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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 739 - TSC - Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL (Pla 2014). (Assignatura optativa).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català, Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: JORDI ROMEU GARBI

Altres: JORDI ROMEU GARBI

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
13340. Aplicar conceptes científics a problemes ambientals i la seva correlació amb conceptes tecnològics.
13347. Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats i plantejar el seu balanç de massa i d?energia.

METODOLOGIES DOCENTS

La metodologia es basa en la combinació de varies activitats:

- Sessions de classe presencial  en la que es presenten els conceptes teòrics relacionats amb el curs, i  es resolen problemes
relacionats.

- Resolució individual de problemes proposats com a treball autònom que reforcen les activitats de classe

- Treball experimental individual d'avaluació d'impacte acústic d'una activitat també com a treball autòrnom

- Sessió de laboratori de càlcul d'impacte acústic d'una infrastructura per simulació, treball realitzat en grup dins de les sessions de
classe i també com a treball autònom.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

CE01 - Aplicar conceptes científics a problemes ambientals i la seva correlació amb conceptes tecnològics.
CE08 -Dimensionar sistemes de tractament no convencionals i avançats i plantejar el seu balanç de massa i d'energia.

Coneix els conceptes científics i els principis tècnics de la gestió de la qualitat dels medis receptors, atmosfera, aigües i sòls, i els
aplica a la resolució de problemes.
Coneix els  conceptes científics  i  els  principis  tècnics  dels  sistemes de gestió  i  tractament de les  emissions gasoses,  d'aigües
d'abastament, d'aigües residuals i de residus, així com les tècniques de remediació d'aigües subterrànies i sòls contaminats.
Dimensiona sistemes per al tractament dels principals vectors contaminants en sectors d'activitat específics.
Interpreta normes, identifica objectius, valora alternatives tècniques, proposa solucions no convencionals i prioritza actuacions.

Definició dels paràmetres característics del so i la seva percepció.
Propagació sonora en camp lliure. Potència sonora. Correccions a la propagació teòrica.
Reflexió i absorció sonora dels materials. Comportament acústic d'un recinte.
Mesura del so. Ús de sonòmetre i analitzador. Bones pràctiques en la presa de mostres.
Control de soroll. Principis d'aïllament acústic i condicionament acústic. Barreres.
Estudi d'impacte acústic. Dades de partida, hipòtesis i resultats lliurables. Mètodes de càlcul i models de simulació. Estudi aplicat del
marc legal existent.

L'objectiu final del curs és que l'estudiant sigui capaç d'efectuar l'estudi d'impacte acústic d'una activitat existent o futura.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup mitjà 10,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 10,0 8.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Mesura del soroll

Descripció:
Presentació dels conceptes teòrics referents a la mesura del soroll
Resolució de problemes relacionats amb la mesura del soroll

Objectius específics:
Compendre els principis teòrics que regeixen la mesura del soroll
Aplicació dels conceptes teòrics de la mesura del soroll, Afiançament dels continguts teòrics

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 8h 23m
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Avaluació del soroll ambiental

Descripció:
S'estableixen els criteris i metodologia a seguir per a l'avaluació del soroll ambiental
Es plantegen casos teòrics d'avaluació ambiental del soroll
Presentació oral del treball d'avaluació experimental del soroll

Objectius específics:
Tenir les eines bàsiques per procedir amb una evaluació del soroll ambiental
Compendre com s'avalua el soroll ambiental
Presentar per escrit i oralment un informe d'avaluació d'impacte ambiental

Dedicació: 31h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 18h 12m

Propagació del so

Descripció:
Teoria sobre els efectes que condicionen la propagació del so
Plantejament de problemes relacionats amb els fenomens de propagació sonora
Càlcul per ordinador de l'impacte acústic d'una gran activitat en el seu entorn

Objectius específics:
Entendre els fenòmens que condicionen la propagació del so
Caracterizar correctament la propagació del so i preveure actuacions per minorar-la
Aprendre a realitzar estudis d'impacte acústic d'una gran activitat o infraestructura en el seu entorn

Dedicació: 38h 24m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 22h 24m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació dels problemes proposats com a treball autònom: 35%

Avaluació del treball experimental d'impacte acústic d'una activitat: 35%

Avaluació del la pràctica d'impacte acústic per simulació: 30%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La no presentació dels resultats dins del termini establert comportarà un zero de l'activitat.
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