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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En aquesta assignatura s'estudia el comportament acústic de les sales i les correccions necessàries per adaptar l'acústica 
de la sala a les necessitats sonores.

Responsable: Joan Triadó Aymerich
Josep López Xarbau

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2015

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. CEA11: Conèixer, comprendre i aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i el registre de 
so en la producció musical i la creació de música electrònica per al seu ús en produccions audiovisuals.
2. CEA9: Conèixer, comprendre i aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i 
registre del so per a la seva aplicació en les diverses plataformes: espectacle, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia.

3. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Sesions magistrals de teoria i experimentació en diferents indrets acústics i laboratori

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Cap

Requisits

Cap
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Continguts

Tema 1- Introducció. Conceptes bàsics sobre el 
so i el soroll

Tema 2- La mesura del so

Dedicació: 12h 

Dedicació: 13h 

Grup gran: 6h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup gran: 7h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Es defineix conceptualment i experimentalment què és el so i què és el soroll. ES tracten aspectes generals sobre
els processos d'audició

Descripció de la física del so i definició dels mètodos de mesura i els paràmetres utilitzats.
Estudi dels aparells de mesura del so i el seu funcionament
Estudi de les diferents lleis i reglaments que regulan el so i el soroll.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctiques
Classes teòriques
Primer examen

Pràctiques
Classes teòriques
Primer examen

Objectius específics:

Objectius específics:

Saber definir so i soroll
Aprendre a operar amb els conceptes de Nivell de Pressió sonora i nivell d'Intensitat sonora, dB, 
Conèixer i operar amb  la llei de l'Atenuació amb la distància
Conèixer els usos de les ponderacions A, B i C
Conèixer els LLindars d'audició depenent de la freqüència del so i soroll

Conèixer els conceptes de nivell equivalent, percentils i per a què es fan servir.
Usar el sonòmetre 
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Tema 3- Condicionament sonor d'interiors

Tema 4- Gravant en diferents espais acústics

Dedicació: 15h 40m

Dedicació: 8h 20m

Grup gran: 7h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 40m

Grup gran: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 3h 20m

Estudi de les reflexions del so a l'interior d'una sala. Paràmetres per a la caracterització del camp reverberant.
Anàlisi dels diferents tipus de materials usats per a modificar el camp reverberant d'una sala.
Estudi de les geometries de sala utilitzades per a millorar la seva resposta acústica.
Descripció de los mètodes utilitzats per a condicionar acústicament una sala.

S'explicaran els problemes i tècniques per a gravar en espais acústics diferents, tant interiors com exteriors, per a
productes audiovisuals 

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Sessions teòriques
Primer examen
Pràctiques

Sessions teòriques
Pràctiques
Segon examen

Objectius específics:

Objectius específics:

Conèixer el concepte de temps de reverberació i de camp reverberant, el seu espectre i la seva relació amb la 
intel·ligibilitat
Resposta dels materials absorvents a l'espectre freqüencial del so

Conèixer les tècniques de gravació en els diferents espais: us i col·locació de micròfons, tractament del so de 
fons dels espais, creació d'espais de forma virtual (reverberación convolucional)
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Tema 5- Aïllaments. Dedicació: 25h 

Grup gran: 12h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Concepte d'aïllament. Estudi del comportament dels elements de construcció respecte de l'aïllament acústic.
Anàlisi dels diferents tipus de tècniques i de materials usats per a aïllar acústicament una sala.
Estudi de les vibracions, la seva propagació i els diferents mètodes utilizats per a eliminar-les

Descripció:

Activitats vinculades:
Sessions teòriques
Pràctiques
Segon examen

Objectius específics:
Conèixer les vies de transmissió del so
Conèixer la forma de mesurar l'aïllament acústic
Conèixer les tècniques d'aïllament
Conèixer la manera de solucionar els problemes d'aïllament acústic
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Planificació d'activitats

1. PRIMER EXAMEN

2. SEGON EXAMEN

3. PRÀCTIQUES

Primer examen parcial a mig quadrimestre que allibera materia i un segon examen final.
Revissió dels dossiers de les pràctiques.
Els exàmens representen el 80 % de la nota, cadascun dels exàmens un 40%, i les pràctiques el 20 %

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Les proves es realitzen sense apunts i sense calculadora o mòbil o altre dispositiu electrònic, ùnicament paper i eines 
d'escriure
Les pràctiques es realitzen en grup

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Realització d'un examen parcial en finalitzar el tema des materiales absorvents. Aquest examen pot eliminar 
matèria de l'examen final.

 Realització d'un examen parcial en finalitzar el tema des aïllaments.

 -Enregistrament i mesura d'un escenari sonor exterior i posterior anàlisi i sintesi del escenari
-Estudi de diferents espais interiors i mesura del temps de reverberació, amb el posterior anàlisi de les mesures 
obtingudes.
-Realització d'una mesura d'aïllament entre sales segons la norma ISO 140-4. Mesura de la transmissió estructural
d'una vibració.

Material de suport:
Ordinadors i software, materials acústics, sonòmetres, micròfons, etc

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Una pràctica pot durar una sessió o més d'una. Un cop acabada es lliuraran els resultats en un informe

Objectius específics:
Practicar els coneixements teòrics en situacions reals i de disseny

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran: 20h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit: 12h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 22h 

Dedicació: 22h 

Dedicació: 32h 
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

M. David Egan. Arquitectural Acoustics.   McGraw-Hill Publishing Company,  

Higini Arau. ABC de la Acústica arquitectónica.   CEAC,  


