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Resum  

Aquest treball és un anàlisi dels sistemes de mesures electroacústics dels cinemes actuals, 

i en concret, en els altaveus en camp proper i camp llunyà. L’objectiu d‘aquest document 

és qüestionar i revisar els estàndards actuals de mesures de sales de cinema i oferir nous 

enfocaments per a la millora sonora entre sales de mescla i cinemes comercials. Aquesta 

meta es vol obtenir a partir dels resultats adquirits en els experiments que s’han dut a 

terme i així verificar corrents actuals i donar nous raonaments en les mesures. Les  noves 

propostes i tècniques de mesura en comparació amb les antigues seran determinants per 

a veure més bé els resultats. La primera part del treball donarà un context general sobre 

la situació actual de la sonoritat en les sales de cinema, amb les limitacions, antigues i 

noves propostes donant així un base més extensa per analitzar amb més seguretat els 

experiments.   

 

 

 

 Abstract  

The present research is an analysis of the electroacoustic measuring systems focused on 

the current cinema rooms. More specifically, centered on the near-field and far-field 

speakers. The aim of this thesis is to question and review the current standards of the 

cinema mixing rooms and to offer new points of views in order to improve the sound 

between the mixing rooms and the commercial cinemas. This goal is going to be reached 

from the results obtained during the realized experiments and thus to verify nowadays 

tendencies and to give new theoretical views. New proposals and techniques of 

measurement in comparison between the old ones will be determined in order to clarify 

the results .The first part of the work will give a general background on the current status 

of the sound in the cinema, with limitations, old and new proposals giving a broader base 

to analyze safer experiments. 
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1- INTRODUCCIÓ I DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 
 

1.1- Objectius en la calibració d’un cinema  

Dins el món del cinema, la qualitat sonora ha estat en constant consideració tan per 

professionals del sector com per espectadors; el nivell de reproducció i la resposta en 

freqüència són els factors més rellevants per a garantir una sonoritat millor. Aquests dos 

factors han estat estandarditzats amb l’objectiu de oferir una analogia sonora entre cada 

sala o estudi on les pel·lícules es mesclen o reprodueixen, mantenint el timbre i el nivell 

creat pels mescladors i aprovat pel director.  

Quan en un sistema de reproducció el que es vol sentir de sortida és exactament el que hi 

entra, l’òptim és pensar que el sistema ha de correspondre amb una resposta en freqüència 

totalment plana, però això és impossible, ja que existeixen diferents factors que n’alteren 

la resposta. Per una banda, existeixen factors de reverberació i reflexions de la sala els 

quals fan variar el comportament del so segons la mida i el volum d’aquesta o, dit d’una 

altre manera, no totes les freqüències es mantenen iguals al ser reflectides en diferents 

superfícies. Per altre banda, tot hi les millores d’avui en dia dels sistemes de reproducció 

sonora, apareixen distorsions i emmascaraments freqüencials que no garanteixen una total 

fidelitat al passar un so per un altaveu. Com també en els avenços psicoacústics, on s’ha 

qüestionat la naturalitat del so i la interpretació oïda/cervell en l’ésser humà. Així doncs, 

obtenir una corba estàndard de resposta freqüencial que permetés una transversalitat a 

través de qualsevol sala va ser l’objectiu principal de l’anomenada X-Curve, ara fa més 

de 30 anys, la qual està definida en els estàndards SMPTE 202M (1984) i ISO-2969. 

Aquest estàndard recomana fer servir un senyal test de soroll rosa en estat estacionari i en 

una posició de mesura referencial de 2/3 parts de la pantalla a la part posterior de la sala 

que inclou el camp reverberant.  

En aquests darrers anys, aquest sistema de calibració ha anat sent qüestionat, i han 

aparegut nous suggeriments i propostes que han al·ludit a les limitacions d’aquest mètode. 

La importància de la equalització ha estat aspecte recurrent per els experts, on ha emergit 

nous fronts donant importància a la integritat i naturalitat del so, recomanant que el que 

surt per un altaveu ha de ser el més òptim possible i no equalitzar res. 

Aquest treball vol donar un conjunt de mesures comparatives entre el mètode tradicional 

de calibració i algunes propostes més recents, oferint d’entrada un anàlisi més exhaustiu 

a partir de processos més actuals com la tècnica de mesura Exponential Sine Sweep (ESS) 

i l’anàlisi a més resolució de 1/3 d’octava (secció 1.4). Finalment, les diferències i 

limitacions en l’anàlisi en altaveus en camp proper i camp llunyà es durà a terme a partir 

de la part d’experimentació. 
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1.2 Definició del Problema 

Tal i com hem esmentat anteriorment, el mètode actual per a la calibració de sales de 

cinema segueix la recomanació SMPTE ST 202:2010. Algunes de les característiques més 

rellevants que hem extret de l’ SMPTE Standard for Motion –Pictures-Dubbing Stages 

(Mixing Rooms), Screening Rooms and Indoor Theaters-B-chain Electroacústic 

Response són les següents: 

 Emetre en els diferents altaveus successivament soroll rosa. 

