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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Altres: Teoria:  Màrius Flaquer i Molina
Pràcticas: Àngel Valverde

Responsable: MARIUS FLAQUER i MOLINA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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:

Genèriques:

1. CEA10: Conèixer, comprendre i aplicar els principis bàsics i les tecnologies que s'apliquen en la comunicació 
humana a distància utilitzant els diversos mitjans de transmissió d'informació: telefonia, ràdio convencional, IP, 
satélite.
2. CEA12: Conèixer i aplicar els principis de negoci en el sector audiovisual.

3. 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.

4. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Les hores d'Activitats dirigides consisteixen en:
- Classes teòriques (grup gros), on el professor explicarà els conceptes de teoria i aprofundirà amb problemes.
Atesa la gran quantitat de conceptes, imatges i esquemes requerits, la docència es basarà en transparències, material a 
disposició dels alumnes des del primer dia, la qual cosa li permet d'anar a classe havent feta una lectura prèvia dels 
temes i, un cop a classe, concentrar-se en les explicacions del professor, tot prenent les notes que cregui oportunes per a
l'estudi posterior. A més l'alumne disposa del pla docent detallat mitjançant Atenea i web de l'assignatura: objectius 
d'aprenentatge per continguts, programació d'activitats d'avaluació, bibliografia i altres recursos en xarxa.

Addicionalment estan contemplades unes activitats dirigides consistents en explicacions, més o menys personalitzades, de
les correccions de les diferents activitats realitzades per l'estudiant, bàsicament els exàmens parcials i les pràctiques.

Dins les hores d'aprenentatge autònom hom considera les hores que l'alumne dedica a fer una lectura prèvia dels apunts 
per a la classe teòrica corresponent, realització d'exercicis i treballs proposats fora de l'aula -el(s) treballs(s) asíncron(s), 
per exemple-, redacció dels informes de les pràctiques i treballs, resolució de qüestionaris d'autoaprenentatge, estudi i 
preparació dels exàmens parcials, etc.
que caldrà complementar amb les explicacions del professor.

Metodologies docents
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En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

· Explicar els principis bàsics del so,  les formes de captació i la cadena d'amplificació.
· Explicar els principis bàsics de la reproducció del so i la seva aplicació real en la utilització professional.
· Explicar els principis bàsics de la sonorització en directe.
· Identificar els diversos formats d'enregistrament i de suport de so, analògics i digitals. 
· Manipular els diversos formats d'enregistrament i de suport de so i de fer els corresponents canvis de format.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

0. BREU HISTÒRIA DE L'ÀUDIO

1. INTRODUCCIÓ A L'ACÚSTICA

3. MICRÒFONS

Dedicació: 2h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 18h 30m

Grup gran/Teoria: 0h 30m
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 1h 

Grup gran/Teoria: 2h 30m
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 12h 

3.1  Micròfon: combinació de transductor acústicomecànic i mecanicoacústic
3.2  Tipus de micròfons segons llurs transductors
3.3  No idealitat dels micròfons
3.4  Paràmetres principals dels micròfons
3.5  Classificació dels  micròfons segons llur directivitat
3.6  Tipus de micròfons segons llur transductor acusticomecànic (TAM)
3.7  Tipus de micròfons segons llur transductor mecanicoelèctric (TMA)
        · Micròfons de carbó
        · Micròfons piezoelèctrics
        · Micròfons electrodinàmics: de cinta i de bobina mòbil
        · Micròfons electrostàtics: de condensador i electret. Alimentació fantasma
3.8  Micròfons de configuració variable
3.9  Micròfons especials: paraboloide, PZM, PCC, MIDI, estèreo.

