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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Acústica e Campo Sonoro 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Acoustics and Sound Field 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Filipe Carlos Fonseca da Costa Oliveira 

4h/semanais   

Total de horas de trabalho: 75 h 

Total de horas de contacto: 40 h 

Aulas teórico-práticas: 30 h 

Orientação tutorial: 10 h 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Filipe da Costa Oliveira Carlos Fonseca 

4h / weekly 

Total hours worked: 75 h 

Total contact hours: 40 h 

Theoretical-practical classes: 30 h 

Tutorials: 10 h 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Esta unidade curricular semestral de perfil analítico e técnico, pretende transmitir as 

competências genéricas, necessárias ao director de som. São estudados casos práticos 

de aplicação acústica ao cinema, desde a reprodução ao  processamento digital. 

 

A preparação de bandas sonoras conceptuais, ou projectos de implementação e 

tratamento acústico, permitem a prática criativa artística avançada. O desenho de som é 

veiculado pelo estudo e intervenção das condições acústicas e/ou construção de uma 

banda sonora, seguida de análise e avaliação. 

 

A componente prática e de execução, é tutorada pelo professor com a especificação das 

sonoridades requeridas e autoria criativa de direcção de som. 

Os alunos podem estar ou não associados em parcerias, com funções conceptuais e 

operacionais. 
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4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This semester course in analytical and technical profile, intended to convey the 

general skills needed for the sound director. Cases are studied practical application of 

sound to movies, from reproduction to digital processing. 

 

The preparation of conceptual soundtracks, or implementation projects and acoustic 

treatment, allow for advanced artistic creative practice. The sound design is conveyed 

by study and intervention of acoustic and / or construction of a soundtrack, followed 

by analysis and evaluation conditions. 

 

The practical component and implementation, is tutored by the teacher with the 

specification of the required sounds and creative authorship of sound direction. 

Students may or may not be associated in partnership with conceptual and operational 

functions. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
I-Propagação do Som na Atmosfera 

Propagação do som no ar livre 

Absorção pelo ar 

Efeito do vento e temperatura 

Efeito de Doppler 

Velocidades supersónicas 

 

II-O Som em Espaços Fechados 

Campos sonoros 

Crescimento do campo sonoro 

Tempo de reverberação 

Ondas estacionárias 

Absorção em materiais acústicos 

Coeficientes de absorção 

Coeficientes de redução de ruído (NRC) 

Redução de ruído em salas 

Transmissão de fontes externas 

Controle de ruído em salas 

Quantificação de ruído - curvas N.C. 

Auditórios e salas de concerto 

Requisitos para música e fala 

Geometrias básicas 

Absorção pelo ar em grandes recintos 

Reverberação activa 

Auditórios abertos 

 

III-Cinema Digital 

Leitura óptica digital 

Som digital em cinema 

Sistemas LC, SR-D, SDDS e DTS 

Cinema digital em home cinema HD 

Iniciativas de cinema digital – DCI e EDCF 

Dolby Atmos e objectos sonoros 
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Dolby Atmos em home theather e tecnologias A/V 

Pós-produção áudio e masterização em Dolby Atmos 

Evolução da sala de cinema para Dolby Atmos 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

I-Sound Propagation in the Atmosphere 

Free Field Sound Propagation 

Air Absorption 

Effect of Wind and Temperature 

Doppler Effect 

Supersonic Speeds 

 

II- Sound in Enclosed Spaces 

Sound Fields 

Growth of the sound field 

Reverberation Time 

Standing waves 

Acoustic Absorption Materials 

Absorption coefficients 

Noise Reduction Coefficients (NRC) 

Noise Reduction in Rooms 

Transmission from External Sources 

Noise control in rooms 

Quantification of noise-curves N.C. 

Auditoriums and concert halls 

Requirements for music and speech 

Basic geometry 

Absorption through the air in large enclosures 

Active Reverberation 

“Open” Auditoriums 

 

III-Digital Cinema 

Optical media 

Digital sound in cinema 

LC Systems, SR-D, DTS and SDDS 

Digital home cinema HD sound 

Digital Cinema Initiatives - DCI and EDCF 

 Sound for 3D cinema 

Dolby Atmos and sound objects 

Dolby Atmos in theather home and A/V technology 

Audio post production and mastering in Dolby Atmos 

Cinema evolution for Dolby Atmos 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Estudamos a propagação do som na atmosfera e os efeitos sobre a recepção de fontes 

sonoras. Continuamos com a acústica de espaços fechados, auditórios e estúdios, como 

controlar a reverberação e o ruído. Por fim perspectivamos, o cinema digital, inclusive 

em 3D, os sistemas digitais de som e as tecnologias A/V na distribuição de filmes. 

 

Destacando conteúdos programáticos fundamentais 
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 Propagação do Som na Atmosfera 

 O Som em Espaços Fechados 

 Auditórios e salas de concerto 

 Cinema Digital e Dolby Atmos 

A demonstração da coerência dos conteúdos é obtida com a finalização de 2 a 3 

projectos ou objectos sonoros, prova da consolidação dos conhecimentos e objectivos 

enunciados, através da prática e conceptualização avançadas que culminam na 

apresentação do projecto ou visionamento e análise em turma e a integração no 

portfólio do aluno. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

We study sound propagation in the atmosphere and effects upon received sound 

sources. We continue with room acoustics, auditoria and studio, how to control the 

reverberation and noise. Furthermore, data transmission, digital cinema, 3D and 

digital sound systems are viewed in perspective. 

