu
a samotný export se provede stisknutím tla£ítkem Perform Audio Export.

9. Výstupní ambisonický soubor spojit se sférickým videem (nap°. za pomoci pluginu Audio360 Encoder £i SW
ffmpeg).

10. Prohlédnout si výstupní sférické video v libovolném prohlíºe£i a zkontrolovat prostorovou v¥rnost audia.

Podrobný popis jednotlivých plugin·

Ambeo A-B Format Converter

Plugin Ambeo A-B Format Converter, jehoº hlavní obrazovku m·ºete vid¥t na obr. 9, slouºí ke konverzi mezi
ambisonickým formátem A a B. Plugin mimo jiné umoº¬uje

◦ aplikovat optimaliza£ní �ltr pro ambisonii (moºnost AMBISONICS CORRECTION FILTER),
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Obrázek 9: Hlavní okno pluginu Ambeo

◦ za°adit �ltr typu horní propust pro eliminaci nízkofrekven£ních ruch· (moºnost LOW CUT FILTER),

◦ nastavit horizontální nato£ení mikrofonu (moºnost MICROPHONE ROTATION),

◦ vybrat pozici mikrofonu p°i natá£ení (moºnost POSITION),

◦ vybrat oba b¥ºn¥ pouºívané formáty pro ambisonii (formáty FuMa a ambiX; moºnost OUTPUT FORMAT).

Ambi Pan HD

Plugin Ambi Pan HD slouºí ke sm¥rování neambisonických zdroj· zvuku. Jeho jednotlivé vzhledy m·ºete vid¥t
na obr. 10. P°ed pouºitím pluginu je je²t¥ nutné nastavit typ vstupní stopy a tvar výstupu2. K tomuto nastavení
se dostaneme pomocí tla£ítka v pravé horní £ásti pluginu (viz pravý výst°iºek na obr. 10). Uºivatel m·ºe dále
ovlivnit chování pluginu pomocí následujících moºností

◦ Azi. - azimut ϕ zdroje,

◦ Elev. - vý²kový úhel θ zdroje,

◦ Dist. - vzdálenost zdroje od poslucha£e r,

◦ Width - velikost prostorového efektu,

◦ Gain - zesílení výsledného ambisonického výstupu.

Tyto parametry je moºné bu¤ nastavit pomocí potenciometr· ve spodní £ásti pluginu, nebo pomocí dvou interak-
tivních GUI (viz levý a prost°ední vý°ez na obr. 10), kde p°ímo nastavíme polohu daného zdroje - ob¥ moºnosti jsou
vzájemn¥ provázané (tj. zm¥na v potenciometrech se projeví na GUI a naopak). Mezi jednotlivými GUI je moºno
p°epínat pomocí tla£ítka resp. tla£ítka . Dále je moºné v sekci nastavení nastavit útlumový faktor a zvolit
barvu a název zdroje pro dopln¥k Ambi Scene, který se hodí pouºít, máme-li k dispozici sférické video a n¥kolik
neambisonických zdroj· zvuku, na které je aplikovaný plugin Ambi Pan. Pomocí pluginu Ambi Scene pak m·ºeme
jednotlivé zdroje zvuku polohovat p°ímo podle daného sférického videa - viz obr. 11.

2Pluginy od �rmy NoiseMakers podporují v sou£asné dob¥ (tj. kv¥ten 2019) pouze formát ambiX, a to maximáln¥ do t°etího °ádu
ambisonie.
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Obrázek 10: Plugin Ambi Pan HD

Obrázek 11: Dopln¥k Ambi Scene pro plugin Ambi Pan

Obrázek 12: Plugin Ambi Head HD
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Ambi Head HD

Plugin Ambi Head HD slouºí k binaurálnímu downmixu pomocí HRTF z ambisonického formátu typu B. Jeho
jednotlivé vzhledy m·ºete vid¥t na obr. 12. P°ed pouºitím pluginu je je²t¥ nutné nastavit °ád ambisonie na vstupu
a vybrat HRTF, pomocí které se bude výstupní stereofonní soubor dopo£ítávat. K tomuto nastavení (viz pravý
výst°iºek na obr. 12 se lze dostat po kliknutí na tla£ítko v pravé horní £ásti pluginu. Na výb¥r jsou 3 základní
typy HRTF

◦ Neumann KU100,

◦ Youtube,

◦ Facebook.

Pokud by byly tyto HRTF nedostate£né, je moºné do pluginu nahrát libovolnou HRTF ve formátu SOFA. Uºivatel
m·ºe dále ovlivnit chování pluginu pomocí následujících moºností

◦ Roll - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy x proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Pitch - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy y proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Yaw - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy z proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Width - velikost prostorového efektu (moºnost Width),

◦ Gain - zesílení výsledné stereofonní stopy.

Tyto parametry je moºné nastavit jak pomocí potenciometr· ve spodní £ásti plugin·, tak i pomocí GUI (kde lze
virtuální hlavou nato£it do libovolné polohy).

Krom¥ GUI pro polohování virtuální hlavy je také v pluginu moºné pozorovat rozloºení prostorového zvukového
pole (viz prost°ední výst°iºek na obr. 12). K tomuto rozloºení pluginu je moºné se dostat po stisknutí tla£ítka .
Zp¥t na GUI pro polohování virtuální hlavy je pak moºné se dostat tla£ítkem .

Ambi Verb HD

Plugin Ambi Verb HD slouºí k p°idání efektu reverb na ambisonický mix. Jeho uºivatelské prost°edí je vid¥t na
obr. 13. P°ed pouºitím pluginu je nutné vybrat, jaká impulzová odezva má být p°i výpo£tu efektu pouºita - je
moºné vybrat jak z p°edde�novaných odezev, tak není problém nahrát vlastní impulzovou odezvu (ve formátu
wav). Uºivatel m·ºe dále ovlivnit chování pluginu pomocí následujících moºností

◦ Dry/wet - pom¥r �dry� (neupraveného) a �wet� (upraveného) signálu,

◦ Decay - doba trvání efektu reverb (vztaºeno k celkové délce impulzové odezvy; pro lep²í p°edstavu o významu
parametru viz obr. 14),

◦ Spread - parametr udávající �hloubku� výsledného ambisonického efektu,

◦ Pre-Dly - doba, za kterou je moºné sly²et p°idaný efekt po ukon£ení buzení (tzv. pre-delay ; pro lep²í p°ed-
stavu o významu parametru viz obr. 14),

◦ Gain - zesílení výstupního ambisonického mixu.
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Obrázek 13: Plugin Ambi Verb HD

Obrázek 14: Gra�cké vysv¥tlení významu parametr· pre-
delay a decay

Obrázek 15: Plugin Ambi Limit HD
Obrázek 16: Gra�cké vysv¥tlení významu parametru rele-
ase

Ambi Limiter HD

Plugin Ambi Limit HD pomáhá p°i masteringu zvukové stopy - jedná se vlastn¥ o ambisonický limiter. Uºivatelské
prost°edí pluginu je k vid¥ní na obr. 15. Uºivatel m·ºe ovlivnit chování pluginu pomocí následujících parametr·

◦ MAX PEAK OUTPUT - nastavení nejvy²²í moºné úrovn¥ signálu na výstupu,

◦ Input Gain - zesílení signálu na vstupu pluginu,

◦ Look ahead - £as, po který se dívá plugin dop°edu na p°íchozí stopu, aby mohl v p°ípad¥ p°ekro£ení nastavené
úrovn¥ v£as zasáhnout,
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Obrázek 17: Plugin Audio360 Spatiliser

◦ Release - nastavení £asu, po který bude docházet k aplikaci limiteru po p°ekro£ení nastavené úrovn¥ (pro
lep²í p°edstavu o významu parametru viz obr. 16).

Audio360 Spatiliser

Plugin Audio360 Spatiliser je v podstat¥ analogií k pluginu Ambi Pan HD - jeho úkolem je tedy �p°evést� neambiso-
nické zdroje zvuku do ambisonického formátu typu B (druhého °ádu), a to na základ¥ udané polohy neambisonických
zdroj·. Uºivatelské prost°edí pluginu je zachyceno na obr. 17. Uºivatel má v pluginu k dispozici velkou mnoºinu
parametr·, kterými lze manipulovat. Mezi základní parametry pat°í

◦ Input - zvolení typu vstupu (mono stopa, stereo stopa, 5.1 ad.)

◦ Azimuth - nastavení azimutu ϕ zdroje zvuku,

◦ Elevation - nastavení vý²kového úhlu θ zdroje zvuku,

◦ Distance - nastavení vzdálenosti r zdroje zvuku od pozorovatele.

Dále lze v pluginu nastavit nap°. mnoºství útlumu v závislosti na vzdálenosti (sekce ATTENUATION), sm¥rovost
zdroje (sekce DIRECTIONALITY) £i povolení reverb efektu a jeho nastavení (sekce ROOM). Do pluginu je také
moºné nahrát libovolné sférické video a jednotlivé zvukové stopy p°i°adit jednotlivým zdroj·m na videu, které
je poté moºné automaticky trackovat (tzn. m¥nit parametry pluginu na základ¥ pohybu daného zdroje zvuku ve
videu) - tento proces je moºné provést po stisknutí tla£ítka .
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Audio360 Control

Plugin Audio360 Control je analogií k plugin·m Ambi Head HD a Ambi Verb HD, jeho úkolem je tedy vytvo°it
binaurální downmix (je-li za²krtnuté p°íslu²né tla£ítko) a p°idat efekt reverb. Uºivatelské prost°edí pluginu je
zachyceno na obr. 18. Uºivatel m·ºe v sekci GLOBAL ROOM nastavit parametry místnosti (rozm¥ry, citlivost na
vysoké frekvence, pohlcení signálu). Po nastavení t¥chto parametr· se na v²echny stopy, u nichº je povolen parametr
ROOM (viz plugin Audio360 Spatiliser) p°idá efekt reverb. Dále je moºné v sekci GET FROM VIDEO natá£et
pohled poslucha£e (analogie pluginu Ambi Head HD) - je bu¤ moºné zvolit dopo£tení parametr· z pozice sledování
videa v pluginu Audio360 Spatiliser, nebo je moºné nastavit libovolnou jinou pozici. V poslední sekci - SETTINGS
je poté d·leºitý parametrDecode Binaural. Tento parametr ovliv¬uje, zdali je výstup z pluginu Audio360 Control
binaurálním downmixem pro dané parametry (sepnutý stav) £i jestli je na výstupu pluginu ambisonický zvuk ve
formátu B druhého °ádu (vypnutý stav).

Audio360 Encoder

Plugin Audio360 Encoder slouºí ke spojení sférického videa se sférickým audiem. Uºivatelské prost°edí pluginu je
na obr. 19. Tento plugin krom¥ samotného spojení doplní i do metadat výsledného souboru informaci o tom, ºe se
jedná o sférické video (jinak by p°ehráva£e nebyly schopné video správn¥ p°ehrát). Krom¥ spojení sférického audia
a videa je moºné do pluginu nahrát tzv. head-locked stopu. Jedná se o (typicky stereo) stopu, která je umíst¥na do
po£átku sou°adného systému, takºe není závislá na konkrétním nato£ení diváka. Tato stopa se hodí nap°íklad pro
podkresovou muziku £i monolog vyprav¥£e apod.

