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A RESPOSTA É:
TRATA-SE DE UM FATOR PRIMORDIAL, COMPREENDER
ESTES DOIS CONCEITOS TODA VEZ QUE DECIDIR
REALIZAR AJUSTES, ALINHAMENTO OU ESTRUTURAÇÃO
DA CADEIA DE SINAL EM UM SISTEMA DE ÁUDIO!
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E
É DE SUMA IMPORTÂNCIA ESTAR ATENTO
A ESTES CONCEITOS PARA QUE TODOS OS
AJUSTES SEJAM REALIZADOS DE MANEIRA

CORRETA!
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ANTES DE TUDO
Precisamos começar revisando alguns conceitos básicos.
Vamos relembrar como funcionam os sinais e ondas sonoras.

Ondas sonoras são ondas mecânicas que possuem frequência de
20 Hz a 20 kHz e se propagam pelo ar, mas também podem se
propagar por outros uidos.

PARA
COMEÇAR
6

Essas ondas podem ser geradas de inúmeras formas,
uma delas é pela nossa voz ou também pelos
instrumentos musicais, porém, como estamos trabalhando
com áudio, levaremos em consideração os transdutores
que encontramos no nosso trabalho, como:
Alto-falantes, drivers, etc...
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O SOM E OS
TRANSDUTORES
Os transdutores tem a capacidade de transformar a energia elétrica que
recebe em suas bobinas em energia mecânica em forma de ondas sonoras.
A variação da tensão que recebe gera uma interação eletromagnética e se
reete em um movimento de vai e vem da membrana responsável por movimentar
a massa de ar e gerar as vibrações.
A intensidade em que realiza os movimentos é o que conhecemos pela amplitude do
sinal que é diretamente proporcional com a tensão do sinal elétrico das bobinas e a
velocidade em que realiza os movimentos é o que conhecemos pela frequência e esta
diretamente relacionada com a própria frequência do sinal elétrico. etc...
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REPRESENTANDO
MATEMÁTICAMENTE

Para representarmos matematicamente
os sinais e as ondas sonoras utilizamos
a função senoidal e agora vamos denir
o porquê de utilizarmos esta função para
representar o som.

Como vimos anteriormente, os transdutores geram as ondas sonoras através de um movimento de vai e vem.
As funções trigonométricas surgem do ciclo trigonométrico e podem ser entendidas como uma representação
de um movimento circular ao longo de um eixo.
Porém a função senoidal em si é a projeção do movimento circular no eixo vertical das ordenadas, resultando
então na possível representação do movimento dos transdutores e que por sua vez, por estar diretamente
relacionado, a representação do gráco que representa a tensão que chega ao solenoide do transdutor.
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Claro que um sinal de áudio complexo nestes grácos não formara uma função senoidal perfeita,
mas este sinal será sempre uma somatória de senoides perfeitas, dessa regra surge a representação
destes sinais no domínio da frequência através da operação de FFT (Fast Fourier Transformer).
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A

FASE

FASE

Fase trata-se de informações diretamente ligadas ao eixo do domínio da função e que dene
algumas características deste sinal, normalmente representado em unidades de angulo, tempo
ou até mesmo em distancia espacial quando utilizamos essa função para representar uma onda
na física e temos o conhecimento da velocidade de propagação dessa onda no espaço.
Temos como exemplo a função:

*(ωt + φ) é a fase
y(x) = sin (ωt + φ)

Onde:

*φ Deﬁne a fase inicial
*(ωt + φ) Deﬁne a frequência

A fase se apresenta em um sinal sonoro complexo de forma independente para cada frequência
em particular e por isso quando analisamos a fase de um sistema que toca diversas frequências,
através da transformada de Fourier encontramos uma curva de fase.
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DIFERENÇA DE FASE
Quando pensamos no áudio de uma forma mais
séria e nos aprofundamos em um estudo mais preciso,
matematicamente falando, então começamos a
reconstruir alguns conceitos e quebrar alguns mitos.
Um deles que trago a tona aqui é de que um sinal individual não possui fase. E ao que já percebemos
por aqui. Um sinal sonoro individual possui fase sim. Porém o que gerou esse equivoco é que por
convenção popular chamamos a diferença de fase de apenas fase. Pois trabalhamos no áudio de forma
geral com esta diferença. Assim temos uma divergência de informações e temos que tomar cuidado com
esse tipo de coisa, para não fazermos armações com os conceitos errados.
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DIFERENÇA DE FASE

Agora denindo.
A diferença de fase é uma diferença no eixo do domínio da função
entre dois sinais de mesma frequência.
Veja neste exemplo, dois sinais com uma diferença de 90°:

y

90°
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EFEITOS DA DIFERENÇA DE FASE
Seguindo com o exemplo destes dois sinais da
imagem ao lado, vamos deni-los como:

y

90°

Va(t) = sin (ωt)
Vb(t) = sin (ωt + 90°)