Descripció:

Activitats vinculades:
Pràctiques 0, 1, 2, 3 i 4
Segon examen parcial
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4. MICROFONACIÓ Dedicació: 18h 30m

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 12h 

4.1  Micròfons de directe 
4.2  Organització dels canals de la taula
4.3  Marge freqüencial dels instruments
4.4  Microfonació
'       - Veu solista
'       - Cors
'       - Guitarra elèctrica. Equalització per micròfon. Simuladors d'altaveu
'..... .- Baix elèctric
'       - Bateria
Mescla per distàncies
Bombo, timbal base, timbals aeris, caixa clara, platerets i charleston
       - Percussió: Congues i bongós
       - Harmònica
       - Acordió
       - Instruments de corda polsada: Guitarra espanyola, acústica i cítara
       - Piano acústic
       - Orgue elèctric. Teclats electrònics
       - Instruments de corda: Contrabaix, violoncels, violes i violins
       - Instrument de vent: Metalls i fustes
4.5  Rider. Contrarider
4.6  Backline
4.7  Producció

Descripció:

Activitats vinculades:
Pràctiques 0, 1, 2, 3, i 4
Primer examen parcial
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5. EL SO DES DE L'ÒPTICA FREQÜENCIAL Dedicació: 8h 

Grup gran/Teoria: 2h 30m
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 5h 

5.1  Senyal transformat o espectre
5.2  Les sèries de Fourier
        - Espectre d'amplitud
        - Parcials harmònics i inharmònics
5.3  Espectre dels sons aperiòdics: la Transformada de Fourier. Nivell espectral.
5.4  Espectres d'energia i de potència.
5.5  Fressa blanca. Fressa rosa
5.6  Bandes de freqüència
5.6  Additivitat de la intensitat de les bandes

Descripció:

Activitats vinculades:
Pràctica 2, 3 i 4
Segon examen parcial
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6. Sistemes d'altaveus i caixes acústiques Dedicació: 26h 

Grup gran/Teoria: 19h 30m
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 6h 

6.1  Consideracions generals
6.2  L'altaveu a la cadena de so
6.3  Tipus d'altaveus: electrostàtics, magnètics plans,..., de bobina mòbil
6.4  Paràmetres dels altaveus: Impedància, potència,.sensibilitat...
6.5  Classificació freqüencial dels altaveus
6.6  CAIXES ACÚSTIQUES
       - Sistemes de "Pantalla infinita"
       - Sistemes de caixa tancada
       - Sistema reflector de baixos (bass reflex)
       - Laberint acústic
       - Caixa amb radiador auxiliar passiu
       - Caixa de càrrega simètrica
       - Botzines (trompetes)
       - Caixes acústiques multivies i filtres divisors de freqüència
       - Paràmetres de les caixes acústiques
       - Sistemes de correcció de fase. Altaveu concèntric

Descripció:

Activitats vinculades:
Pràctiques 2 i 4
Segon examen parcial
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7. RUDIMENTS D'ACÚSTICA

8. ETAPES DE POTÈNCIA

Dedicació: 11h 30m

Dedicació: 3h 30m

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 7h 

Grup gran/Teoria: 1h 
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 2h 

ONES ACÚSTIQUES
7.1. Ones acústiques
7.2. Intensitat sonora d'una ona esfèrica
7.3. Imatges acústiques
7.4. Ona cilíndrica
ACÚSTICA DE SALES
7.5. Acústica de grans recintes
- Reflexions primerenques, Reverberació i eco
- Camp reverberat (o difús)
- Cambra ecoica o reverberant
- Cambra anecoica
- Temps de reverberació. Mesura
- Temps de reverberació
- Absorció del so i materials absorbidors
- Nivell sonor en un recinte
- Distància crítica
7.6. Acústica de petits recintes

8.1  Amplificadors a vàlvules
8.2  Amplificadors d'estat sòlid
       - Amplificadors a transistors bipolars
       - Amplificadors a transistors d'efecte de camp
       - Classe d'amplificació

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:
Segon examen parcial, depenent de les circumstàncies.
Pràctiques 1, 2, 3 i 4.
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9. SONORITZACIÓ Dedicació: 11h 