Obrázek 18: Plugin Audio360 Control Obrázek 19: Plugin Audio360 Encoder

Vyuºití automatizace DAW v ambisonii

Jak bylo vid¥t v sekci vý²e, kaºdý z plugin· má velké mnoºství parametr·, které je moºné nastavit. Je ale pravdou,
ºe nap°. u ambisonických panner· (Ambi Pan HD, Audio360 Spatiliser ad.) musíme p°edpokládat, ºe dochází
k pohybu daného zdroje zvuku a musíme být tedy schopni plynule m¥nit (nejlépe v²echny) parametry jednotlivých
plugin· - zde se dostává ke slovu automatizace DAW. Pomocí této funkce DAW m·ºeme jednodu²e nastavovat
v pr·b¥hu postproduk£ního procesu ambisonického audia hodnoty jednotlivých parametr· plugin· (samoz°ejm¥ za
p°edpokladu, ºe daný parametr podporuje automatizaci - coº je moºné vy£íst z návod· jednotlivých plugin·).
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Obrázek 20: Automatiza£ní stopa a výb¥r parametru pro automatizaci

Obrázek 21: Výb¥r parametr· pro automatiza£ní stopu u pluginu Ambi Pan HD

V SW Cubase 10 je moºné p°idat libovolné mnoºství automatiza£ních stop - a to po kliknutí pravým tla£ítkem my²i
na danou stopu a vybrání moºnosti Show Automation. Po stisknutí tohoto tla£ítka se nám pod danou stopou objeví
automatiza£ní stopa (viz obr. 20), kde si m·ºeme zvolit libovolný parametr, který budeme v rámci automatizace
m¥nit (v základním nastavení je vºdy první zobrazovaný parametr pro automatizaci �Volume�. Moºnosti výb¥ru
parametr· pro automatizaci u pluginu Ambi Pan HD je k vid¥ní na obr. 21.

K tomu, abychom na dané stop¥ mohli automatizaci pouºívat, je nutné v moºnostech dané stopy za²krtnout tla£ítka
, kde tla£ítko R je pro reºim £tení (za²krtne se automaticky p°i stisku tla£ítka W) a tla£ítko W je pro reºim

zápisu. Nyní je jiº moºné na jednotlivých automatiza£ních stopách vytvo°it tzv. klí£ové snímky (keyframes), ve
kterých je moºné m¥nit hodnoty parametr· pop°. si lze navolit tvar pr·b¥hu (exponenciála, lineární funkce ad.), £i
pomocí funkce pera , která se nachází na hlavním panelu nástroj·, je moºné pr·b¥h parametru p°ímo nakreslit.

Pouºitá a dopl¬ková literatura

[1] Cubase Operation Manual. Steinberg user manuals [online]. Dostupné z: https://steinberg.help/cubase_
pro_artist/v10/en/

[2] Ambi Manual. In: Noise Makers [online]. Dostupné z:
https://www.noisemakers.fr/Downloads/AmbiManual.pdf

[3] Spatial workstation. Facebook 360 video [online]. Dostupné z: https://facebook360.fb.com/

spatial-workstation/



58



Příloha D
Pracovní listy k laboratorním úlohám

Na následujících stránkách se nachází pracovní listy k jednotlivým laborator-
ním úlohám. Veškeré podkladové materiály k laboratorním úlohám (šablony
pro Cubase, zvukové soubory, skripty pro MATLAB aj.) je možné nalézt na
přiloženém datovém disku (vždy ve složce LPXX_Data.zip).

Jak bylo uvedeno výše, laboratorní úlohy by měly seznámit všechny řešitele
s matematickou podstatou ambisonie a s univerzálním postupem, pomocí
kterého je možné vytvořit zvukovou stopu pro libovolné sférické či VR vi-
deo.
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Ambisonický mikrofon

Úkoly práce

1. Seznamte se se strukturou ambisonického mikrofonu.

2. Prove¤te záznam z ambisonického mikrofonu a jeho p°evod do ambisonického formátu typu B (s vyuºitím
pluginu AMBEO A-B converter).

3. Seznamte se s funkcí pluginu Ambi Head HD.

4. Poslechn¥te si stereo downmix vytvo°ený výpo£tem p°es virtuální hlavu s pouºitím HRTF.

Pot°ebný HW a SW

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapot°ebí

◦ ambisonický mikrofon Sennheiser AMBEO VR MIC,

◦ mixáºní pult Behringer X32 Compact s USB audio rozhraním,

◦ DAW Cubase Pro 10 s pluginy

� AMBEO A-B converter plugin,

� AMBI Head HD,

◦ kabely k propojení jednotlivých periferií

� XLR - XLR,

� DIN12 - XLR (4×)

Zapojení pracovi²t¥

Sennheiser
AMBEO VR Mic

Input 1,3,4,5
X-USB
Output

PC
Cubase Pro 10

Input 17, 18
X-USB
Input

sluchátka Main LR Bus

Behringer X32 Compact

DIN12 to XLR kabel USB

USB

Jack 6,3mm kabel

Obrázek 1: Bloková struktura pracovi²t¥ ambisonie pro laboratorní úlohu 1
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Obsah datové p°ílohy

V datové p°íloze k laboratorní úloze se nachází soubory

◦ LP01.cpr resp. LP01_ELEM.cpr - ²ablona projektu pro SW Cubase (pro plnou resp. �omezenou� verzi),

◦ Ambisonics.scn - ²ablona pro mixáºní pult Behringer X32 Compact,

◦ LP01_ambi_A_format.wav - vzorová ambisonická nahrávka ve formátu A.

Ambisonickou nahrávku lze vyuºít k °e²ení postproduk£ní £ásti laboratorní práce, pokud nebudete mít k dispozici
ambisoninický mikrofon.

Teoretický rozbor

Ambisonické mikrofony

Ambisonie vyuºívá mapování prostorového zvuku pomocí sférických harmonických funkcí. Tyto funkce jsou °e²ení
úhlové £ásti Laplaceovy rovnice ve sférických sou°adnicích, která spl¬ují podmínku ortogonality. P°esný matema-
tický popis t¥chto sférických harmonických funkcí je moºné dohledat v následujících laboratorních úlohách. Pro
na²i pot°ebu je d·leºité se podívat na tvar sférických harmonických funkcí pro první °ád ambisonie - viz obr. 2.
Z obr. 2 plyne, ºe pro záznam prostorového zvuku v ambisonii prvního °ádu by v podstat¥ sta£ily 4 mikrofonní
kapsle, konkrétn¥ jedna kulová a t°i osmi£kové (kaºdá pro jednu osu sou°adného systému). Takovému mikrofonu se
°íká �native B-format microphone� a jeho vytvo°ení je velmi sloºité, a to hlavn¥ z toho d·vodu, ºe pro správnou
funkci by v²echny mikrofonní kapsle musely být umíst¥ny v po£átku sou°adného systému, coº je fyzikáln¥ nemoºné
realizovat.

Obrázek 2: Tvar sférických harmonických funkcí pro první °ád ambisonie

Proto se tedy b¥ºn¥ pouºívá jiný princip - prostorový zvuk je zaznamenán alespo¬ (N+1)2 mikrofonními kapslemi,
kde N symbolizuje poºadovaný °ád ambisonie. Výstup jednotlivých mikrofon· tvo°í tzv. ambisonický zvuk °ádu
N ve formátu A. Tento zvuk je poté °adou matematických operací p°eveden na ambisonický zvuk °ádu N ve
formátu B (tedy na signály které jsou váhovány danými sférickými harmonickými funkcemi ur£enými podle obr. 2).
Pro pouºitý ambisonický mikrofon prvního °ádu, kde se vyuºívají 4 kondenzátorové mikrofonní kapsle s kardioidní
sm¥rovou charakteristikou s rozloºením podle obr. 3, se p°evod mezi ambisonickým formátem A a B zjednodu²í na
následující maticové násobení
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Obrázek 3: Struktura mikrofonu Sennheiser AMBEO VR Mic
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Ambeo A-B Format Converter

Plugin Ambeo A-B Format Converter, jehoº hlavní obrazovku m·ºete vid¥t na obr. 4, slouºí ke konverzi mezi
ambisonickým formátem A a B. Plugin mimo jiné umoº¬uje

◦ aplikovat optimaliza£ní �ltr pro ambisonii (moºnost AMBISONICS CORRECTION FILTER),

◦ za°adit �ltr typu horní propust pro eliminaci nízkofrekven£ních ruch· (moºnost LOW CUT FILTER),

◦ nastavit horizontální nato£ení mikrofonu (moºnost MICROPHONE ROTATION),

◦ vybrat pozici mikrofonu p°i natá£ení (moºnost POSITION),

◦ vybrat oba b¥ºn¥ pouºívané formáty pro ambisonii (formáty FuMa a ambiX; moºnost OUTPUT FORMAT).

Obrázek 4: Hlavní okno pluginu Ambeo
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Binaurální reprodukce zvuku

Pokud máme k dispozici libovolný zdroj zvuku v prostoru, jsme schopni pomocí signál·, které nám p°icházejí do
u²í lokalizovat jeho polohu, a to díky

◦ rozdílu intenzity zvuku mezi jednotlivýma u²ima,

◦ rozdílu £asu dopadu zvuku na jednotlivé u²i.

Principy této lokalizace zdroje zvuku jsou nazna£eny na obr. 5.

Obrázek 5: Základní principy lokalizace zvuku

Díky t¥mto princip·m je moºné vytvo°it obecnou funkci, která, zjednodu²en¥ °e£eno, popisuje, jakým zp·sobem
vnímáme zvuky dopadající z r·zných úhl· a o r·zných frekvencích. Této funkci se °íká HRTF (Head Related Transfer
Function). HRTF je pro kaºdého poslucha£e velmi individuální, protoºe závisí nap°. na

◦ rozm¥rech hlavy,

◦ tvaru u²ního boltce ad.

Výstupní signál pro poslech v levém uchu sL resp. pravém uchu sR poté získáme prostou �ltrací signál· z jednotlivých
reproduktor· pomocí HRTF a jejich následným sou£tem, tedy jako

sL(t) =
N∑

n=1

hL(t, ϕ, θ) ∗ sLSn(t, ϕ, θ)

=
N∑

n=1

F−1{HL(ω, ϕ, θ) · SLSn(ω, ϕ, θ)},

(2)

kde F−1{·} zna£í inverzní Fourierovu transformaci, HL zna£í HRTF pro levé ucho, hL zna£í HRIR (Head Related

Impulse Response) pro levé ucho, N po£et reproduktor· a ∗ operaci konvoluce. Pro pravé ucho bychom dostali
analogický p°edpis, pouze bychom zm¥nili HRIR resp. HRTF z levého ucha na pravé.
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Obrázek 6: Plugin Ambi Head HD

Ambi Head HD

Plugin Ambi Head HD slouºí k binaurálnímu downmixu pomocí HRTF z ambisonického formátu typu B. Jeho
jednotlivé vzhledy m·ºete vid¥t na obr. 6. P°ed pouºitím pluginu je je²t¥ nutné nastavit °ád ambisonie na vstupu
a vybrat HRTF, pomocí které se bude výstupní stereofonní soubor dopo£ítávat. K tomuto nastavení (viz pravý
výst°iºek na obr. 6 se lze dostat po kliknutí na tla£ítko v pravé horní £ásti pluginu. Na výb¥r jsou 3 základní
typy HRTF

◦ Neumann KU100,

◦ Youtube,

◦ Facebook.

Pokud by byly tyto HRTF nedostate£né, je moºné do pluginu nahrát libovolnou HRTF ve formátu SOFA. Uºivatel
m·ºe dále ovlivnit chování pluginu pomocí následujících moºností

◦ Roll - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy x proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Pitch - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy y proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Yaw - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy z proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Width - velikost prostorového efektu (moºnost Width),

◦ Gain - zesílení výsledné stereofonní stopy.

Tyto parametry je moºné nastavit jak pomocí potenciometr· ve spodní £ásti plugin·, tak i pomocí GUI (kde lze
virtuální hlavou nato£it do libovolné polohy).

