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“MÉTODO E CODIFICADOR PARA CODIFICAR UM SINAL DE ÁUDIO 

DE MULTICANAL, SINAL DE ÁUDIO MULTICANAL CODIFICADO , E, 

MÉTODO E DECODIFICADOR PARA DECODIFICAR UM SINAL DE 

ÁUDIO DE MULTICANAL CODIFICADO” 

A invenção se refere a um método para codificar um sinal de 5 

áudio de multicanal, um mostrar codificador para codificar um sinal de áudio 

de multicanal, um aparelho para fornecer um sinal de áudio, um sinal de áudio 

codificado, um meio de armazenamento em que o sinal de áudio codificado é 

armazenado, um método de decodificação de um sinal de áudio codificado, 

um decodificador para decodificar um sinal de áudio codificado e um 10 

aparelho para fornecer um sinal de áudio decodificado. 

O EP-A-1107232 divulga um esquema de codificação 

paramétrico para gerar uma representação de um sinal de áudio estéreo que é 

composto de um sinal de canal esquerdo e um sinal de canal direito. Para 

utilizar, eficientemente, a largura de banda de transmissão, essa representação 15 

contém a informação referente apenas a um sinal monoaural, que é o sinal de 

canal esquerdo ou sinal de canal direito e informação paramétrica. O outro 

sinal estéreo pode ser recuperado com base no sinal monoaural junto com a 

informação paramétrica. A informação paramétrica compreende circuitos 

indicadores de localização do sinal de áudio estéreo, incluindo intensidade e 20 

características de fase do canal esquerdo e do direito. 

É um objetivo da invenção proporcionar um sistema 

paramétrico de áudio de multicanal que é capaz de definir escalas da 

qualidade do sinal de áudio codificado com a taxa de bits disponível ou 

definir em escalas a qualidade do sinal de áudio codificado com a 25 

complexidade do decodificador ou a largura de banda de transmissão 

disponível. 

Um primeiro aspecto da invenção proporciona um método 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método para codificar um sinal de áudio de multicanal 

compreendendo pelo menos dois canais de áudio (RI, LI), caracterizado pelo 

fato de compreender: 

geração (1) de um sinal de áudio de canal único (SC) 5 

compreendendo uma combinação particular dos pelo menos dois canais de 

áudio (RI, LI), e codificação do sinal de áudio de canal único (SC) em um 

fluxo de bits (EBS) como um sinal de áudio de canal único codificado (ESC); 

geração (2) de informação (INF) a partir de pelo menos dois canais 

de áudio (RI, LI) permitindo recuperar com um nível de qualidade requerido o 10 

sinal de áudio de multicanal do sinal de áudio de canal único (SC) e da 

informação (INF), a geração (2) da informação compreendendo: 

determinação (2) de uma primeira porção da informação (P1) 

consistindo de um conjunto único de parâmetros (S1) determinado para uma 

primeira região de frequências (FR1) do sinal de áudio de multicanal e 15 

codificação da primeira porção da informação (P1) no fluxo de bits (EBS) 

como uma primeira porção codificada da informação (EIN); e 

determinação (2) de uma segunda porção da informação (P2) para 

uma segunda região de frequências (FR2) do sinal de áudio multicanal, a 

segunda região de frequência (FR2) sendo uma porção da primeira região de 20 

frequências (FR1) e codificando a segunda porção da informação (P2) no fluxo 

de bits (EBS) como uma segunda porção codificada da informação (EIN). 

 2. Método para codificar um sinal de áudio de multicanal, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de compreender: 

geração de um sinal de áudio de canal único;  25 

geração de informação de pelo menos dois canais de áudio 

permitindo recuperar com o nível de qualidade requerido o sinal de áudio de 

multicanal do sinal de áudio de canal único e a informação, a geração da 

informação compreendendo: 
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recebimento de uma taxa de bits máxima permissível do sinal de 

áudio de multicanal codificado; e 

determinação (2) da segunda porção da informação (P2) para a 

segunda região de frequências (FR2) do sinal de áudio de multicanal, apenas 

se, uma taxa de bits do sinal de áudio de multicanal codificado 5 

compreendendo o sinal de áudio de canal único (SC), a primeira porção da 

informação (P1), e a segunda porção da informação (P2) não for superior a uma 

taxa de bits máxima permissível (MBR). 

