


Nos dias 29/OUT a 1º/NOV do ano de 2017 a Attack Audio System forneceu os 
equipamentos da linha Vertcon L206D, F108D, F112D e S118D para a realização do curso 
“Calibration & Design Techniques for Modern Sound Systems” com Merlijn van Veen em São 
Paulo, produzido pela Audio Seminars.

Merlijn van Veen nasceu em 5 de abril de 1978. Após o colegial, estudou gravação em 
estúdio e piano jazz durante 4 anos no Conservatório Real de Hague. 

Durante sua carreira, Merlijn van Veen se apaixonou por tecnologia de sistemas. Graças à 
extensa auto-educação e seminários por Bob McCarthy e Mauricio "Magu" Ramirez, Merlijn 
van Veen agora pertence a um seleto grupo de holandeses com uma compreensão 
fundamental da física por trás do som.

Em 2015 Merlijn foi uma das poucas pessoas que forneceram ajuda e suporte contínuo 
para Bob McCarthy, trabalhando na 3ª edição do seu livro "Sound Systems: Design e 
Optimization”. Um livro reconhecido mundialmente como o guia sobre sistemas de som.

Durante os 4 dias de curso várias técnicas de montagem de sistemas de sonorização foram 
exemplificadas na teoria e na prática, e os equipamentos da linha Vertcon foram utilizados 
para suportar as aplicações demonstradas por Merlijn van Veen.

O primeiro dia foi de ênfase na importância de compatibilidade de fase entre duas caixas 
para que possam ser colocadas junto em um desenho ou projeto de sonorização.

Para estas demonstrações foram utilizadas as caixas F108D (point-source) e L206D (Line 
Array), exemplificando a total compatibilidade de fase entre os dois modelos de caixas da 
linha Vertcon, colocando desta forma a Attack entre as grandes fabricantes mundiais de 
caixas acústicas que estão preocupadas em entregar ao cliente compatibilidade entre 
modelos dentro da mesma linha de produtos, o que se traduz em grande facilidade ao 
usuário no desenho do sistema de sonorização.
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Durante o segundo dia do curso continuaram a ser abordados os aspectos sobre a 
linearidade de resposta de fase de um sistema de sonorização e o correto ajuste de tempo 
entre as caixas para o perfeito acoplamento acústico.

Foram utilizadas para demonstração as caixas F112D e S118D da linha Vertcon.
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Para o terceiro dia a abordagem foi o desenho de um sistema de sonorização com caixas 
do tipo Line Array. O foco principal foi a busca por linearidade sonora em toda a audiência. Os 
principais aspectos sobre desenho e alinhamento de sistemas foram abordados e 
exemplificados na prática.

Desta vez o modelo de caixa escolhido foi a L206D da linha Vertcon.
O comportamento acústico de uma caixa foi avaliado minuciosamente e posteriormente o 

comportamento na montagem em array.

O quarto e último dia foi dedicado aos arranjos de subwoofers com o objetivo de obter 
controle da diretividade em baixas frequências. Arranjos cardióides como end-fire, gradiente 
em linha e stack foram exemplificados na prática.

A caixa escolhida para as demonstrações foi a S118D da linha Vertcon.
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Equipe Attack com o mestre Merlijn van Veen.
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