Krom¥ GUI pro polohování virtuální hlavy je také v pluginu moºné pozorovat rozloºení prostorového zvukového
pole (viz prost°ední výst°iºek na obr. 6). K tomuto rozloºení pluginu je moºné se dostat po stisknutí tla£ítka .
Zp¥t na GUI pro polohování virtuální hlavy je pak moºné se dostat tla£ítkem .

Postup realizace

1. Zapojte pracovi²t¥ podle p°edlohy na obr. 1. Dbejte na správné zapojení mikrofonu tak, aby jeho ukazatele
FRONT a UP ukazovaly dle pokyn· (tj. dop°edu a nahoru - viz obr. 3).

2. Na£t¥te do mixáºního pultu p°ednastavenou scénu Ambisonics.scn (pomocí tla£ítka LOAD v programu
X32-Edit po spárování mixáºního pultu s PC - viz obr. 7).
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Obrázek 7: Na£tení p°ednastavené scény do mixáºního pultu pomocí programu X32 Edit

Obrázek 8: Moºnosti nastavení vstupního p°edzesilova£e kanálu

3. Zapn¥te phantomové napájení na kanálech 1, 3, 4 a 5 (tla£ítko 48V v sekci CONFIG/PREAMP - viz obr. 8)

4. V SW Cubase otev°ete vzorový projekt LP01.cpr a zkontrolujte správné nastavení vstup· a výstup· (kláve-
sová zkratka F4 £i cesta Studio>Audio connections) dle obr. 9.

5. Umoºn¥te nahrávání ve stop¥ AMBI_Mic stiskem tla£ítka record u dané stopy a zapn¥te si odposlech stopy
(pomocí tla£ítka ).

6. Zkontrolujte p°ítomnost signálu (pomocí VU metru vedle stopy) a v p°ípad¥ pot°eby upravte citlivost vstup-
ního p°edzesilova£e na kanálech 1, 3, 4 a 5.Dbejte na to, aby byla citlivost na v²ech kanálech nastavena
na stejnou hodnotu, jinak dojde ke zkreslení prostorové informace.

7. Prove¤te nahrávání prostorového zvuku pomocí ambisonického mikrofonu.

◦ P°ijd¥te p°ed mikrofon a p°edstavte se.

◦ Pomalu se projd¥te kolem mikrofonu a °íkejte sm¥r, kterým se pohybujete. Po zhruba 90◦ se vºdy
zastavte a °ekn¥te svoji polohu (vlevo, vpravo, za mikrofonem, p°ed mikrofonem).

◦ Jd¥te do roh· místnosti a °ekn¥te v jakém rohu jste (pravý horní roh, levý spodní rod ad.).

8. Otev°ete plugin AMBEO A-B converter (submenu INSERT na levé stran¥ ve stop¥ AMBI_microphone).

9. Prove¤te konverzi mezi ambisonickým formátem A a B. Vyzkou²ejte jednotlivá nastavení pluginu (formáty
FuMa a ambiX, poloha mikrofonu - viz obr.) a popi²te, k jaké zm¥n¥ (vizuáln¥) do²lo.

10. Vyberte stopu AMBI_HDPH, odmutujte ji a otev°ete plugin Ambi Head HD (v submenu INSERT).

11. Seznamte se s pluginem Ambi Head HD (viz obr. 10) a experimentáln¥ ur£ete význam jednotlivých parametr·
(yaw, roll, pitch)
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(a) Nastavení vstupních cest

(b) Nastavení výstupních cest

Obrázek 9: Správné nastavení vstupních a výstupních cest ve vzorovém projektu

Obrázek 10: Detail hlavního prost°edí pluginu Ambi Head
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12. Nasa¤te si sluchátka a pro defaultní nastavení pluginu (dvojklik na virtuální hlavu) p°ehrajte celou va²i
nahrávku. Popi²te jestli p°ehrávaný signál odpovídá va²im p°edpoklad·m a vysv¥tlete p°ípadné rozdíly.

13. Nastavte v pluginu následující hodnoty

◦ yaw = 180◦,

◦ roll = 0◦,

◦ pitch = 0◦,

◦ width = 0 %.

Na základ¥ pozice virtuální hlavy rozhodn¥te, jakým zp·sobem by m¥l zvuk znít a sv·j p°edpoklad si ov¥°te
poslechem. Vysv¥tlete p°ípadné rozdíly.

14. Zkuste postupn¥ zvy²ovat parametr width (s krokem 25 %) a poslouchejte va²i nahrávku. Na základ¥ poslechu
vysv¥tlete význam parametru width.

15. Nastavte parametry virtuální hlavy tak, aby byla rotována

◦ o 30◦ okolo osy x,

◦ o −125◦ okolo osy y,

◦ o 55◦ okolo osy z.

Nato£ení ov¥°te poslechem.

16. Prove¤te export binaurálního downmixu.

◦ K menu exportu se dostanete pomocí cesty File>Export>Audio mixdown

◦ V menu exportu (viz obr. 11) vyberte v prost°edním sloupci stopu pro export (AMBI_HDPH) a zadejte
místo uloºení.

17. Poslechn¥te si vyexportovanou stopu (nap°. pomocí p°ehráva£e VLC).

Dopl¬kové úkoly

1. Vra´te se do defaultního nastavení pluginu (dvojklik na virtuální hlavu) a poslechem porovnejte, jaký vliv
má na výsledný downmix nastavení následujících parametr· v pluginu AMBEO A-B converter (ve stop¥
AMBI_MIC)

◦ Position: upright, upside down, end�re;

◦ microphone rotation;

◦ low cut �lter;

2. V nastavení pluginu Ambi Head HD (lze se do n¥j dostat pomocí symbolu ozubeného kola v pravé horní £ásti
pluginu ; viz obr. 12) vyberte jednotlivé p°edde�nované moºnosti HRTF. Popi²te, jakým zp·sobem se m¥ní
výstupní signál a pokuste se vysv¥tlit, pro£ tomu tak je.

3. V nastavení pluginu Ambi Head HD zvolte moºnost Bass Boost. Poslechem rozhodn¥te, jakým zp·sobem se
tento parametr projeví na výstupním signálu.

4. Pomocí automatizace (viz [3]) modi�kujte parametry tak, aby prostorový zvuk zn¥l stále ze stejného místa
(tj. aby se virtuální hlava pohybovala spole£n¥ s pozorovatelem).
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Obrázek 11: Okno exportu projektu

Obrázek 12: Detail nastavení pluginu Ambi Head HD
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Kontrolní otázky

1. Popi²te strukturu b¥ºného ambisonického mikrofonu 1. °ádu. Napadá vás jiný zp·sob realizace ambisonického
mikrofonu 1. °ádu?

2. Vysv¥tlete rozdíl mezi ambisonickým formátem typu A a ambisonickým formátem typu B. V jakém formátu
je výstup z ambisonického mikrofonu a pro£?

3. Vysv¥tlete základní rozdíly mezi b¥ºn¥ pouºívanými ambisonickými formáty FuMa a ambiX.

4. Vysv¥tlete pojem HRTF. Jaký je její význam u ambisonického zpracování zvuku?

Pouºitá a dopl¬ková literatura

[1] Sennheiser AMBEO VR MIC - Microphone 3D AUDIO capture [online]. Dostupné z: https://en-us.

sennheiser.com/microphone-3d-audio-ambeo-vr-mic

[2] �TOREK, Dominik. Source localization by virtual acoustic reality. Praha, 2016. Diserta£ní práce. �VUT FEL.

[3] Cubase Operation Manual. Steinberg user manuals [online]. Dostupné z: https://steinberg.help/cubase_
pro_artist/v10/en/

[4] Ambi Manual. In: Noise Makers [online]. Dostupné z:
https://www.noisemakers.fr/Downloads/AmbiManual.pdf
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Polohování neambisonických stop a beamforming

Úkoly práce

1. Seznamte se s funkcí pluginu Ambi Pan HD.

2. Z dodaných zvukových stop vytvo°te pomocí pluginu Ambi Pan HD zvukovou stopu pro dodané sférické
video.

3. Pomocí principu beamformingu se v SW VVMic pokuste experimentáln¥ co nejvíce odd¥lit jednotlivé kanály
v dodaném ambisonickém souboru ve formátu B LP02_beamforming.wav. Jedná se o samply 4 hudebních
nástroj·, konkrétn¥

◦ kytara,

◦ bubny,

◦ piano,

◦ basa.

Pot°ebný HW a SW

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapot°ebí

◦ DAW Cubase Pro 10 s pluginem Ambi Pan HD,

◦ SW VVMic.

Obsah datové p°ílohy

V datové p°íloze k laboratorní úloze se nachází soubory

◦ LP02.cpr resp. LP02_ELEM.cpr - ²ablona projektu pro SW Cubase (pro plnou resp. �omezenou� verzi),

◦ LP02_spherical_video.mp4 - sférické video pro polohování zdroj· zvuku,

◦ LP02_beamforming.wav - soubor s ambisonickým mixem ve formátu B pro beamforming,

◦ LP02_LS_feeds - sloºka se zvukovými soubory pro �buzení reproduktor·� (zvukové soubory jsem p°evzal
z voln¥ p°ístupné databáze zvukových sampl·),

◦ LP02_default_files - sloºka s p·vodními zvukovými soubory, ze kterých vznikl ambisonický mix pro beam-
forming (v£. MONO downmixu ambisonického mixu).

Teoretický rozbor

Polohování neambisonických zdroj· zvuk·

Pokud máme k dispozici neambisonický zdroj signálu, m·ºeme ho libovoln¥ umístit do prostoru (pro jednoduchost
p°edpokládejme umíst¥ní na jednotkovou kouli, v p°ípad¥ uvaºování i rozdílných vzdáleností by bylo nutné uvaºovat
nelineární útlum a vztahy níºe by se znateln¥ zkomplikovaly). K popisu polohy se velmi £asto pouºívají sférické
sou°adnice (lehce upravené pro ambisonii oproti matematické de�nici1, viz obr. 1). Úhel ϕ ∈ [−π;π] zna£í azimut
a úhel θ ∈

[
−π

2 ;
π
2

]
zna£í vý²kový úhel. Kaºdému zdroji zvuku tedy m·ºeme p°i°adit azimut ϕn a vý²kový úhel θn.

1Jedná se o to, ºe pro ambisonii se pouºívá nulová hodnota úhlu θ pro bod, který leºí v rovin¥ vyty£ené sou°adnicovými osami x a y
oproti standardní matematické de�nici, kde nulová hodnota úhlu θ odpovídá bodu, který leºí na ose z
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x

y

z

S

ϕ

θ

Obrázek 1: Sou°adný systém pro ambisonii

Na základ¥ t¥chto úhl· je pak moºné dopo£ítat danou sférickou harmonickou funkci dle vztahu

Y m
l (ϕ, θ) = N

|m|
l · P |m|

l [sin(θ)] ·
{
sin(|m|ϕ), pro m < 0,

cos(|m|ϕ), pro m ≥ 0,
(1)

kde l ∈ N0 zna£í °ád sférické harmonické funkce a m ∈ Z∧−l ≤ m ≤ l zna£í stupe¬ sférické harmonické funkce, £len
N

|m|
l zna£í normaliza£ní koe�cient a £lenP |m|

l [sin(θ)] ozna£uje p°idruºenou Legendrovu funkci °ádu l a stupn¥ |m|.
Výsledný ambisonický kanál, který bude odpovídat napolohovanému zdroji zvuku pak získáme jako sou£in dané
sférické harmonické funkce s p·vodním (neambisonickým) signálem - zapsáno matematicky

sACN(t) = Y m
l (ϕ, θ) · s(t), (2)

kde sACN je výstupní ambisonický kanál, Y m
l (ϕ, θ) je daná sférická harmonická funkce a s(t) je p·vodní signál.