 Mesurar la resposta amb un analitzador en temps real(RTA) d’1/3 d’octava. 

 Ajustar la resposta amb un equalitzador d’1/3 d’octava fins a aconseguir la 

resposta desitjada. 

 L’objectiu actual és obtenir una corba amb ± 3 dB de marge respecte l’estàndard 

SMPTE ST 202:2010. 

 La posició dels micròfon de mesura principal ha de ser aproximadament a 2/3 

parts de la distància de la pantalla a la paret del fons de la sala i la resta de 

micròfons en configuració diamond I, col·locats a l’altura de l’oïda en una posició 

central de la sala, en un nombre suficient de posicions per cobrir l'àrea d'escolta i 

alhora reduir la desviació estàndard de les respostes posició a posició a menys de 

3 dB. En una sala de mescles, les mesures es farien en cada posició del personal 

de mescles i en la localització del productor.  

 La disposicions dels micròfons poden ser: MultiplexatsA, múltiples o micròfons 

espaiats. 

 

En el document de Ioan Allen, ‘The X-curve: Its Origins and History’[1], l’autor fa un 

repàs de la història de la indústria del cinema i com finalment es va estandarditzar la 

resposta. La Figura 1.2.1 extreta de Allen[1], mostra la resposta freqüencial en estat 

estacionari de la B-chainII tal com s'especifica per la X-Curve on conclou, a través de certs 

experiments, que els resultats mostren un pendent del nivell en baixes freqüències i una 

caiguda aparent en altes freqüències, aproximadament a -3dB/octava a partir de 2 kHz.  

 

Figura 1.2.1 La X-curve. 

SMPTE ST 202:2010 – 1998. 

 

 

 

 

 

                                                           
I Configuració de quatre micròfons en posició de rombe, el micròfon central més proper a la font, dos micròfons L i R 

més allunyats al micròfon central proper i  el micròfon central més allunyat de L i R i en línia central. 
A Configuració de 5 micròfons que es connecten a una electrònica on pots habilitar els micròfons en funció de quants 

se’n vulguin fer servir. 
II La part del sistema de so en un espai de cinema que reprodueix la banda sonora al teatre i inclou el processament de 

senyals específiques dels altaveus, amplificadors de potència, i els canals de pantalla, so envoltant, altaveus i sub-

woofer. També inclou la pantalla i l'acústica teatre. SMPTE ST 202:2010. 
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Un altre aspecte que remarca el document és la influència del temps de reverberació de 

la sala en la resposta. En general tindrem que com més gran és la sala, més haurà de ser 

la correcció en la inclinació aparent en HF(High-frequency) perquè el so romangui 

constant ja que el temps de reverberació afectarà més en gran mesura en les baixes i altes 

freqüències. Segons explica Allen[1], la resposta en freqüència variarà substancialment 

en el temps a través de la sala segons si apliquem l’equalització quan estem en estat 

estacionari o l’apliquem en els primers sons d’arribada al micròfon. 

Tal i com mostren les Figures 1.2.2 i 1.2.3 del document de Allen[1] , s’obtenen diferents 

resultats depenen de si s’aplica EQ o no a la sala. Per un costat veiem que si d’entrada la 

resposta en el so directe és plana (Figura 1.2.2 ), les freqüències baixes augmentaran més 

respecte les mitjanes i altes freqüències ja que les LF(low-frequency) tendeixen a sostenir-

se en el temps. Concretament, en el contingut cinematogràfic, aquests casos apareixeran 

quan el so emès sigui diàleg o sons de poca durada. Per tant, una part important del temps 

total. En canvi, quan es mesura la resposta per a un senyal de llarga duració i s’aplica EQ 

en el temps de reverberació per obtenir una resposta plana (Figura 1.2.3), el so directe 

tendirà a tenir una disminució de guany en LF i un augment a partir dels 2 kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 1.2.2 i 1.2.3 (respectivament). Evolució del guany i la freqüència respecte el 

temps en una resposta no equalitzada en estat estacionari. Evolució del guany i la 

freqüència respecte el temps en una resposta equalitzada en estat estacionari[1]. 