3. Método de codificação de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de a informação (INF) compreender conjuntos de 10 

parâmetros (S1, S2, ...), a primeira porção (P1) compreender pelo menos um 

primeiro (S1) dos conjuntos de parâmetros (S1, S2, ...), a segunda porção (P2) 

compreender pelo menos um segundo (S2) dos conjuntos de parâmetros (S1, 

S2, ...), em que cada conjunto de parâmetros está associado com uma região 

de frequências (FR1, FR2,...) correspondente. 15 

4. Método de codificação de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizado pelo fato de os conjuntos de parâmetros compreenderem pelo 

menos um indicador de localização (ILD, ITD, IPD, IC). 

5. Método de codificação de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizado pelo fato de pelo menos um indicador de localização (ILD, ITD, 20 

IPD, IC) ser selecionado de: uma diferença de nível interaural (ILD), uma 

diferença interaural de tempo ou de fase (ITD, IPD), ou uma correlação cruzada 

interaural (IC). 

6. Método de codificação de acordo com a reivindicação 1 ou 

2, caracterizado pelo fato de a primeira região de frequências (FR1) cobrir uma 25 

largura de banda total (FBW) do sinal de áudio de multicanal. 

7. Método de codificação de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de a primeira região de frequências (FR1) cobrir 

substancialmente uma largura de banda total (FBW) do sinal de áudio de 
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multicanal, a segunda região de frequência (FR2) cobrir uma porção da largura 

de banda total (FBW) e de a determinação (2) da segunda porção da informação 

(P2) ser adaptada para determinar conjuntos de parâmetros (S2, S3, ...) para a 

segunda região de frequências (FR2) e um conjunto de regiões de frequências 

adicionais (FR3, FR4, FR5),, a segunda região de frequências (FR2)  e o 5 

conjunto de região de frequências adicionais (FR3, FR4, FR5) cobrindo 

substancialmente toda a largura de banda (FBW), onde o conjunto de regiões 

de frequências adicionais (FR3, FR4, FR5) compreende pelo menos uma região 

de frequências adicional (FR3). 

8. Método de codificação de acordo com a reivindicação 7, 10 

caracterizado pelo fato de o sinal de áudio de canal único (SC) e a primeira 

porção (P1) da informação (INF) formarem uma camada base (BL) de 

informação que está sempre presente no sinal de áudio de multicanal codificado 

(EBS)  e pelo fato de o método compreender o recebimento (2) de uma taxa de 

bits máxima permissível (MBR) do sinal de áudio de multicanal codificado 15 

(EBS), a segunda porção da informação (P2) formando uma camada de 

intensificação de informação (EL) que é codificada apenas se a taxa de bits 

da camada base codificada (DL) e da camada de intensificação (EL) não for 

maior do que a taxa de bits máxima permissível (MBR). 

9. Método de codificação de acordo com a reivindicação 3, 20 

caracterizado pelo fato de a determinação (2) da primeira porção de 

informação (P1) em um quadro particular (F2) de informação codificada 

(EIN) compreender a determinação (2) do primeiro dos conjuntos de 

parâmetros (S1’) no quadro particular (F2) e a codificação do primeiro dos 

conjuntos de parâmetros (S1’) com base no primeiro dos conjuntos de 25 

parâmetros (S1) de um quadro (F1) que precede o quadro particular (F2). 

10. Método de codificação de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizado pelo fato de a determinação (2) da segunda porção de 

informação (P2) em um quadro particular (F2) da informação codificada 
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(EIN) compreender a determinação (2) dos conjuntos de parâmetros (S2', S3', 

...) da segunda porção (P2) no quadro particular (F2) e a codificação dos 

conjuntos de parâmetros (S2', S3', ...) da segunda porção (P2) no quadro 

particular (F2) com base nos conjuntos de parâmetros (S2', S3', ...) de um 

quadro  (F1) que precede o quadro particular (F2). 5 

11. Método de codificação de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizado pelo fato de a determinação (2) da segunda porção de 

informação (P2) em um quadro particular (F2) da informação codificada (EIN) 

compreender a determinação (2) dos conjuntos de parâmetros (S2', S3', ...) da 

segunda porção (P2) no quadro particular (F2) e a codificação dos conjuntos de 10 

parâmetros (S2', S3', ...) da segunda porção (P2) no quadro particular (F2) com 

base no primeiro dos conjuntos de parâmetros (S1) de um quadro (F1) que 

precede o quadro particular (F2). 

12. Método de codificação de acordo com qualquer uma das 

reivindicações de 9 a 11, caracterizado pelo fato de a determinação (2) 15 

compreender o cálculo de uma diferença entre os parâmetros correspondentes 

no quadro particular (F2) e o quadro (F1) que precede o quadro particular (F2). 