Plugin Ambi Pan HD

Plugin Ambi Pan HD slouºí ke sm¥rování neambisonických zdroj· zvuku. Jeho jednotlivé vzhledy m·ºete vid¥t na
obr. 2. P°ed pouºitím pluginu je nutné nastavit typ vstupní stopy (mono, stereo, 5.1 ad.) a tvar výstupu2. K tomuto

nastavení se dostaneme pomocí tla£ítka v pravé horní £ásti pluginu (viz pravý výst°iºek na obr. 2). Uºivatel
m·ºe dále ovlivnit chování pluginu pomocí následujících moºností

◦ Azi. - azimut ϕ zdroje,

◦ Elev. - vý²kový úhel θ zdroje,

◦ Dist. - vzdálenost zdroje od poslucha£e r,

◦ Width - velikost prostorového efektu,

◦ Gain - zesílení výsledného ambisonického výstupu.

Tyto parametry je moºné bu¤ nastavit pomocí potenciometr· ve spodní £ásti pluginu, nebo pomocí dvou interak-
tivních GUI (viz levý a prost°ední vý°ez na obr. 2), kde p°ímo nastavíme polohu daného zdroje - ob¥ moºnosti jsou
vzájemn¥ provázané (tj. zm¥na v potenciometrech se projeví na GUI a naopak). Mezi jednotlivými GUI je moºno

p°epínat pomocí tla£ítka resp. tla£ítka . Dále je moºné v sekci nastavení nastavit útlumový faktor a zvolit

2Pluginy od �rmy NoiseMakers podporují v sou£asné dob¥ (tj. kv¥ten 2019) pouze formát ambiX, a to maximáln¥ do t°etího °ádu
ambisonie.
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Obrázek 2: Plugin Ambi Pan HD

Obrázek 3: Dopln¥k Ambi Scene pro plugin Ambi Pan

barvu a název zdroje pro dopln¥k Ambi Scene, který se hodí pouºít, máme-li k dispozici sférické video a n¥kolik
neambisonických zdroj· zvuku, na které je aplikovaný plugin Ambi Pan. Pomocí pluginu Ambi Scene pak m·ºeme
jednotlivé zdroje zvuku polohovat p°ímo podle daného sférického videa - viz obr. 3.

Ambi Head HD

Plugin Ambi Head HD slouºí k binaurálnímu downmixu pomocí HRTF z ambisonického formátu typu B. Jeho
jednotlivé vzhledy m·ºete vid¥t na obr. 4. P°ed pouºitím pluginu je je²t¥ nutné nastavit °ád ambisonie na vstupu
a vybrat HRTF, pomocí které se bude výstupní stereofonní soubor dopo£ítávat. K tomuto nastavení (viz pravý

výst°iºek na obr. 4 se lze dostat po kliknutí na tla£ítko v pravé horní £ásti pluginu. Na výb¥r jsou 3 základní
typy HRTF

◦ Neumann KU100,

◦ Youtube,

◦ Facebook.

Pokud by byly tyto HRTF nedostate£né, je moºné do pluginu nahrát libovolnou HRTF ve formátu SOFA. Uºivatel
m·ºe dále ovlivnit chování pluginu pomocí následujících moºností

◦ Roll - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy x proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,
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Obrázek 4: Plugin Ambi Head HD

◦ Pitch - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy y proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Yaw - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy z proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Width - velikost prostorového efektu (moºnost Width),

◦ Gain - zesílení výsledné stereofonní stopy.

Tyto parametry je moºné nastavit jak pomocí potenciometr· ve spodní £ásti plugin·, tak i pomocí GUI (kde lze
virtuální hlavou nato£it do libovolné polohy).

Krom¥ GUI pro polohování virtuální hlavy je také v pluginu moºné pozorovat rozloºení prostorového zvukového
pole (viz prost°ední výst°iºek na obr. 4). K tomuto rozloºení pluginu je moºné se dostat po stisknutí tla£ítka .

Zp¥t na GUI pro polohování virtuální hlavy je pak moºné se dostat tla£ítkem .

Beamforming

Máme-li k dispozici libovolný ambisonický zvuk ve formátu B, znamená to, ºe máme informace o rozloºení zvukového
pole v daném prostoru (tím p°esn¥j²í, £ím vy²²í je °ád ambisonie). Z tohoto d·vodu si vlastn¥ m·ºeme v rámci
postproduk£ních úprav ambisonického zvuku vybrat jen tu £ást prostoru, kterou pot°ebujeme. Toto lze ud¥lat
pomocí tzv. virtuálních mikrofon·. Tyto mikrofony umístíme do po£átku sou°adného systému a na základ¥ jejich
sm¥rovosti (viz tab. 1) a úhlu snímání m·ºeme poté dopo£ítat výsledný signál. Pro jednoduchý virtuální mikrofon
pro ambisonii prvního °ádu lze nap°. dle [3] ur£it výstupní signál s(t) jako

s(t) =
1

2
· [(2−D) ·W (t) +D · (rx ·X(t) + ry · Y (t) + rz · Z(t))] , (3)

kde D je sm¥rovost virtuálního mikrofonu a rx, ry a rz jsou sm¥rové kosiny nato£ení virtuálního mikrofonu vzhledem
k jednotlivým sou°adným osám.

Tabulka 1: P°ehled základních sm¥rovostí mikrofon· (p°evzato z [3])

sm¥rovost sm¥rová charakteristika
D = 0 kulová
D = 0,5 superkardioidní
D = 1 kardioidní
D = 1,5 hyperkardioidní
D = 2 osmi£ková
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Obrázek 5: Pool Window v programu Cubase

Postup realizace

Polohování neambisonických zdroj· zvuku

1. Otev°ete vzorový projekt LP02.cpr, nahrajte do n¥j v²echny soubory ze sloºky LP02_LS_feeds a sférické
video LP02_spherical_video.mp4, obojí je v p°íloze laboratorní práce. Nahrání souboru provedete tla£ítkem
Input v Pool Window (cesta Media>Open Pool Window) - viz obr. 5.

2. P°etáhn¥te soubor se sférickým videem do stopy 360 video, jednotlivé audio soubory do stop LSXX_signal,
které symbolizují signály pro jednotlivé reproduktory.

3. U kaºdé stopy ve sloºce Ambi_adjustments otev°ete plugin Ambi Pan HD (nachází se v submenu INSERTS)

a pomocí tla£ítka v pravém horním rohu pluginu p°ejd¥te do nastavení pluginu.

4. V nastavení pluginu Ambi Pan HD v moºnosti Label pojmenujte kaºdou stopu (nap°. LS1, LS2 ad.), p°i°a¤te
ji barvu a ov¥°te si, ºe oko je nakresleno plnou silnou £arou3 (viz obr. 6).

5. Po nastavení poslední scény klikn¥te v pluginu Ambi Pan HD na tla£ítka Open/Close Ambi Scene. Po kliknutí
na tla£ítko by se vám m¥la otev°ít pr·svitná vrstva - tzv. Ambi Scene HD, na které byste m¥li vid¥t celkem
osm �puntík·� (jejichº barva a jméno závisí na nastavení z kroku 4), které zna£í jednotlivé zdroje zvuku - viz
obr. 7. Pokud jste p°i nastavování v·bec nehýbali s parametry pluginu, je velmi pravd¥podobné, ºe jednotlivé
�puntíky� budou p°es sebe - proto p°ípadn¥ klikn¥te na jednotlivé �puntíky� a p°esu¬te je tak, abyste vid¥li
v²ech osm.

6. Dvojklikem na sférické video ve stop¥ 360 video si otev°ete interní videop°ehráva£ SW Cubase.

7. P°esu¬te pr·svitnou vrstvu Ambi Scene HD na video p°ehráva£ a pomocí pravého dolního rohu (viz ozna£ení
na obr. 7) ji roz²i°te tak, aby pokrývala celý video p°ehráva£.

8. Napolohujte jednotlivé neambisonické zdroje zvuku tak, aby odpovídaly jednotlivým reproduktor·m a na
základ¥ polohy jednotlivých zdroj· ur£ete sou°adnice jednotlivých reproduktor·.

9. S pomocí automatizace (nap°. v hlasitosti, viz [1] £i obecný návod k ambisonickému pracovi²ti) £i s pomocí

st°ihových nástroj· (nástroj , který lze najít na hlavním panelu ) vytvo°te zvuko-
vou stopu k p°edloºenému ambisonickému videu tak, aby postupn¥ hrály reproduktory zleva doprava (bráno
dle zobrazovaného snímku v ekvidistantní válcové projekci), kaºdý jiný nástroj.

3Jedná se o povolení viditelnosti v rámci �odkuku� - Ambi Scene HD, který budeme v práci pouºívat.
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Obrázek 6: Plugin Ambi Pan HD

Obrázek 7: Plugin Ambi Pan HD
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Obrázek 8: Hlavní okno programu VVMic

10. Po kone£ném nastavení si poslechn¥te binaurální downmix výsledného ambisonického mixu pomocí pluginu
Ambi Head HD, který je umíst¥ný v submenu INSERTS u stopy AMBI_HDPH. Na základ¥ poslechu ur£ete, jak
bude vypadat výsledné sférické video (tzn. jakým zp·sobem se �spojí� obraz z ekvidistantní válcové projekce,
podle které jste nasazovali jednotlivé zdroje zvuku). Své domn¥nky si ov¥°te zhlédnutím videa v libovolném
p°ehráva£i, který podporuje sférická videa (nap°. VLC).

Beamforming

1. Otev°ete si program VVMic a nahrajte do n¥j zvukovou stopu LP02_beamforming.wav a prove¤te základní
nastavení programu podle obr. 8.

2. Po provedení základního nastavení se p°esu¬te do karty Decode. Na této kart¥, jak ukazuje obr. 9, je moºné
vytvo°it sv·j libovolný virtuální mikrofon, kterým budeme snímat daný prostor. Kv·li moºnosti p°ehrávání
v reálném £ase je nutné vytvo°it sudý po£et mikrofon· - z tohoto d·vodu nastavíme parametr Number of
outputs na hodnotu 2 a za²krtneme tla£ítko Mute Others (které zatlumí v²echny virtuální mikrofony, které
nepouºíváme).

3. Nyní m·ºete pomocí parametr·

◦ Elev. - vý²kový úhel,

◦ Azi. - azimut,

◦ Dir. - sm¥rovost,

◦ Gain - zisk,

nastavit libovolnou polohu virtuálního mikrofonu. Po spu²t¥ní tla£ítka �Play� tak usly²íte pouze výstupní
signál z na²eho výstupního mikrofonu.

4. Po nastavení programu VVMic se pokuste experimentáln¥ odd¥lit jednotlivé zdroje zvuku. Pokud budete
s polohou mikrofonu spokojeni, m·ºete (po zastavení p°ehrávání) kliknout na tla£ítko Output �le a vytvo°it
novou zvukovou stopu, do které se vám nahraje výstup z daného virtuálního mikrofonu. Výstupem by m¥ly
být 4 stopy, kaºdá se samostatným nástrojem.
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Obrázek 9: Okno Decode programu VVMic

5. Výsledné stopy porovnejte s originálními stopami pop°. MONO downmixem, které najdete ve sloºce
LP02_default_files a vysv¥tlete p°ípadné odchylky.

Dopl¬kové úkoly

1. V SW Cubase protáhn¥te (pop°. rozkopírujte) audio stopy u jednotlivých reproduktor· na stejnou délku
a prove¤te export výsledného ambisonického mixu.

◦ K menu exportu se dostanete pomocí cesty File>Export>Audio mixdown.

