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GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104827 - TÈCNIQUES DE SONORITZACIÓ D'ESPAIS

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
Curs: Quart
Trimestre: 3
Crèdits: 6
Professorat: 

Robert Barti Domingo  <rbarti@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Competències que es treballen

Específica

Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, 
televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i 
qualitat

Bàsiques i Generals

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis per incloguin una reflexió 
sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia

Descripció

L'assignatura pretén que els alumnes adquireixin els coneixements suficients per poder dimensionar d'una manera senzilla i eficaç un de reforç de so, tant per espais oberts 
com tancats, en les situacions més habituals. L'alumne comença per familiaritzar-se amb els conceptes acústics bàsics, per comprendre els fenòmens de la generació del so i de 
la seva propagació. Amb la part pràctica de l'assignatura, l'alumne experimenta amb elements reals, allò que ha vist a la teoria, reforçant els coneixements.

Resultats d'aprenentatge

Poseir i comprendre els coneixements que aportin una base i oportunitat en el desenvolupament professional, obrint noves linies de treball per oferir als clients 
potencials nous i millors serveis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous.
Que els estudiants disposin d'una base tècnica suficient que els permeti oferir serveis difenciats de la resta de competidors.
Que les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats d'una manera clara i sense 
ambiguïtats.
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Que els estudiants poseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera autònoma.

Metodologia de treball

La metodologia de treball combina tres aspectes:

1. Sessions teo?riques:

Classe magistral presencial sobre els diferents temes del programa. Les classes compten amb suport audiovisual (presentacions en powerpoint i ca?psules de video de suport 
als conceptes i aspectes teo?rics tractats a classe. Les classes so?n dina?miques, amb participacio? activa de l'alumnat.

2. Aprenentatge individual.

Al llarg del curs, es van proposant diferents activitats relacionades amb la teoria explicada a classe que es resolen individualment. Son activitats no presencials dedicades a 
lectura de temes complementaris, cerca d'informacio?, resolucio? d'exercicis, i investigacio?. S'entreguen a trave?s del campus virtual, establint unos plac?os d'entrega.

3) Aprenentatge dirigit.

Format presencial en petits grups de treball. Es fan diferents pra?ctiques que tenen per objectiu, aprofondir i fixar els coneixements adquirits amb la teoria, posant a la 
pra?ctica allo? explicat a classe. Es parteix de material especific que es complementa amb cerca de informacio? i documentacio? externa per resoldre les questions 
pra?ctiques. Les pra?ctiques es fan en grups de 3 o 4 alumnes, que aprenen a treballar en grup. El professor pot orientar als diferents grups, perque? aquests assoleixin els 
objectius de la pra?ctica. Es fan regularment exposicions davant la resta d'alumnes de classe, dels treballs realitzats al llarg del curs, on despre?s de cada presentacio?, es fan 
preguntes i suggeriments sobre els resultats obtinguts tant per part del professor com de la resta d'alumnes, fomentant l'intercanvi d'idees i de punts de vista. Aquestes 
exposicions pretenen millorar les habilitats de l'alumne en l'exposicio? i defensa del seus treballs i a l'hora aconseguir una participacio? me?s activa dels alumnes. 

Continguts

Tema 1. Introducció.

1.1. Presentació del curs.

1.2. Objectius del curs.

1.3. Avaluació de l'assignatura.

1.4. Metodologia del curs.

 

T2. Acústica Bàsica. Conceptes generals.

2.1. Origen del so.

2.2. Atributs bàsics del so.

2.3. Mesura del nivell sonor. El dB.

2.4. Xarxes de ponderació.

2.5. Concepte de nivell equivalent.

2.6. Intensitat sonora.

2.7. Potència sonora.

2.8. Escala de nivells sonors.

2.9. Operacions amb dB.

 

T3. Percepció del so.

3.1. Funcionament de l'oïda.

3.1.1. Oïda externa.

3.1.2. Oïda mitja.

3.1.3. Oïda interna.

3.2. Teoria de l'audició.

3.3. Percepció de la tonalitat.

3.4. Discriminació temporal.

3.5. Fenòmen d'emmascarament.

3.6. Pèrdua de la sensibilitat auditiva. El control audiomètric.

3.7. Particularitats del sentit auditiu.

3.7.1. Adaptació de l'oïda al nivell sonor. 
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3.8. Percepció binaural. El que l'oïda pot fer i cap aparell electrònic pot.

3.8.1. Capacitat de selecció d'un so concret.

3.8.2. Identificació de sons. Identificació i reconeixement de patrons.

 

Tema 4. Propagació del so.

4.1. Propagació d'ones acústiques. 

4.1.1. Ones transversals i longitudinals.

4.2. Tipus de fonts acústiques. Patró de radiació de les fonts acústiques.

4.2.1. Fonts puntuals o esfèriques.

4.2.2. Fonts lineals o cilindriques.

4.2.3. Fonts planes.

4.3. Fenòmen de coherència sonora.

4.4. Agrupació de fonts puntuals.

4.5. Factors ambientals.

4.6. Influència de les condicions climàtiques.

4.7. Refracció, difracció, reflexió i absorció del so en espais oberts.

4.8. "Efecte terra". Propagació del so a prop del terra. 