Grup gran/Teoria: 3h 30m
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 7h 

9.1 Sistema estèreo: Fase i disposició de les caixes
9.2 Sistemes d'escolta surround
9.3 Monitoratge
- Monitors d'alta qualitat i potència
- Monitors de baixa potència
- Monitors de camp mitjà
- Monitors de directe
- Side Field
- Monitoratge amb auriculars
- Monitoratge de baix i bombo
9.4 Front Field
9.5 Front of House. Potència de l'equip
9.6 Sistema clàssic: caixes apilades
- Ús de retards (delays)
- Clusters
9.7 Sistema modern: Line array
- Absorció de l'aire
- Curvatura
- Avantatges i inconvenients de muntatge
- Millora

Descripció:

Activitats vinculades:
Pràctiques 3, 5
Segon examen parcial
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10. ACÚSTICA FISIOLÒGICA (PSICOACÚSTICA) Dedicació: 10h 30m

Grup gran/Teoria: 5h 
Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 5h 

10      L'ORELLA HUMANA
10.1 L'orella externa
10.2 L'orella mitjana
10.3 L'orella interna
10.4 La còclea (cargol)
10.5 L'òrgan de Corti
- Les cèl·lules ciliades internes i externes
- La membrana basilar
- L'orella com a analitzador de freqüències
- Emmascarament freqüencial
10.6 Percepció de la tonalitat
- Trèmolo
- Banda crítica
10.7 Tonalitat i intensitat 
10.8 L'escala mel
10.9 Sonia i nivell de sonia
10.10 Ponderació del renou. El decibel A (dBA)
10.11 Suma de nivells de fressa
10.12 Mínim canvi perceptible (JND*)
10.13 Emmascarament freqüencial 
10.14 Emmascarament temporal
- Postemmascarament
- Preemmascarament

Descripció:

Activitats vinculades:
Pràctiques 3, 4 i 5
Segon examen parcial
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Planificació d'activitats

CADENA D'ÀUDIO

MICROFONIA

ALTAVOCES

TAULA DE SO

SONORITZACIÓ DE DIRECTE

PRIMER EXAMEN PARCIAL

SEGON EXAMEN PARCIAL

TREBALLS ASÍNCRONS: CONTINGUT X

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Activitats dirigides: 2h 30m

Activitats dirigides: 2h 30m

Activitats dirigides: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 2h 30m

Dedicació: 2h 30m

Dedicació: 4h 30m
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Nota de pràctiques: 25%
- Les pràctiques seran avaluades a partir de la feina feta al laboratori i de les memòries i fitxers lliurats.
- La no assistència a una pràctica determinada implica un zero en la nota corresponent. En cas de no poder-hi assistir, cal
notificar-ho anticipadament. En aquest cas, i si és possible, el professor farà fer a l'alumne la pràctica en un grup diferent 
a l'assignat.
Nota de teoria: 75%
- Aquesta nota de teoria es desglossa en dues parts:
           -  la nota dels exàmens en suposa el 90%. La còpia en un examen en suposa un zero de l'assignatura (atenent a 
la normativa de la UPC).
               - la nota de les activitats asíncrones en suposa el 10% restant

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Hom no acceptarà als exàmens cap mena de documentació (apunts personals, transparències de l'assignatura, llibres...), 
llevat d'expressa indicació en contra.

Bibliografia

Flaquer i Molina, Màrius: Transparències del curs
Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

Cuenca, Ignasi i Gómez, Eduard. Tecnología básica del sonido, volums I i II. 1999.  Paraninfo,  

Tribaldos, Clemente. Sonido profesional. 1999.  Paraninfo,  

White, Paul. Home Recording. 19967.  Sanctuary Publishing Limited,  

Watkinson, John. Digital Audio. 2002.  Focal Press,  

Jordà Puig, Sergi. Audio digital y MIDI.   Anaya,  


