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1 Unidade Curricular 
1.1 Designação da unidade curricular (português).  

Electroacústica e Reforço Sonoro 
 
1.2 Designação da unidade curricular (inglês).  

Electroacoustics and Sound Reinforcement 
 
1.3 Abreviatura 

EARS 
 
1.4 Sigla da área científica em que se insere 

ACU – Acústica 
 
1.5 Duração 

7 semanas  
 
1.6 Horas de trabalho  

135 
 
1.7 Horas de contacto  

TP:12; PL:16 
 

1.8 ECTS  
5  

 

1.9 Obrigatória ou Opcional: 
Ob 
 

2 Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular 
Joel Vera Cruz Preto Paulo – DEETC/ISEL – 8 horas 
 

3 Outros docentes e e respetivas cargas letivas na Unidade Curricular 
Fernando dos Santos Azevedo – DEETC/ISEL – 12 horas 
Externo 3 – 8 horas 

 
4 Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

 Compreender e descrever os principais aspetos e especificações técnicas subjacentes aos dispositivos 
de captação e reprodução de som, considerados isoladamente e como parte integrante de sistemas mais 
complexos.  

 Abordar problemas concretos e propor soluções técnicas tendo por base requisitos de projeto com 
articulação entre as diversas especialidades envolvidas, dando uma visão geral sobre sonorização de 
espaços para utilização temporária ou permanente. 

 Dar valências de autonomia para acompanhamento na execução de projetos de terceiros.  

 Concretizar soluções preconizadas nas fases de projeto e/ou caderno de encargos tendo em conta a 
exequibilidade das medidas apontadas.  

 Projetar sistemas electroacústicos recorrendo a ferramentas de projeto assistido por computador. 
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 Understand and describe the main aspects and technical specifications underlying sound capture and 
reproduction devices, considered in isolation and as an integral part of more complex systems.  

 Overview of sounding spaces for temporary or permanent use.  

 Addressing concrete problems and proposing technical solutions based on project requirements with 
articulation between the various specialties involved.  

 Provide autonomy for monitoring the execution of third-party projects. Implement solutions 
recommended in the project phases and/or specifications, taking into account the feasibility of the 
measures indicated.  

 Design electroacoustic systems using computer-aided design tools. (in  english) 

 
5 Conteúdos programáticos 

 Transdutores de Som e Agregados. 

 Paisagens Sonoras de Espaços – Soundscapes. 

 Técnicas Numéricas Aplicadas à Acústica. 

 Projeto de Sistemas de Reprodução de Som. 

 Instalação e Configuração de Sistemas de Som. 

 Técnicas de Modelação e Previsão. 

 
 Sound Transducers and Arrays. 

 Soundscapes of Spaces – Soundscapes. 

 Numerical Techniques Applied to Acoustics. 

 Sound Reproduction Systems Project. 

 Installation and Configuration of Sound Systems. 

 Modeling and Forecasting Techniques. (in  english) 

 
6 Metodologias de ensino 

A UC é ministrada em aulas teórico-práticas (TP) e práticas laboratoriais (PL). Metodologia de ensino orientada 
de modo a privilegiar a autonomia do aluno, levando-o a propor ou procurar soluções para problemas 
complexos. Os estudantes são encorajados a pesquisar informação sobre os trabalhos que estão a desenvolver 
e sobre métodos alternativos, quer através da Internet, quer através de consulta a livros ou outras referências 
bibliográficas. Serão disponibilizados tutoriais exemplificativos. 

 
Theoretical-practical teaching methodology, oriented to privilege the student's autonomy, leading him to 
propose or seek solutions to complex problems. Students are encouraged to search for information about the 
work they are developing and about alternative methods, either through the Internet, or by consulting books or 
other bibliographical references. Exemplary tutorials will be provided. (in  english) 
 

7 Avaliação 
2 Trabalhos (100%). Nota mínima de 8 valores em cada trabalho. A nota final será a média aritmética e deverá 
ser igual ou superior a 9,5 valores. 
 
2 assignements (100%). Minimum grade of 8 points in each work. The final grade will be the arithmetic 
average and must be equal to or greater than 9.5. (in  english) 
 

8 Bibliografia de consulta (usar APA style) 

 Glen Ballou, Electroacoustic Devices: Microphones and Loudspeakers, Taylor & Francis, 2009. 

 Don Davis, Eugene Patronis and Pat Brown, Sound System Engineering, Focal Press, 4th edition, 2013. 

 Leo Beranek, Acoustics, New York, American Institute of Physics, 1986. 

 John Eargle, Loudspeaker Handbook, Springer, 1st edition, 1997 

 Apontamentos fornecidos pelo Professor 

 Tutoriais dos aplicativos de software utilizados 
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