Representando estes sinais fasoriais através dos
números complexos na forma polar, teremos:
Va = 1 < 0°
Vb = 1 < 90°
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Agora vamos realizar uma soma fasorial para compararmos a amplitude do
resultado com os sinais iniciais na escala logarítmica dos decibéis e também
conferirmos a fase da resultante. Passando os sinais para a forma retangular
para facilitar a soma:
Va = (cos(0°) + j sin(0°))
Va = 1 + j0
Vb = (cos(90°) + j sin(0°))
Va = 0 + j1

Somando:
Vr = (0 + j1) + (0 + j1)
Vr = 1 + j1
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EFEITOS DA DIFERENÇA DE FASE
Retornando à forma polar:

=

12 + 12

=

2

1

-1
= tan (1 ( = 45°

R=

2

<

45°

Retornando à função:

R (t) =

15

2 .sin (ωt + 45°)
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Agora comparando a amplitude na escala dos decibéis teremos um ganho
de aproximadamente 3 dB para com os sinais iniciais A e B.

(1(

20 .log -2 = 3.01 dB

Também é possível perceber que o sinal resultante apresentou fase diferente
dos sinais iniciais A e B. Concluímos então, que ao somarmos dois sinais com
diferença de fase teremos uma resultante com amplitude e fase diferentes.
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Para a soma de duas ondas com mesma amplitude e fase diferentes, podemos
realizar uma análise deste diagrama que mostra seus resultados aproximados
em decibéis.
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EFEITOS DA
DIFERENÇA
DE FASE NO
AMBIENTE
ACÚSTICO
Onde:

V é a velocidade
d é a distancia
t é o tempo
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Como já vimos anteriormente, a fase e
as diferenças de fase estão diretamente
relacionadas ao período da frequência
que analisamos. O som se propaga a
uma determinada velocidade no ar, e
desconsiderando acelerações por refração,
podemos fazer a seguinte relação matemática:

d ...
V= t d=V*t

EFEITOS DA DIFERENÇA
DE FASE NO AMBIENTE ACÚSTICO
Assim poderíamos encontrar a distancia que percorre o som
para formar apenas um período da onda, então precisamos
da velocidade de propagação do som e do tempo de um período.

1
f

T= -

~ 344 m/s
V=

e

Por sua vez, então aplicamos estes dados na equação:

d = V * - ...
1
f
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EFEITOS DA DIFERENÇA
DE FASE NO AMBIENTE ACÚSTICO
Desse modo encontramos a equação que dene o que chamamos de
comprimento de onda, que é a distância em que se propaga um período
da frequência no ambiente acústico. Assim também concluímos que cada
frequência possui seu comprimento de onda.
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EFEITOS DA DIFERENÇA DE FASE NO AMBIENTE ACÚSTICO
Quando analisamos a diferença de fase em grácos no domínio do tempo,
ou no domínio do angulo ela se apresenta de forma simples e facilmente
dominável, pois se apresenta em uma só dimensão, somente ao longo do
eixo das abcissas, porém, no ambiente acústico, esta diferença se apresenta
de inúmeras formas em todos os diversos pontos das três dimensões espaciais.
Perceba, como já acontece isso em duas dimensões, um plano. Abaixo no exemplo,
duas fontes, afastadas a 1 metro de centro a centro, analisando-se 1000 Hz
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EFEITOS DA DIFERENÇA DE FASE NO AMBIENTE ACÚSTICO
Isto nos gera um grande problema na questão de homogeneidade de um sistema,
que dependendo de sua aplicação pode ser terrivelmente prejudicial ao resultado
desejado, muitos ainda acreditam que com ajustes de delay podemos resolver esta
questão, porém isto é apenas um mito, pois através de uma medição em um ponto,
ajustamos a fase apenas para aquele ponto e continuamos com os cancelamentos
em outros lugares, veja o mesmo exemplo com um curto tempo de delay entre uma
fonte e outra e perceba que os lugares onde haviam os cancelamentos agora se
somam, porém os cancelamentos assumiram os locais onde estavam ocorrendo as somas.
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EFEITOS DA DIFERENÇA DE FASE NO AMBIENTE ACÚSTICO
A possível solução seria o chamado acoplamento, que é uma questão de
posicionamento e construção mecânica, onde deixamos as fontes afastadas
a menos de meio comprimento de onda, desta forma as diferenças não
ultrapassam este tamanho, resultando em apenas interações de soma ao sistema.
Veja o exemplo das mesmas fontes, porém afastadas por apenas 20 centímetros,
comparado a apenas uma fonte sonoras.
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Perceba que neste caso as duas fontes mantem as características de
homogeneidade e ainda assim somam o seu spl.
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