Per tant, el que Ioan Allen[1] conclou és que quan estem mesurant una resposta en estat 

estacionari (incloent la reverberació), aquesta estarà composada per el so directe i per els 

sons reverberant que s’hagin pogut afegir a mesura que passa el temps i que en 

conseqüència, si apliquem la calibració seguint l’estàndard SMPTE ST 202:2010, estarem 

alterant els sons directes que arriben a l’oient i que aquest fet s’accentuarà més segons si 

el volum de la sala és major. Un altre aspecte relacionat amb l’anterior que ha anat 

emergint els últims anys gràcies als seus avenços i que cal que tinguem en compte és el 

tema psicoacústic. En referència a l’informe de Philip Newell, ‘A New Draught Proposal 

for the Calibration of Sound in Cinema Rooms’[2], l’autor fa recurrència a les capacitats 

que té la nostra oïda per distingir la naturalitat del so a través de les irregularitats o 

distorsions els quals van sorgint, essent totalment selectiva. Finalment, comenta que la 

equalització en estat estacionari per a fi de millorar el so és una quimera, ja que altera la 

naturalitat del so i provoca canvis no-naturals als sons directes, que com hem dit 

anteriorment són directament distingibles per l’oïda humana. 

 



 

4 
 

1.3- Paràmetres que afecten al so en cinema 

La sala, el temps de reverberació i els modes 

Quan pensem en què pot afectar més directament el so en un cinema, primerament pensem 

en la sala, la seva acústica i dimensions, però també hem de tenir en compte altres 

paràmetres com els altaveus , la seva configuració i la pantalla. 

Fent una mica de repàs, quan qualsevol font sonora emet so en un recinte, aquest es 

propaga, es reflexa i arriba a l’oient en temps, intensitats i angles diferents. Ara bé, podem 

identificar diferents graus d’arribada del so. En primer lloc, en el domini del temps, 

definim la zona de camp directe com la zona on predominen els primers sons en arribar a 

l’oïda, també anomenat so directe. Llavors alguns es reflecteixen per la sala i arriben a 

l’oïda en un temps superior, en angles distints i en molts casos amb una intensitat menor 

que el so directe, tal i com ens mostra la Figura 1.3.1. Aquestes primeres reflexions estan 

definides entre el so directe i aproximadament 50-80ms. Finalment, arriba a l’oïda la 

reverberació, que es defineix com aquells sons que d’una manera o altre encara “floten” 

per la sala i van disminuint fins a baixar al soroll natural que la sala tenia sense que sigues 

alterada per l’emissió d’una font sonora. 

Com afectarà l’acumulació de reverberació en una sala alhora de calibrar-la? Doncs de 

manera molt directa, ja que qualsevol sala tancada té reverberació, i generalment com 

més gran és la sala, més reverberació hi haurà. En el gràfic 1.3.1 del paper de Allen[1] 

vegem la variació de diferents temps de reverberació(Rt) en el rang auditiu en sales 

mitjanes i grans.  

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                 

Figura 1.3.2 So directe, primeres          

reflexions i reverberació en una sala.  

Figura 1.3.1 Temps de reverberació segons 

la freqüència en sales mitjanes i grans[1]. 

Un altre problema que sempre ha portat de bòlit als experts són els modes propis de la 

sala, els quals causen un augment d’intensitat en algunes zones i disminucions en d’altres, 

fent així impossible de corregir tots els punts afectats amb un únic equalitzador. 

Aquests modes propis estan associats a una freqüència pròpia de manera que la seva 

longitud és proporcional a les dimensions de la sala. Aquest fet és pràcticament inevitable 

en una sala, ja que com hem dit abans depèn de la seva geometria, i els últims corrents 

recomanen no corregir-ho ja que si estem equalitzant unes posicions concretes per altre 

banda també n’estem modificant d’altres. 
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Altaveus en camp proper, camp llunyà i surround 

En un cinema convencional hi ha diferents tipus d’altaveus amb una funció concreta cada 

una. Per un costat hi ha els altaveus col·locats darrera la pantalla, que tenen el principal 

protagonisme, ja que són responsables del diàleg (canal central) i en general tots els sons 

relacionats amb la imatge i música. Estan composats habitualment per components de 

diferents rangs freqüencials, tals com woofers, altaveus de mitjos i aguts, típicament amb 

trompetes per optimitzar l’eficiència. Per altre banda, també hi ha els altaveus subwoofers 

que emeten des de les freqüències més baixes fins als 125 Hz normalment, i acostumen a 

estar sota la pantalla de cinema. I finalment, hi ha els altaveus surround que 

tradicionalment estan repartits a partir d’1/3 de la sala, col·locats en una línia una mica 

per sobre de l’altura dels oients i emeten sons amb l’objectiu de donar ambient, efectes i 

sons evolvents.  

Els actuals sistemes d’altaveus en sales de cinema han millorat molt en quant a qualitat 

sonora, resposta freqüencial i directivitat, respecte models de fa 40 anys. S’han millorat 

els problemes de potència per a diferents freqüències baixes i distorsions harmòniques en 

HF. És important saber en quines posicions posar-los per què donin la cobertura desitjada. 