◦ V menu exportu (viz obr. 10) vyberte v prost°edním sloupci stopu pro export (AMBI_HDPH) a zadejte
místo uloºení.

2. Nahrajte výsledný ambisonický mix do programu VVMic a na základ¥ polohy jednotlivých reproduktor·
ur£ené v kroku 8 se pokuste o separaci jednotlivých kanál·. Jsou výstupní soubory z virtuálních mikrofon·
naprosto totoºné jako soubory vstupní (importované na za£átku laboratorní úlohy do SW Cubase)? Vysv¥tlete
d·vod p°ípadných rozdíl·.

Kontrolní otázky

1. Vysv¥tlete obecný princip polohování neambisonických zdroj· zvuku. Jak je ho dosaºeno v pluginu Ambi Pan
HD?

2. Vysv¥tlete pojem ekvidistantní válcová projekce. Jak ji lze získat ze sférického videa?

3. Vysv¥tlete pojem beamforming a popi²te, k £emu ho lze pouºít.

Pouºitá a dopl¬ková literatura

[1] Cubase Operation Manual. Steinberg user manuals [online]. Dostupné z: https://steinberg.help/cubase_
pro_artist/v10/en/
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Obrázek 10: Okno exportu projektu
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K13137 - Katedra radioelektroniky 1

Mastering audia pro sférická videa

Úkoly práce

1. Seznamte se s funkcí plugin· Ambi Verb HD, Ambi Limiter HD a Audio360 Encoder.

2. Prove¤te poºadované úpravy ambisonického zvuku.

3. Prove¤te export ambisonického masteru a pomocí pluginu Audio360 Encoder prove¤te spojení sférického
videa a audia v£. head-locked stopy.

4. Zobrazte výsledné sférické video pomocí SW VLC.

Pot°ebný HW a SW

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapot°ebí

◦ DAW Cubase Pro 10 s pluginy

� AMBI Verb HD,

� AMBI Limiter HD,

◦ plugin Audio360 Encoder

◦ VR headset HTC Vive

Obsah datové p°ílohy

V datové p°íloze k laboratorní úloze se nachází soubory

◦ LP03.cpr resp. LP03_ELEM.cpr - ²ablona projektu pro Cubase (pro plnou resp. �omezenou� verzi),

◦ LP03_spherical_video.mp4 - sférické video,

◦ LP03_ambi_B_mix.wav - ambisonický mix ve formátu B,

◦ LP03_head_locked.wav - head-locked stopa,

◦ LP03_IR - sloºka s impulzovými odezvami pro plugin Ambi Verb HD.

Teoretický rozbor

Postup vzniku zvukové stopy pro sférická videa

Prostorový zvuk v ambisonii nám dává mnohem v¥t²í moºnosti postproduk£ních úprav, a to hlavn¥ díky p°ítom-
nosti vertikální sloºky zvukového pole. Není proto p°ekvapivé, ºe proces zpracování ambisonického mixu se bude
v mnohém li²it od zpracování klasických mix·. Bloková struktura celého procesu je znázorn¥na na obr. 1. Je vid¥t,
ºe p°i vytvá°ení výsledného ambisonického mixu je t°eba brát v potaz, ºe krom¥ zvukových dat z ambisonického mi-
krofonu máme £asto k dispozici i data z neambisonických zdroj· (nap°. z klopových mikrofon·, které mají jednotliví
akté°i ve sférickém videu). Bohuºel data z neambisonických zdroj· neobsahují informace o poloze, proto je pot°eba
je p°ed dal²ím zpracováním umístit do zvukového prostoru. K tomuto ú£elu existuje velké mnoºství plugin· - tzv.
ambisonických panner· (za v²echny uvedu nap°. Ambi Pan HD £i Audio360 Spatiliser) V²echny pannery vyuºívají
váhování p·vodního �dry� zvuku sférickými harmonickými funkcemi (viz obr. 2) na základ¥ zvolené polohy zdroje
(udané typicky pomocí prostorových úhl· ϕ a θ a vzdálenosti r).
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Obrázek 1: Obecná bloková struktura zpracování ambisonických signál·

Obrázek 2: Tvar sférických harmonických funkcí vyuºívaných do ambisonie 4. °ádu

Po napolohování jednotlivých neambisonických zdroj· zvuku a vytvo°ení výsledné ambisonické informace v daném
formátu dochází k masteringu celého ambisonického mixu - úpravy dynamiky, frekven£ní korekce pop°. jiné efekty.
Po kontrole �nálního masteru je nutné danou ambisonickou stopu vyexportovat a posléze ji spojit s poºadova-
ným sférickým videem - bu¤ pomocí SW ffmpeg nebo pomocí libovolné aplikace t°etích stran - nap°. pluginu
Audio360 Encoder(který ale také vyuºívá ffmpeg, jen poskytuje trochu více p°ív¥tiv¥j²í uºivatelské prost°edí) a p°i-
dat pot°ebná metadata, aby byly p°ehráva£e schopny rozpoznat, ºe se jedná o sférické video s prostorovým zvukem.

Ambi Verb HD

Plugin Ambi Verb HD slouºí k p°idání efektu reverb na ambisonický mix. Jeho uºivatelské prost°edí je vid¥t na
obr. 3. P°ed pouºitím pluginu je nutné vybrat, jaká impulzová odezva má být p°i výpo£tu efektu pouºita - je
moºné vybrat jak z p°edde�novaných odezev, tak není problém nahrát vlastní impulzovou odezvu (ve formátu
wav). Uºivatel m·ºe dále ovlivnit chování pluginu pomocí následujících moºností

◦ Dry/wet - pom¥r �dry� (neupraveného) a �wet� (upraveného) signálu,

◦ Decay - doba trvání efektu reverb (vztaºeno k celkové délce impulzové odezvy; pro lep²í p°edstavu o významu
parametru viz obr. 4),

◦ Spread - parametr udávající �hloubku� výsledného ambisonického efektu,
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◦ Pre-Dly - doba, za kterou je moºné sly²et p°idaný efekt po ukon£ení buzení (tzv. pre-delay ; pro lep²í p°ed-
stavu o významu parametru viz obr. 4),

◦ Gain - zesílení výstupního ambisonického mixu.

Obrázek 3: Plugin Ambi Verb HD

Obrázek 4: Gra�cké vysv¥tlení významu parametr· pre-
delay a decay

Ambi Limiter HD

Plugin Ambi Limit HD pomáhá p°i masteringu zvukové stopy - jedná se vlastn¥ o ambisonický limiter. Uºivatelské
prost°edí pluginu je k vid¥ní na obr. 5. Uºivatel m·ºe ovlivnit chování pluginu pomocí následujících parametr·

◦ MAX PEAK OUTPUT - nastavení nejvy²²í moºné úrovn¥ signálu na výstupu,

◦ Input Gain - zesílení signálu na vstupu pluginu,

◦ Look ahead - £as, po který se dívá plugin dop°edu na p°íchozí stopu, aby mohl v p°ípad¥ p°ekro£ení nastavené
úrovn¥ v£as zasáhnout,

◦ Release - nastavení £asu, po který bude docházet k aplikaci limiteru po p°ekro£ení nastavené úrovn¥ (pro
lep²í p°edstavu o významu parametru viz obr. 6).

Obrázek 5: Plugin Ambi Limit HD Obrázek 6: Gra�cké vysv¥tlení významu parametru rele-
ase
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Audio360 Encoder

Plugin Audio360 Encoder slouºí ke spojení sférického videa se sférickým audiem. Uºivatelské prost°edí pluginu je
na obr. 7. Tento plugin krom¥ samotného spojení doplní i do metadat výsledného souboru informaci o tom, ºe se
jedná o sférické video (jinak by p°ehráva£e nebyly schopné video správn¥ p°ehrát). Krom¥ spojení sférického audia
a videa je moºné do pluginu nahrát tzv. head-locked stopu. Jedná se o (typicky stereo) stopu, která je umíst¥na do
po£átku sou°adného systému, takºe není závislá na konkrétním nato£ení diváka. Tato stopa se hodí nap°íklad pro
podkresovou muziku £i monolog vyprav¥£e apod.

Obrázek 7: Plugin Audio360 Encoder

Postup realizace

1. Otev°ete vzorový projekt LP03.cpr, nahrajte do n¥j dodaný ambisonický mix LP03_ambi_B_mix.wav, p°etáh-
n¥te ho do stopy AMBI_Mix a poslechn¥te si binaurální downmix tohoto souboru ve stop¥ AMBI_HDPH. Nahrání
souboru provedete tla£ítkem Input v Pool window (cesta Media>Open Pool Window) - viz obr. 8.

2. Ve stop¥ AMBI_Master v submenu INSERTS otev°ete p°idaný plugin Ambi Verb HD.

3. Do pluginu Ambi Verb HD p°etáhn¥te na dané místo (viz obr. 3) jednu z dodaných impulzových odezev ze
sloºky LP03_IR, v²echny parametry nastavte do výchozích hodnot (dvojklik na daný fader s parametrem)
a poslechn¥te si binaurální downmix ve stop¥ AMBI_HDPH. Popi²te rozdíly oproti p°edchozímu poslechu.

4. Nastavte parametry pluginu na následující hodnoty

◦ Dry/wet = 0%,

◦ Decay = 100%,

◦ Spread = 50%,

◦ Pre-Dly = 30ms,

poslechn¥te si binaurální downmix a porovnejte s prvním poslechem (bez aplikace pluginu). Jsou soubory
podobné £i odli²né? Vysv¥tlete pro£.
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Obrázek 8: Pool window v SW Cubase

5. Zvy²ujte parametr Dry/wet (s krokem 25 %) a pr·b¥ºn¥ poslouchejte binaurální výstup. Ur£ete význam
parametru Dry/wet.

6. Experimentáln¥ se pokuste ur£it významy zbylých parametr· pluginu. Své záv¥ry porovnejte s teoretickým
rozborem.

7. Nastavte jednotlivé parametry pluginu Ambi Verb HD tak, aby byl binaurální downmix p°íjemný na poslech
(tzn. ani moc ani málo reverbu).

8. Ve stop¥ AMBI_Master v submenu INSERTS otev°ete p°idaný plugin Ambi Limit HD.

9. Experimentáln¥ se pokuste ur£it významy jednotlivých parametr· pluginu (viz obr. 5). Své záv¥ry porovnejte
s teoretickým rozborem.

10. Nastavte plugin tak, aby

◦ amplituda signálu na vstupu limiteru byla zvý²ena na dvojnásobek,

◦ výstupní signál nep°ekro£il −3 dB,

◦ aplikoval útlum na výstupu je²t¥ po dobu 30ms od posledního p°ekro£ení rozhodovací úrovn¥ −3 dB,

◦ m¥l na aplikaci limitu £as alespo¬ 2ms.

11. Prove¤te export výsledného ambisonického mixu.

◦ K menu exportu se dostanete pomocí cesty File>Export>Audio mixdown

◦ V menu exportu (viz obr. 9) vyberte v prost°edním sloupci stopu pro export (AMBI_MASTER) a zadejte
místo uloºení.

12. Výsledný ambisonický mix spojte v pluginu Audio360 Encoder s ambisonickým videem (jako výstupní formát
zvolte YouTube Video (with 1st order ambiX)).

13. P°ehrajte si výsledné sférické video v p°ehráva£i VLC.

14. P°idejte do sférického videa dodanou head-locked stopu LP03_head_locked.wav (pomocí pluginu Audio 360
Encoder), p°ehrajte si nové výstupní video a popi²te, jak se head-locked stopa projeví.
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Obrázek 9: Okno exportu projektu

Dopl¬kové úkoly

1. Zap·j£te si od vyu£ujícího VR headset HTC Vive a dle návodu uvedeného v ho zapojte (pro správnou funkci
je nutné být p°ihlá²en do ú£tu Steam).

