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RESUMO

Este projeto de iniciação científica se propôs a estudar, através de revisão bibliográfica, os atuais métodos experimentais de obtenção da função 
de transferência e de sua resposta impulsiva associada, em salas, e sua aplicação em salas do tipo estúdios de gravação musical. Além disso tem 
como objetivo estudar com mais ênfase dois dos métodos, buscar sua implementação experimental através da medição acústica em um estúdio 
de gravação e verificar os resultados. A função de transferência e a resposta impulsiva tem uma série de aplicações no campo da acústica. No caso 
de estúdios de gravação, a detecção dos modos de vibração de baixa frequência na sala é um fator de grande interesse. A transformada de 
Fourier da resposta impulsiva de uma sala pode propiciar a detecção dos modos de vibração. A metodologia empregada no desenvolvimento do 
projeto consiste de inicialmente fazer uma revisão bibliográfica do tema. Posteriormente estudar os métodos de implementação das medições 
acústicas baseados na revisão bibliográfica e em normas técnicas pertinentes e organizar os critérios para a medição. A metodologia ainda prevê o 
estudo de processamento digital de sinais para processar os sinais coletados de forma a propiciar a obtenção da resposta impulsiva. A equipe do 
projeto escolherá o local da medição e todos os equipamentos baseados nos critérios estabelecidos. Após efetivadas as medições, será feito o 
processamento digital dos sinais e a verificação dos resultados. Na atual etapa do projeto estão sendo estudados os procedimentos de medição. 
Foi selecionado o local para a implementação experimental do projeto e os equipamentos necessários. Foi escolhido o Estúdio TOCA DO 
BANDIDO para se fazer as medições acústicas e obter-se a resposta impulsiva. A escolha do estúdio deveu-se ao fato de que este é considerado no 
mercado fonográfico como de excelente qualidade técnica e por seu histórico  -  trabalhos musicais importantes foram gravados neste estúdio. O 
acesso ao estúdio foi propiciado pelo fato de que um dos alunos participantes do projeto atua no estúdio como engenheiro assistente de 
gravação. O estúdio TOCA DO BANDIDO,  localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, é compreendido por uma sala técnica, uma sala de 
gravação principal e duas salas pequenas para gravação de voz. Em sua primeira visita ao local, a equipe fez um croqui da sala para desenhar sua 
planta em AUTOCAD. Foi escolhida a sala de gravação principal para obtenção de sua resposta impulsiva. Foram selecionados o microfone 
Earthworks TC30 pelo fato de ser omnidirecional, apresentar resposta de frequência plana (de 9Hz – 30kHz) e por ser indicado para captação de 
sons provenientes de fontes com altos níveis de pressão sonora, e o alto falante Yamaha NS-10 devido à sua resposta, de 60Hz a 20kHz, ser 
considerada plana, ambos pertencentes ao próprio estúdio. Em relação ao alto falante, outras possibilidades ainda estão sendo estudadas devido 
ao desempenho em faixa de frequência do Yamaha NS-10 considerar frequências somente acima de 60 Hz. Após a revisão bibliográfica do tema, o 
método de varredura de senos ainda se mostra o mais viável para ser reproduzido experimentalmente. Ao invés de utilizar o software MATLAB 
para a aquisição e processamento dos sinais digitais foi decidido utilizar o software ACMUS, desenvolvido especificamente para se realizar este 
tipo de medição.
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