 

Contents: 

 Propagation of Sound in the Atmosphere 

 Sound in Enclosed Spaces 

 Auditoriums and Concert Halls 

 Digital Cinema and Dolby Atmos 

The demonstration of consistency of content is achieved by finishing 2-3 projects or 

sound objects, evidence of consolidation of knowledge and objectives, through practice 

and advanced conceptualization that culminate in the presentation of the project or 

viewing and analysis in class and the integration in the student's portfolio. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A exposição e análise teórica de conhecimentos são feitas oralmente com o recurso a 

projeções esquemáticas e dinâmicas com a exemplificação correspondente. 

 

A componente prática é desenvolvida com a aplicação de conhecimentos na 

manipulação dos sistemas e equipamentos específicos de ensaio e processamento 

acústico. 

 

A avaliação contínua compreende três componentes: 

a) 30% Presença e participação ativa nas aulas. 

b) 30% Participação na orientação tutorial com vista à apresentação oral de um estudo, 

versando uma das matérias constantes do programa, ou um trabalho prático versando 

uma aplicação de projeto ou objeto sonoro. 

c) 40% Teste escrito versando as matérias constantes dos sumários. 

 

A avaliação final compreende duas componentes: 

d) 50% Prova escrita 

e) 50% Trabalho prático. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The exhibition and theoretical analysis of knowledge are made orally with the use of 

schematic and dynamic with related exemples. 

 

The practical component is developed with the application of knowledge in the 
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handling of specific systems and equipment for recording and processing sound for 

film, including editing and mixing, performed in studio with software dedicated to 

sound processing. 

 This course, allows the system of final assessment for students with worker 

student status. 

 

Continuous assessment comprises three components, with the weighting: 

a)30% Attendance and active participation in class. 

b)30% Participation in the tutorial guidance for the oral presentation of a study, 

dealing with one of the subjects in the program, or a work about a practical design 

application, embodied in a sound object. 

c)40% Written test containing the matters in the summaries. 

 

The final assessment consists of two parts, with equal weighting: 

d)50% A written test (exam) 

e)50%  A practical work. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A coerência da metodologia é comprovada pela necessidade de ensaio e 

experimentalismo no domínio sonoro como elemento conceptual e narrativo da 

experiência auditiva. O ensaio de soluções criativas e dialogantes com o espaço nem 

sempre é possível empreender no quadro de uma produção e pós-produção 

multidisciplinar calendarizada. A pesquisa e investigação de novas formas sonoras ou 

estudo de tendências no trabalho de som em cinema 3D, podem ser alternativas 

metodológicas a desenvolver. 

 

O recurso a software de processamento de som é complementado com a abertura a 

novas soluções técnicas e informáticas. 

 

A componente tutorial da u.c. visa a preparação e execução dos objectos sonoros 

avançados ou orientação de pesquisa no domínio do som. As competências associadas 

à conceptualização e desenho de som do projecto ou objecto sonoro, desenvolvem-se 

fundamentalmente em estúdio ou laboratório e concluem a autoria artística do trabalho. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The consistency of the methodology is demonstrated by the need for testing and 

experimentation in the sound field as a conceptual and narrative element of the 

listening experience. The test of creative solutions and dialoguing with the space is not 

always possible to undertake as part of a multidisciplinary production and post-

production scheduled. Research and investigation of new sound forms or study trends 

in sound work in 3D cinema, methodological alternatives can be developed. 

 

The use of sound processing software is complemented with openness to new 

techniques and software solutions. 

 

The tutorial component u.c. to preparing and implementing advanced sound objects or 

research orientation in the field of sound. Skills associated with the conceptualization 

and design of the project sound or audible object, develop primarily in the studio or 

lab and complete the authorship of the work. 
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9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

Holman, Tomlinson – 5.1 Surround Sound up and running 

 Focal Press, 2000    ISBN: 0 240 80383 3 

Sonnenschein, David – Sound Design 

 Michael Wiese Productions, 2001 ISBN: 0 941188 26 4 

Katz, Bob – Mastering Audio, the art and the science 

 Focal Press, 2002 ISBN: 0 240 80545 3 

White, F. A.  - Our Acoustic Environment 

 John Wiley & Sons 

Dolby Atmos White Paper 

Dolby Atmos For Home Theater Out. 2014 

Dolby Atmos Installation Guide  Out. 2014 

 

 Collins, Mike – Pro Tools 5.1 for Music Production: recording, editing and mixing.  

 Focal Press, 2003 ISBN: 0 240 51640 0 

Ballou, Glen M - Handbook for Sound Engineers 

 Focal Press, 2001 ISBN: 0240804546 

Chion, Michel – Audio-Vision, sound on screen 

 Ed. Claudia Gorbman, 2004 

Howard, David - Acoustics and Psychoacoustics 

 Focal Press, 2000 ISBN: 0240516095 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