2. Pomocí SW Viveport Video si na VR headsetu p°ehrajte výstupní video.

3. Vyzkou²ejte, jakým zp·sobem se projeví nahrání impulzové odezvy v ambisonii prvního °ádu porovnání s
impulzovou odezvou nahranou v MONO souboru (viz soubory Hall_ambi_IR_ambiX.wav a Hall_OMNI.wav

ve sloºce LP03_IR).

Kontrolní otázky

1. Vysv¥tlete pojem head-locked stopa. K jakému ú£elu se vyuºívá u sférického videa?

2. Vysv¥tlete pojem impulzová odezva. Jakým zp·sobem je vyuºita v pluginu Ambi Verb HD?

3. Jaký je význam parametru Dry/wet u pluginu Ambi Verb HD?

4. Vysv¥tlete význam pluginu Ambi Limiter HD. V jaké £ásti zpracování je vhodné ho za°adit a pro£?

5. Jakým zp·sobem pozná video p°ehráva£ ºe se jedná o sférické video?
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Ambisonie vy²²ích °ád· a kvalita binaurální reprodukce

Úkoly práce

1. Seznamte se s principem dummy head Neumann KU100.

2. Prove¤te záznam zvuku s dummy head, ambisonickým mikrofonem a neambisonickým zdrojem zvuku.

3. Sluchem porovnejte výstup z dummy head a binaurálního downmixu z ambisonického mikrofonu pro r·zné
typy HRTF

4. Sluchem porovnejte výstupy z dummy head a napolohovaného neambisonického mikrofonu pro r·zné °ády
ambisonie a typy HRTF.

Pot°ebný HW a SW

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapot°ebí

◦ ambisonický mikrofon Sennheiser AMBEO VR MIC,

◦ libovolný neambisonický zdroj zvuku,

◦ Dummy head Neumann KU100,

◦ mixáºní pult Behringer X32 Compact s USB audio rozhraním,

◦ DAW Cubase Pro 10 s pluginy

� AMBEO A-B converter plugin,
� AMBI Pan HD
� AMBI Head HD,

◦ kabely k propojení jednotlivých periferií

� XLR - XLR,
� DIN12 - XLR (4×)

Struktura pracovi²t¥

Sennheiser
AMBEO VR Mic

Input 1,3,4,5

neambisonický
zdroj

Input 6
X-USB
Output

Neuman KU 100
Dummy head

Input 7,8 PC
Cubase Pro 10

Input 17, 18
X-USB
Input

sluchátka Main LR Bus

Behringer X32 Compact

DIN12 to XLR kabel

XLR kabel

XLR kabel

USB kabel

USB kabel

Jack 6,3mm kabel

Obrázek 1: Bloková struktura pracovi²t¥ ambisonie pro laboratorní úlohu 4
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Obsah datové p°ílohy

V datové p°íloze k laboratorní úloze se nachází soubory

◦ LP04.cpr resp. LP04_ELEM.cpr - ²ablona projektu pro Cubase,

◦ Ambisonics.scn - ²ablona pro mixáºní pult Behringer X32 Compact,

◦ LP04_ambi_A_format.wav - ambisonický zvuk ve formátu A,

◦ LP04_nonAmbi_source.wav - neambisonický zdroj zvuku,

◦ LP04_dummy_head.wav - záznam z mikrofonu Dummy head Neumann KU100,

◦ LP04_HRTF - sloºka s HRTF ve formátu SOFA pro plugin Ambi Head HD.

Vzorové nahrávky lze vyuºít k °e²ení postproduk£ní £ásti laboratorní práce, pokud nebudete mít p°i °e²ení k dispozici
ambisoninický mikrofon £i Dummy head a nemohli byste tak provést daný záznam.

Teoretický rozbor

Funkce mikrofonu Dummy head Neumann KU100

Mikrofon Dummy head Neumann KU100 je stereofonní mikrofon, který umoº¬uje nahrávat velmi v¥rné zachycení
binaurálního obrazu zvukového pole (pro dané nato£ení mikrofonu). V¥rnosti binaurálního zachycení je dosaºeno
pomocí dvou kondenzátorových mikrofonních kapslí s kulovou sm¥rovou charakteristikou, jejichº umíst¥ní v pod-
stat¥ simuluje lidské u²i - jednotlivé kanály nahrávky tedy v podstat¥ odpovídají signál·m, které by p°icházely na
pravé a levé ucho �skute£ného poslucha£e� , který by stál na míst¥ mikrofonu1. Nevýhodou tohoto mikrofonu je
jeho velká cena, která se pohybuje okolo K£ 200 000,-.

(a) Vzhled mikrofonu Dummy head Neumann KU100 (b) Pohled na vnit°ek mikrofonu Dummy head Neumann
KU100

Obrázek 2: Mikrofon Dummy head Neumann KU100

Binaurální reprodukce ambisonického zvuku

Pokud máme k dispozici libovolný zdroj zvuku v prostoru, jsme schopni pomocí signál·, které nám p°icházejí do
u²í lokalizovat jeho polohu, a to díky

◦ rozdílu intenzity zvuku mezi jednotlivýma u²ima,

1Samoz°ejm¥ toto je velmi velké zjednodu²ení, v naprosto obecném p°ípad¥ se musí po£ítat s tím, ºe kaºdý £lov¥k má rozdílné HRTF.
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Obrázek 3: Základní principy lokalizace zvuku

◦ rozdílu £asu dopadu zvuku na jednotlivé u²i.

Principy této lokalizace zdroje zvuku jsou nazna£eny na obr. 3. Díky t¥mto princip·m je moºné vytvo°it obecnou
funkci, která, zjednodu²en¥ °e£eno, popisuje, jakým zp·sobem vnímáme zvuky dopadající z r·zných úhl· a o r·zných
frekvencích. Této funkci se °íká HRTF (Head Related Transfer Function). HRTF je pro kaºdého poslucha£e velmi
individuální, protoºe závisí nap°. na

◦ rozm¥rech hlavy,

◦ tvaru u²ního boltce ad.

Výstupní signál pro poslech v levém uchu sL resp. pravém uchu sR poté získáme prostou �ltrací signál· z jednotlivých
reproduktor· pomocí HRTF a jejich následným sou£tem, tedy jako

sL(t) =
N∑

n=1

hL(t, ϕ, θ) ∗ sLSn(t, ϕ, θ)

=
N∑

n=1

F−1{HL(ω, ϕ, θ) · SLSn(ω, ϕ, θ)},

(1)

kde F−1{·} zna£í inverzní Fourierovu transformaci, HL zna£í HRTF pro levé ucho, hL zna£í HRIR (Head Related

Impulse Response) pro levé ucho, N po£et reproduktor· a ∗ operaci konvoluce. Pro pravé ucho bychom dostali
analogický p°edpis, pouze bychom zm¥nili HRIR resp. HRTF z levého ucha na pravé.

Ambeo A-B Format Converter

Plugin Ambeo A-B Format Converter, jehoº hlavní obrazovku m·ºete vid¥t na obr. 4, slouºí ke konverzi mezi
ambisonickým formátem A a B. Plugin mimo jiné umoº¬uje

◦ aplikovat optimaliza£ní �ltr pro ambisonii (moºnost AMBISONICS CORRECTION FILTER),

◦ za°adit �ltr typu horní propust pro eliminaci nízkofrekven£ních ruch· (moºnost LOW CUT FILTER),

◦ nastavit horizontální nato£ení mikrofonu (moºnost MICROPHONE ROTATION),
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Obrázek 4: Hlavní okno pluginu Ambeo

◦ vybrat pozici mikrofonu p°i natá£ení (moºnost POSITION),

◦ vybrat oba b¥ºn¥ pouºívané formáty pro ambisonii (formáty FuMa a ambiX; moºnost OUTPUT FORMAT).

Ambi Pan HD

Plugin Ambi Pan HD slouºí ke sm¥rování neambisonických zdroj· zvuku. Jeho jednotlivé vzhledy m·ºete vid¥t
na obr. 5. P°ed pouºitím pluginu je je²t¥ nutné nastavit typ vstupní stopy a tvar výstupu2. K tomuto nastavení
se dostaneme pomocí tla£ítka v pravé horní £ásti pluginu (viz pravý výst°iºek na obr. 5). Uºivatel m·ºe dále
ovlivnit chování pluginu pomocí následujících moºností

◦ Azi. - azimut ϕ zdroje,

◦ Elev. - vý²kový úhel θ zdroje,

◦ Dist. - vzdálenost zdroje od poslucha£e r,

◦ Width - velikost prostorového efektu,

◦ Gain - zesílení výsledného ambisonického výstupu.

Tyto parametry je moºné bu¤ nastavit pomocí potenciometr· ve spodní £ásti pluginu, nebo pomocí dvou interak-
tivních GUI (viz levý a prost°ední vý°ez na obr. 5), kde p°ímo nastavíme polohu daného zdroje - ob¥ moºnosti jsou
vzájemn¥ provázané (tj. zm¥na v potenciometrech se projeví na GUI a naopak). Mezi jednotlivými GUI je moºno
p°epínat pomocí tla£ítka resp. tla£ítka . Dále je moºné v sekci nastavení nastavit útlumový faktor a zvolit
barvu a název zdroje pro dopln¥k Ambi Scene, který se hodí pouºít, máme-li k dispozici sférické video a n¥kolik
neambisonických zdroj· zvuku, na které je aplikovaný plugin Ambi Pan. Pomocí pluginu Ambi Scene pak m·ºeme
jednotlivé zdroje zvuku polohovat p°ímo podle daného sférického videa - viz obr. 6.

2Pluginy od �rmy NoiseMakers podporují v sou£asné dob¥ (tj. kv¥ten 2019) pouze formát ambiX, a to maximáln¥ do t°etího °ádu
ambisonie.
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Obrázek 6: Dopln¥k Ambi Scene pro plugin Ambi Pan

Obrázek 7: Plugin Ambi Head HD

Ambi Head HD

Plugin Ambi Head HD slouºí k binaurálnímu downmixu pomocí HRTF z ambisonického formátu typu B. Jeho
jednotlivé vzhledy m·ºete vid¥t na obr. 7.

Obrázek 5: Plugin Ambi Pan HD



6 Laboratorní úloha 4 - Ambisonie vy²²ích °ád· a kvalita binaurální reprodukce

P°ed pouºitím pluginu je je²t¥ nutné nastavit °ád ambisonie na vstupu a vybrat HRTF, pomocí které se bude
výstupní stereofonní soubor dopo£ítávat. K tomuto nastavení (viz pravý výst°iºek na obr. 7 se lze dostat po
kliknutí na tla£ítko v pravé horní £ásti pluginu. Na výb¥r jsou 3 základní typy HRTF

◦ Neumann KU100,

◦ Youtube,

◦ Facebook.

Pokud by byly tyto HRTF nedostate£né, je moºné do pluginu nahrát libovolnou HRTF ve formátu SOFA. Uºivatel
m·ºe dále ovlivnit chování pluginu pomocí následujících moºností

◦ Roll - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy x proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Pitch - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy y proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Yaw - nato£ení hlavy kolem sou°adné osy z proti sm¥ru hodinových ru£i£ek,

◦ Width - velikost prostorového efektu (moºnost Width),

◦ Gain - zesílení výsledné stereofonní stopy.

Tyto parametry je moºné nastavit jak pomocí potenciometr· ve spodní £ásti plugin·, tak i pomocí GUI (kde lze
virtuální hlavou nato£it do libovolné polohy).

