
Resumo 

Tendo em atenção que a indústria de dispositivos de transdução electroacústica recorre 

frequentemente a meios instrumentais muito variados, quer para realizar desenvolvimento de 

produtos, quer para controlar as suas especificações, os objectivos essenciais da presente 

dissertação de Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores são estudar as técnicas 

existentes utilizadas para a determinação das funções de transferência electroacústica de alto-

falantes, implementar uma selecção criteriosa dessas técnicas com vista ao seu aprofundamento e 

exercício e dar um contributo significativo para o seu aperfeiçoamento. 

Com este propósito, foi realizado um estudo geral de cada uma das técnicas, tendo sido dada 

especial atenção à Análise Frequencial a dois Canais e à Espectrometria de Tempo de Atraso, as 

quais foram implementadas e exercitadas na determinação da função de transferência electroacústica 

de alguns alto-falantes, de tipos diferentes, e em distintas condições acústicas ambientais do espaço 

de medida, não havendo, contudo, ensaios em situações de condicionamento acústico específico. 

Nesta sequência, a técnica baseada em Espectrometria de Tempo de Atraso foi particularmente 

aprofundada, tendo sido desenvolvida e utilizada de forma inédita a modulação não linear - 

concretamente a modulação logarítmica - assim como a utilização prática de sinais excitadores 

ortogonais na determinação alternativa por Espectrometria de Tempo de Atraso Complexa. Foi ainda 

desenvolvida uma interface flexível de fácil utilização para esta técnica em particular. 

Deste trabalho pode concluir-se, através de estudo teórico, de extensas simulações computacionais 

(realizadas com base em implementações próprias dos métodos que foram seleccionados) e ainda de 

ensaios reais de sistemas electroacústicos (usando as técnicas que foram implementadas), que 

nenhum dos métodos estudados evidencia superioridade global sobre outros. Isto indica que a 

escolha do método a utilizar deve ser feita à medida do tipo de alto-falante (largura de banda), do 

ambiente acústico do espaço de medida (atraso na chegada do eco) e das características finais da 

análise (por exemplo, resolução frequencial pretendida). As limitações inerentes às técnicas referidas, 

ora de natureza teórica ora por dificuldade prática de implementação, impõem um compromisso das 

características de cada análise, devendo, por isso, essas técnicas serem entendidas como 

complementares. 