13. Codificador para codificar um sinal de áudio de multicanal 

compreendendo pelo menos dois canais de áudio (RI, LI), caracterizado pelo 

fato de compreender: 20 

meios para gerar (1) um sinal de áudio de canal único (SC) 

compreendendo uma combinação particular dos pelo menos dois canais de 

áudio (RI, LI);  

meios para gerar (2) informação (INF) de pelo menos dois 

canais de áudio (RI, LI) permitindo recuperar com um nível de qualidade 25 

requerido o sinal de áudio de multicanal do sinal de áudio de canal único 

(SC) e da informação (INF), os meios para gerar (2) a informação 

compreendendo, 

meios para determinar (2) uma primeira porção da informação 
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(P1) consistindo de um conjunto único de parâmetros (S1) determinado para 

uma primeira região de frequências (FR1) do sinal de áudio de multicanal; e 

meios para determinar (2) uma segunda porção da informação 

(P2) para uma segunda região de frequências (FR2) do sinal de áudio de 

multicanal, a segunda região de frequências (FR2) sendo uma porção da 5 

primeira região de frequências (FR1). 

14. Codificador para codificar um sinal de áudio de multicanal, de 

acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de compreender: 

meios para determinar (2) a segunda porção da informação (P2) 

para a segunda região de frequências (FR2) do sinal de áudio de multicanal, 10 

apenas se, uma taxa de bits do sinal de áudio de multicanal codificado, 

compreendendo o sinal de áudio de canal único (SC) e a primeira porção da 

informação (P1), e a segunda porção da informação (P2)  não for maior do 

que a taxa de bits máxima permissível (MBR). 

15. Sinal de áudio multicanal codificado, caracterizado pelo fato 15 

de compreender: 

um sinal de áudio de canal único (SC) compreendendo uma 

combinação particular dos pelo menos dois canais de áudio (RI, LI); 

informação (INF) de pelo menos dois canais de áudio (RI, LI) 

permitindo recuperar com um nível de qualidade requerido o sinal de áudio 20 

de multicanal do sinal de áudio de canal único (SC) e da informação (INF), 

a informação compreendendo: 

uma primeira porção da informação (P1) consistindo de um 

conjunto único de parâmetros (S1) determinado para uma primeira região de 

frequências (FR1) do sinal de áudio de multicanal; e 25 

uma segunda porção da informação (P2) para uma segunda 

região de frequências (FR2) do sinal de áudio de multicanal, a segunda 

região de frequências (FR2) sendo uma porção de primeira região de 

frequências (FR1). 
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16. Método para decodificar um sinal de áudio de multicanal 

codificado, sendo codificado como definido na reivindicação 15, 

caracterizado pelo fato de compreender: 

obtenção (6, 7) de um sinal de áudio de canal único decodificado 

(SCO) compreendendo uma combinação particular dos pelo menos dois 5 

canais de áudio (RI, LI); 

obtenção (6, 8) de informação decodificada (INO) da 

informação (INF) permitindo recuperar o sinal de áudio de multicanal do 

sinal de áudio de canal único decodificado (SCO) e da informação decodificada 

(INO), a informação decodificada (INO) compreendendo a primeira porção da 10 

informação (P1) e a segunda porção da informação (P2); e 

aplicação (9) da primeira porção da informação (P1) ou da 

primeira porção (P1) e da segunda porção da informação (P2) no sinal de áudio 

de canal único (SCO) para gerar um sinal de áudio de multicanal decodificado 

(LO, RO). 15 

17. Decodificador para decodificar um sinal de áudio de 

multicanal codificado, sendo codificado conforme definido na reivindicação 

15, caracterizado pelo fato de compreender: 

meios para obter (6, 7) um sinal de áudio de canal único 

decodificado (SCO) compreendendo uma combinação particular dos pelo 20 

menos dois canais de áudio (RI, LI); 

meios para obter (6, 7) informação decodificada (INO) da 

informação (INF) permitindo recuperar o sinal de áudio de multicanal do sinal 

de áudio de canal único decodificado (SCO) e da informação decodificada 

(INO), a informação decodificada (INO) compreendendo a primeira porção da 25 

informação (P1) e a segunda porção da informação (P2); e 

meios para aplicar (9) a primeira porção da informação (P1) e 

a segunda porção da informação (P2) no sinal de áudio de canal único 

(SCO) para gerar um sinal de áudio de multicanal decodificado (LO, RO). 
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