Krom¥ GUI pro polohování virtuální hlavy je také v pluginu moºné pozorovat rozloºení prostorového zvukového
pole (viz prost°ední výst°iºek na obr. 7). K tomuto rozloºení pluginu je moºné se dostat po stisknutí tla£ítka .
Zp¥t na GUI pro polohování virtuální hlavy je pak moºné se dostat tla£ítkem .

Postup realizace

1. Zapojte pracovi²t¥ podle p°edlohy na obr. 1. Dbejte na správné zapojení mikrofonu tak, aby jeho ukazatele
FRONT a UP ukazovaly dle pokyn· (tj. dop°edu a nahoru).

2. Na£t¥te do mixáºního pultu p°ednastavenou scénu Ambisonics.scn (pomocí tla£ítka LOAD v programu
X32-Edit po spárování mixáºního pultu s PC - viz obr. 8).

Obrázek 8: Na£tení p°ednastavené scény do mixáºního pultu pomocí programu X32 Edit
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(a) Nastavení vstupních cest

(b) Nastavení výstupních cest

Obrázek 9: Správné nastavení vstupních a výstupních cest ve vzorovém projektu

3. V SW Cubase otev°ete vzorový projekt LP04.cpr a zkontrolujte si nastavení vstupních a výstupních cest
(klávesová zkratka F4 pop°. cesta Studio>Audio connections) dle obr. 9.

4. Zapn¥te phantomové napájení na v²ech pot°ebných kanálech (tla£ítko 48V v sekci CONFIG/PREAMP na
mixáºním pultu - viz obr. 10).

5. Umoºn¥te nahrávání ve v²ech audio stopách stiskem tla£ítka record u dané stopy a zapn¥te si odposlech
v²ech stop tla£ítkem .

6. Zkontrolujte p°ítomnost signálu (pomocí VU metru vedle stopy) a v p°ípad¥ pot°eby upravte citlivost vstup-
ních p°edzesilova£· na jednotlivých kanálech. U ambisonického mikrofonu dbejte na to, aby byla

citlivost na v²ech kanálech nastavena na stejnou hodnotu, jinak dojde ke zkreslení prostorové

informace.

7. Prove¤te nahrávání prostorového zvuku pomocí v²ech t°í dostupných mikrofon·
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Obrázek 10: Moºnosti nastavení vstupního p°edzesilova£e kanálu

◦ P°ijd¥te p°ed mikrofon a p°edstavte se.

◦ Pohybujte se v kruhu kolem dummy head a ambisonického mikrofonu s krokem zhruba 30◦. Vºdy °ekn¥te
vá² úhel vzhledem k p°ední stran¥ ambisonického mikrofonu a dummy head. Neambisonický mikrofon
(handka, klopový mikrofon) m¥jte stále u sebe.

8. Prove¤te utlumení stopy nonAmbi_source tla£ítkem vedle stopy.

9. Otev°ete plugin AMBEO A-B converter (kolonka INSERT na levé stran¥ ve stop¥ AMBI_microphone) a prove¤te
konverzi mezi ambisonickým formátem typu A a B (výstupní formát nastavte v pluginu AMBEO ambiX).

10. Poslechn¥te si výstup z Dummy head (Neumann KU100), která se nachází ve stop¥ Dummy_head (tla£ítko
vedle stopy)

11. Pomocí modi�kace parametr· pluginu Ambi Head HD ve stop¥ AMBI_HDPH_1st se pokuste vytvo°it zvukovou
stopu, která se bude co nejvíce p°ibliºovat výstupu z Dummy head.

12. Pro �ideální nastavení pluginu� (tj. takové nastavení, kdy se výstup z binaurálního downmixu nejvíce podobá
výstupu z Dummy head) p°ejd¥te do nastavení pluginu Ambi Head HD (viz obr. 11) a p°idejte na poºadované
místo HRTF ve formátu SOFA (vybranou ze sloºky LP04_HRTF v p°íloze laboratorní práce pop°. jakoukoliv
vlastní) a v nabídce HRTF vyberte moºnost Custom SOFA. Porovnejte výstup z binaurálního downmixu
s p°edchozím nastavením (HRTF Neumann KU100) a vysv¥tlete pro£ do²lo ke zm¥n¥.

13. Podobn¥ vyzkou²ejte zm¥nu popsanou v kroku 12 pro více dostupných HRTF a porovnejte je s výstupem
z Dummy Head. Dokáºete najít jinou HRTF po jejíº aplikaci se binaurální downmix z ambisonického mikrofonu
p°ibliºuje výstupu ze skute£né Dummy Head?

14. Prove¤te export výsledného �ideálního� binaurálního downmixu z ambisonického mikrofonu a výstupu ze
skute£né Dummy Head

◦ K menu exportu se dostanete pomocí cesty File>Export>Audio mixdown

◦ Vmenu exportu (viz obr. 12) vyberte v prost°edním sloupci stopu pro export (AMBI_HDPH_1st a Dummy_head)
a zadejte místo uloºení.

15. Povolte poslech stopy nonAmbi_source a utlumte stopu Ambi_Microphone.

16. Pro ambisonii prvního °ádu (stopa nonAmbi_source_adjustments_1st_order) pro jeden vybraný úhel na-
polohujte v pluginu Ambi Pan HD daný zdroj zvuku.

17. Ve stop¥ Ambi_MASTER si zp°ístupn¥te plugin Ambi Head HD a pro HRTF Neumann KU100 (viz obr. 11)
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Obrázek 11: Detail nastavení pluginu Ambi Head HD

Obrázek 12: Okno exportu projektu
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si poslechn¥te binaurální downmix pro daný úhel3. Pokuste se najít �ideální nastavení pluginu� , ve kterém
bude zvuk znít nejblíºe výstupu z Dummy head.

18. Pro �ideální nastavení pluginu� zkuste provést zm¥nu HRTF (viz krok 12) a porovnejte jednotlivé výstupy.
Dokáºete najít jinou HRTF po jejíº aplikaci se binaurální downmix z ambisonického mikrofonu p°ibliºuje
výstupu ze skute£né Dummy Head?

19. Prove¤te export výsledného nejv¥rn¥j²ího binaurálního downmixu (v porovnání s výstupem z Dummy Head)
z napolohovaného neambisonického zdroje zvuku pro ambisonii 1. °ádu.

20. Kroky 16 aº 19 prove¤te pro ambisonii 2. resp. 3. °ádu (stopa nonAmbi_source_adjustments_2nd_order resp.
nonAmbi_source_adjustments_3rd_order) a poslechem ur£ete vliv °ádu ambisonie na kvalitu prostorové
reprodukce zvuku.

Dopl¬kové úkoly

1. K polohování neambisonických stop vyuºijte plugin Audio360 Spatiliser. Porovnejte jeho binaurální downmix
s downmixem p°i polohování s pomocí Ambi Pan HD pro ambisonii druhého °ádu.

2. Pomocí automatizace DAW se pokuste nastavit plugin Ambi Pan HD tak, aby se poloha zdroje zvuku m¥nila
pr·b¥ºn¥ s pohybem kolem Dummy head ve va²í nahrávce.

Kontrolní otázky

1. Popi²te základní rozdíly mezi ambisonií prvního, druhého a t°etího °ádu.

2. Lze pomocí dostupného ambisonického mikrofonu dosáhnout stejného prostorového efektu jako s pomocí
Dummy head? Vysv¥tlete svoji odpov¥¤.

3. Vysv¥tlete pojem HRTF. Z jakého d·vodu lze najít v databázích mnoho r·zných HRTF?

Pouºitá a dopl¬ková literatura

[1] Sennheiser AMBEO VR MIC - Microphone 3D AUDIO capture [online]. Dostupné z: https://en-us.

sennheiser.com/microphone-3d-audio-ambeo-vr-mic

[2] Neumann Dummy head KU100. Neumann.Berlin [online]. Dostupné z: https://en-de.neumann.com/ku-100

[3] �TOREK, Dominik. Source localiztion by virtual acoustic reality. Praha, 2016. Diserta£ní práce. �VUT FEL.

[4] Ambi Manual. In: Noise Makers [online]. Dostupné z:
https://www.noisemakers.fr/Downloads/AmbiManual.pdf

3Doporu£uji si na £asové ose pomocí marker· (kterými lze hýbat po kliknutí na £asovou osu) vybrat body, odkud kam, se vám má

daná stopa p°ehrávat a v transportním panelu ve spodní £ásti projektu za²krtnout moºnost loop . Nyní by se vám m¥la
stopa p°ehrávat pouze mezi zvolenými markery na £asové ose.
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Matematická podstata ambisonie

Úkoly práce

1. Na základ¥ teoretického rozboru vytvo°te v prost°edí MATLAB funkci normalise, která slouºí k normalizaci
jednotlivých sférických harmonických funkcí podle standardu SN3D

2. Prohlédn¥te si tvar jednotlivých sférických harmonických funkcí.

3. Do prost°edí MATLAB nahrajte p°iloºený soubor LP05_ambi_A_format.wav obsahující ambisonickou na-
hrávku prvního °ádu ve formátu A a soubor LP05_nonAmbi_source.wav obsahující monofonní záznam a vy-
tvo°te funkce, které budou realizovat

◦ p°evod mezi ambisonickým formátem A a B,

◦ polohování monofonního zvuku o obecné úhly ϕ a θ dle obr. 1.

◦ rotaci celkového zvukového pole o obecné úhly kolem jednotlivých os sou°adného systému,

◦ dopo£et signál· pro matici reproduktor·.

Pot°ebný HW a SW

Pro realizaci laboratorní úlohy je zapot°ebí

◦ PC se SW MATLAB.

Obsah datové p°ílohy

V datové p°íloze k laboratorní úloze se nachází soubory

◦ Spherical_harmonics_single.m - skript na vykreslování sférických harmonických funkcí (dle zadaného °ádu
a stupn¥),

◦ Spherical_harmonics_multi.m - skript na vykreslování sférických harmonických funkcí (v²echny do udaného
°ádu)1

◦ LP05_ambi_A_format.wav - ambisonický zvuk ve formátu A,

◦ LP05_nonAmbi_source.wav - neambisonický monofonní zdroj zvuku,

◦ LP05_ambi_FINAL.wav - výstupní soubor pro ov¥°ení správnosti realizace jednotlivých funkcí,

◦ plotter.m - funkce na vykreslování výsledného obrázku pro skript Spherical_harmonics_multi.m

◦ Solved - sloºka se vzorovým °e²ením jednotlivých funkcí z návodu k laboratorní úloze

� ambiConvert.m - p°evodník mezi ambisonickým formátem typu A a B,

� ambiLS.m - funkce pro výpo£et signál· pro virtuální reproduktory

� ambiPan.m - ambisonický panner,

� ambiRotate.m - rotace zvukového pole kolem jednotlivých sou°adných os,

� normalise.m - normalizace dle standardu SN3D.

◦ Function_skeletons - sloºka s kostrami funkcí pro implementaci v praktické £ásti laboratorní úlohy (obsah
stejný jako u sloºky Solved).