 

5. Mesura del so.

5.1. Caracteristica temporal del senyal sonor.

5.1.1. Com interpretem els nivells sonors? Nivell equivalent. Nivell de pic.

5.1.2. Sonoritat del so.

5.1.3. Distribució estadística. Com fer que soni més fort amb el mateix nivell.

5.2. Caracteristica freqüèncial del so.

5.2.1. Xarxes de ponderació. La ponderació A.

5.2.2. Anàlisi en freqüència.

5.2.3. Filtres de terç d'octava.

5.2.4. Exemples d'utilització dels filtres.

5.3. Senyals de prova en acústica.

5.3.1. Soroll blanc.

5.3.2. Soroll rosa.

5.3.3. Soroll marró.

 

Tema 6. Acústica de sales.

6.1. Propagació del so en espais interiors.

6.2. Difracció, reflexió, difussió i absorció del so en espais tancats.

6.3. Absorbents acústics.

6.3.1. Absorbents porosos.

6.3.2. Absorbents ressonadors.

6.4. Elements difussors. Aplicacions.

6.5. Ressonàncies dels espais tancats.

6.6. Fenòmen de reverberació.

6.7. Fenòmen de eco.

6.8. Corba tonal.

6.9. Marge dinàmic d'una sala.
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6.10. Disseny "express" d'espais tancats.

 

Tema 7. Altaveus.

7.1. Introducció.

7.2. Tipus d'altaveus.

7.2.1. Altaveu electroestàtic.

7.2.2. Altaveu ceràmic.

7.2.3. Altaveu electrodinàmic.

7.3. Principals característiques d'un altaveu.

7.3.1. Potencia.

7.3.2. Resposta en freqüència.

7.3.2.1. Altaveus de greus, mitjos i aguts.

7.3.3. Impedancia.

7.3.4. Sensibilitat.

7.3.5. Rendiment.

7.3.6. Directivitat.

7.3.6.1. Diagrama Omnidireccional.

7.3.6.2. Diagrama direccional.

 

Tema 8. Caixes acústiques.

8.1. Tipus de caixes acústiques.

8.1.1. Caixa tancada.

8.1.2. Caixa bass reflex.

8.1.3. Caixa sintonitzada.

8.1.4. Caixa amb radiador passiu.

 

Tema 9. Agrupacions de fonts sonores.

9.1. Agrupacions d'altaveus.

9.2. Agrupacions de caixes acústiques.

9.3. Disperssió del nivell sonor.

9.4. Diagrames de directivitat de les agrupacions lineals.

9.5. Agrupació de subs.

9.5.1. Agrupacions de subs lineals verticals i horitzontals.

9.5.2. Fonts múltiples i lobulació.

9.5.3. Lòbul de radiació.

9.5.4. Concepte gain shading.

9.6. Tipus d'agrupacions de subs.

9.6.1. Broadside arrays.

9.6.2. Gradient arrays.

9.6.3. Endfire (Shotgun) arrays.

 

Tema 10. Tècniques de sonorització d'espais.

10.1. Dimensionat del sistema de reforç de so.

10.2. Limitacions externes del nivell sonor.

10.3. Tipus de sonorització.
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10.4. Selecció del tipus de caixa acústica.

10.5. Determinació del nombre de caixes acústiques.

 

Tema 11. Exemples i casos pràctics.

11.1. Exemples de sonoritzacions en espais oberts.

11.2. Exemples de sonoritzacions d'espais tancats.

 

Pràctica 1. Mesura i caracterització del so.

Pràctica 2. Disseny acustic de sales.

Pràctica 3. Mesura de les característiques d'una caixa acústica.

Pràctica 4. Disseny d'una agrupació lineal.

Pràctica 5. Sonorització d'un espai tancat.

Pràctica 6. Sonorització d'un espai obert.

 

 

Activitats d'aprenentatge

Els alumnes fan quatre tipus d'activitats:

1.
Aprenentatge a classe, on s'imparteixen tant els conceptes teo?rics com els exercicis de suport.

2.
Activitats individuals, on l'alumne fa cerca d'informacio?, o fa exercicis.

3.
Treball en grup, on l'alumne apren a treballar en grup en casos pra?ctics.

Sistema d'avaluació

Avaluacio? continua al llarg del trimestre. Els alumnes han d'aprovar obligato?riament l'avaluacio? continuada per poder aprovar l'assignatura complerta.

Activitats individuals 30%. Es tracta d'activitats relacionades amb els temes tractats a classe, fetes de forma individual. Han de superar els treballs amb una nota mi?nima de 
5/10.

Pra?ctiques en grup 30%. Es tracta de pra?ctiques relacionades amb la teoria vista a classe. Les pra?ctiques es fan en grups de 3 a 4 persones per grup, i la nota e?s pel grup de 
pra?ctiques. Han de superar els treballs amb una nota mi?nima de 5/10 per grup.

Exa?men final 40%. Cal superar l'examen final amb una nota mi?nima de 5/10. Els alumnes han d'aprovar l'exa?men final per aprovar l'assignatura complerta. Avaluacio? 
durant el peri?ode de recuperacio?:

Es recupera l'exa?men final, amb l'exa?men de recuperacio?. 

No es recuperen ni les pràctiques ni els treballs individuals.

Bibliografia

Bàsica

Manual de sonorización en directo. Carles P. Mas.

Sound Reinforcement Handbook. Gary Davis & Ralph Jones

Sound System Engineering. Don Davis & Eugene Patronis. Ed. Focal Press.

Complementària

Sistemas de sonido: diseño y optimización. Bob McCarthy. Ed. Alvalena.
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