1Výstupy vypadají nejlépe, pokud jsou zobrazeny sférické harmonické funkce nejvý²e do 3. °ádu. Pro vy²²í °ády je výsledný obrázek

nep°ehledný, proto je ve skriptu zakázáno jejich vykreslování.
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Teoretický rozbor

Sférické harmonické funkce

Ambisonie vyuºívá mapování prostorového zvuku pomocí sférických harmonických funkcí. Tyto funkce jsou °e²ení
úhlové £ásti Laplaceovy rovnice ve sférických sou°adnicích, která spl¬ují podmínku ortogonality. Reálnou £ást
jednotlivých sférických harmonických funkce lze ur£it vztahem

Y m
l (ϕ, θ) = N

|m|
l · P |m|l [sin(θ)] ·

{
sin(|m|ϕ), pro m < 0,

cos(|m|ϕ), pro m ≥ 0,
(1)

kde l ∈ N0 zna£í °ád sférické harmonické funkce a m ∈ Z∧−l ≤ m ≤ l zna£í stupe¬ sférické harmonické funkce, £len

N
|m|
l zna£í normaliza£ní koe�cient, £len P

|m|
l [sin(θ)] ozna£uje p°idruºenou Legendrovu funkci °ádu l a stupn¥ |m|,

úhel ϕ ∈ [−π;π] zna£í azimut a úhel θ ∈
[
−π

2 ;
π
2

]
zna£í vý²kový úhel. Význam jednotlivých úhl· plyne z obr. 1.

V ambisonii se typicky pouºívá normalizace SN3D (u £asto pouºívaného ambisonického formátu ambiX), pro kterou

m·ºeme vyjád°it normaliza£ní koe�cient N
|m|
l jako

N
|m|
l =

√
2− δm
4π

· (n− |m|)!
(n+ |m|)! , (2)

kde £len δm zna£í tzv. Kroneckerovo delta v prom¥nné m, pro které platí vztah

δm =

{
1, pro m = 0,

0, pro m 6= 0.
(3)

x

y

z

S

ϕ

θ

Obrázek 1: Sou°adný systém pro ambisonii

�azení sférických harmonických funkcí

S nástupem formátu ambiX se p°e²lo na nový zp·sob °azení sférických harmonických funkcí, a to pomocí tzv. koe�-
cientu ACN (Ambisonics Channel Numbering). Toto £íslo, které jednozna£n¥ ur£uje jednotlivé sférické harmonické
funkce, je moºné jednodu²e vypo£ítat z °ádu a stupn¥ sférické harmonické funkce jako

ACN = l2 + l +m. (4)

Formát ambiX pak pouºívá °azení ambisonických kanál· podle vzestupn¥ podle ACN.
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Obrázek 2: Struktura mikrofonu Sennheiser AMBEO VR Mic

P°evod mezi ambisonickým formátem A a B

Jak bylo nazna£eno v p°edchozích laboratorních úlohách, ambisonické mikrofony nenahrávají p°ímo zvuk, který
odpovídá váhování sférickými harmonickými funkcemi podle vztahu (1) (teoreticky lze pro ambisonii prvního °ádu
de�novat tzv. Native B-format mikrofon, který jiº p°ímo nahrává zvuk, který je váhovaný sférickými harmonickými
funkcemi; takovýto mikrofon je ale fyzicky nemoºné realizovat a to z toho d·vodu, ºe by v²echny mikrofonní
kapsle musely být na stejném míst¥ - ve st°edu sou°adného systému). Z tohoto d·vodu je nutné p°ed dal²í prací
signál z ambisonického mikrofonu (tzv. ambisonický signál formátu A) p°evést do formátu, který spl¬uje váhování
sférickými harmonickými funkcemi podle vztahu (1). Pro ambisonii prvního °ádu má p°evodní matice mezi formátem
A a B pro pouºitý ambisonický mikrofon pom¥rn¥ jednoduchý tvar, a to (názvy jednotlivých kanál· pro A formát
jsou p°evzaty z datasheetu k mikrofonu Sennheiser Ambeo VR MIC - viz obr.2)




W
X
Y
Z


 =




1 1 1 1
1 1 −1 −1
1 −1 1 −1
1 −1 −1 1


 ·




FLU
FRD
BLD
BRU


 (5)

Polohování neambisonických zdroj· zvuku

Pokud máme k dispozici neambisonický zdroj signálu, m·ºeme ho libovoln¥ umístit do prostoru (pro jednoduchost
p°edpokládejme umíst¥ní na jednotkovou kouli). K popisu polohy m·ºeme op¥t s výhodou pouºít d°íve de�nované
sférické sou°adnice (viz obr. 1) - kaºdému zdroji zvuku tedy p°i°adíme azimut ϕn a vý²kový úhel θn. Na základ¥
t¥chto úhl· je pak moºné dopo£ítat danou sférickou harmonickou funkci dle vztahu (1). Výsledný ambisonický
kanál, který bude odpovídat napolohovanému zdroji zvuku, pak získáme jako sou£in dané sférické harmonické
funkce s p·vodním (neambisonickým) signálem - zapsáno matematicky

sACN(t) = Y m
l (ϕ, θ) · s(t), (6)

kde sACN je výstupní ambisonický kanál, Y m
l (ϕ, θ) je daná sférická harmonická funkce a s(t) je p·vodní signál.

Základní transformace ambisonického zvuku

Krom¥ základních úprav, jakými jsou nap°íklad ekvalizace £i úpravy dynamiky2 je moºné celé zvukové pole rotovat.
Pro jednodu²²í implementaci se zavád¥jí t°i typy rotací (kladné úhly proti sm¥ru hodinových ru£i£ek), a to

◦ roll - rotace kolem osy x,

2Pro nezkreslení prostorového efektu je nutné aplikovat tyto efekty na v²echny kanály ambisonického mixu rovnom¥rn¥.
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yaw

roll

pitch

x

y

z

Obrázek 3: Pojmenování základních typ· rotací kolem jednotlivých sou°adných os

◦ pitch - rotace kolem osy y,

◦ yaw - rotace kolem osy z,

které názorn¥ demonstruje obr. 3. Obecn¥ lze rotovaný výstupní signál získat pomocí maticového násobení jako

A′ = R ·A, (7)

kde A′ je vektor s rotovanými signály, R je rota£ní matice a A je vektor s p·vodními signály. Pro rotaci kolem osy
x o úhel α tak vztah (7) pro ambisonii prvního °ádu p°ejde do tvaru




W ′

X ′

Y ′

Z ′


 =




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 cos(α) − sin(α)
0 0 sin(α) cos(α)


 ·




W
X
Y
Z


 , (8)

Dekódování ambisonických signál· pomocí virtuálních reproduktor·

Pokud máme k dispozici ambisonický zvuk ve formátu B, m·ºeme dopo£ítat rozloºení zvukového pole v libovolném
míst¥ v prostoru v·£i st°edu sou°adného systému. Zvukové pole ve st°edu sou°adného systému si tedy inverzn¥
m·ºeme p°edstavit jako sou£et signál· z reproduktor·, které vydávají zvuk odpovídající rozloºení zvukového pole
v daném bod¥ - a to p°esn¥ je tzv. princip virtuálních reproduktor·.

Matematicky je poté moºné dopo£ítat signál pro jednotlivé reproduktory sLS jako

SLS = D ·A, (9)

kde vektor SLS obsahuje signály pro jednotlivé reproduktory, D zna£í matici pro dekódování a vektor A ozna£uje
daný ambisonický signál. Matice pro dekódování má mnoho tvar·, její koe�cienty se li²í hlavn¥ podle rozmíst¥ní
reproduktor· a pouºitého typu dekódování (psychoakustické, fyzikální). Nap°íklad pro tzv. Max-re dekódování
s rovnom¥rným rozloºením reproduktor· na jednotkové kouli se °ádek matice D (odpovídající váhovacím koe�ci-
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ent·m pro jeden reproduktor) prom¥ní pro ambisonii prvního °ádu na

DT =




1√
N

1√
N
·
[√

3
2 · cos(ϕn) · cos(θn)

]

1√
N
·
[√

3
2 · sin(ϕn) · cos(θn)

]

1√
N
·
[√

3
2 · sin(θn)

]




, (10)

kde N je po£et pouºitých reproduktor·.

Základní úkoly

1. Seznamte se s implementací skriptu pro vykreslení sférických harmonických funkcí.

2. Implementujte v prost°edí MATLAB funkci normalise tak, aby provád¥la normalizaci podle standardu SN3D.

3. S implementovanou funkcí normalise si nechte vykreslit tvar jednotlivých sférických harmonických funkcí (°ád
a stupe¬ sférických harmonických funkcí lze m¥nit zm¥nou parametr· l a m). Na základ¥ tvaru sférických
harmonických funkcí pro ambisonii prvního °ádu se zkuste zamyslet, jakým zp·sobem by bylo moºné vytvo°it
tzv. Native B-format mikrofon.

4. Vytvo°te nový skript v MATLABu a pomocí funkce audioread3 na£t¥te soubory LP05_ambi_A_format.wav

(po°adí kanál· je FLU, FRD, BLD, BRU) a LP05_nonAmbi_source.wav a dle teoretického rozboru imple-
mentujte funkce

◦ [ambi_out] = ambiPan(s, phi, theta) - ambisonický panner,

◦ [B_form] = ambiConvert(A_form) - p°evodník mezi ambisonickým formátem A a B,

◦ [out] = ambiRotate(s, roll, pitch yaw) - rotace zvukového pole,

◦ [LS_feed] = ambiLS(B_form, phi, theta, N) - výpo£et signálu pro virtuální reproduktor.

Významy jednotlivých parametr· jsou popsány v daných kostrách funkcí. Správnost implementace si m·ºete
ov¥°it porovnáním se vzorovým souborem LP05_ambi_FINAL.wav, který vznikl

◦ zkrácením obou vstupních zvukových stop na p°esn¥ 10 s (od po£átku).

◦ polohováním neambisonického zvuku na jednotkové kouli s parametry

� ϕ = −18◦,
� θ = 73◦,

◦ dále sou£tem s ambisonickým souborem LP05_ambi_A_format.wav ve formátu B,

◦ posléze nato£ením celého ambisonického mixu o úhly

� roll = −126◦,
� pitch = 32◦,

3Syntaxe: [sig, fs] = audioread(filename), kde

◦ sig - výstupní signál,

◦ fs - vzorkovací frekvence,

◦ filename - cesta k souboru.

Pro více informací o dané funkci zkuste p°íkaz help audioread.
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� yaw = 154◦.

◦ nakonec výpo£tem signál· pro 4 virtuální reproduktory umíst¥né na

� LS1: ϕ = 15◦, θ = −35◦,
� LS2: ϕ = −135◦, θ = 12◦,

� LS3: ϕ = 78◦, θ = 80◦,

� LS4: ϕ = 30◦, θ = −40◦.

Dopl¬kové úkoly

1. Pro soubor LP05_ambi_A_format.wav experimentáln¥ ur£ete jaký vliv má zesílení jednotlivých kanál· na
v¥rnost prostorové informace (vstupní soubor berte za správn¥ nahraný).

Kontrolní otázky

1. Na£rtn¥te tvar sférických harmonických funkcí pro ambisonii prvního °ádu.

2. Popi²te princip mapování prostoru pomocí sférických harmonických funkcí.

3. Vysv¥tlete rozdíl mezi ambisonickým signálem ve formátu A a ve formátu B. Kdy se který formát pouºívá
a pro£?

4. Vysv¥tlete princip virtuálních reproduktor·. Jakým zp·sobem je obecn¥ získáván signál pro jednotlivé repro-
duktory?

5. Vysv¥tlete, z jakého d·vodu je nutné p°i natá£ení dbát na stejné hodnoty citlivosti vstupních p°edzesilova£·
u jednotlivých kanál· ambisonického mikrofonu.

Pouºitá a dopl¬ková literatura

[1] ARTEAGA, Daniel. Introduction to Ambisonics. In: ResearchGate: Share and discover research [on-
line]. June 2018. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/280010078_Introduction_to_
Ambisonics

[2] KRONLACHNER, Matthias a Franz ZOTTER. Spatial transformations for the enhancement of
Ambisonic recordings. In: ResearchGate: Share and discover research [online]. 2014. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/262826740_Spatial_transformations_for_the_

enhancement_of_Ambisonic_recordings
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