Hi ha diferents estudis que demostren que si la resposta freqüencial és analitzada en 

bandes de freqüència més estretes que 1/3 d’octava, s’obtindrà millor resolució per a 

identificar els pics i valls no desitjables i s’aconseguiran millors resultats alhora de la 

correcció.  

La col·locació dels altaveus té un gran impacte en el comportament de reproducció d’un 

altaveu, especialment en freqüències baixes i això farà que els efectes d’interferència o 

modes de la sala siguin més o menys rellevants en funció de la seva posició. Aquests 

efectes són denominats “Adjacents boundary effects”, i apareixen en les freqüències on 

la distància dels altaveus a les superfícies o límits són menys que la longitud d’ona. 

Podem deduir que les freqüències afectades seran les LF. Hi ha dos mètodes per a poder 

minimitzar aquests efectes: 

1- Empotrar un altaveu a la paret (endins) pot optimitzar els problemes de radiació i 

minimitzar-ne els efectes. 

 

2- Equalitzar els altaveus en una sala per adaptar la resposta freqüencial de l’altaveu. 

 

Per a poder veure l’impacte que causa la posició dels altaveus en una sala (en aquest cas 

petita), l’experiment fet en el document Room Response Equalization and Loudspeaker 

Crossover Networks de Benjamin Mathias Dietze [3]ens mostra com col·locant un 

altaveu en dues posicions diferents, i obtenint diferents radiacions (𝜋, 2𝜋)III la seva RF 

(Resposta Freqüencial) varia substancialment. En la Figura 1.3.3 podem veure les 

respostes mesurades en les diferents radiacions.  

                                                           
III Sistema de radiació segons radiants : 𝜋 radia a ¼ part d’esfera, corresponent a un altaveu en una cantonada;2𝜋 radia 

a ½ part d’una esfera, corresponent a un altaveu en una paret i 4𝜋 radia a l’àrea sencera d’una esfera, corresponent a un 

altaveu en camp lliure. 
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Figura 1.3.3 Diferència entre 𝜋 i 2𝜋 en la resposta[3]. 

Es pot apreciar que les diferències apareixen entre 20 i 200 Hz i que probablement 

interessa més la radiació de 2𝜋 ja que es manté més plana en tot l’espectre. 

Surrounds 

 

Un altre qüestió en emfatitzà respecte els altaveus i l’escolta en una sala serà fer una 

exacte determinació de la sintonització dels altaveus de la pantalla respecte els altaveus 

surround. Perquè diem això? Doncs perquè hem de tenir en compte que en una sala de 

cinema la localització dels oients és significativa, ja que la seva proximitat als altaveus 

dependrà de en quin camp sonor té major influència, ja sigui camp proper o camp 

reverberant. Segons el document de Allen[1] hi ha una escala de 1.5:1 més oients a prop 

dels altaveus surrounds que en els altaveus de la pantalla. Arrel d’això els estàndards ISO 

DIS2969 i SMPTE ST 202:2010 suggereixen flexibilitzar la X-Curve en funció de la 

distància dels altaveus. Fonamentalment, proposen ajustar la resposta en la pendent en 

HF en funció de la proximitat dels altaveus.  

Els oients que estan més a prop dels altaveus surround, en camp proper, s’hauria d’obtenir 

una resposta plana fins als els 4 kHz aproximadament, i a mesura que augmenta la 

distància entre l’altaveu i l’espectador, i en conseqüència, la reverberació, aquesta 

pendent s’hauria de mostrar en freqüències menors, n contrast amb la original X-Curve 

que proposava que en una sala petita havia d’estar sintonitzada amb un pendent de 2 

dB/octava a 2 kHz, a 3 dB/octava en una sala mitjana i a 4 dB/octava en una sala gran. 
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Pantalla de cinema 

Una pantalla de cinema a part de permetre visualitzar la seqüència d’imatges que són 

projectades també crea efectes secundaris no desitjables en el so del que s’emet per els 

altaveus principals. L’objectiu principal que es busca és que les pantalles causin el mínim 

efecte.  

 Les pantalles poroses causen un roll-off significatiu en les altes freqüències i també 

afecten a les característiques de dispersió per als oients. No obstant això, s’han 

perfeccionat de tal manera que en bons casos l’equalització per corregir-ne els efectes no 

ha estat necessària. Un altre efecte a tenir en compte és la distància entre els altaveus i la 

part frontal de la pantalla. Si es col·loquen a prop poden ocasionar fàcilment el “comb-

filter” i si es col·loquen massa lluny pot ocasionar problemes amb les ones sonores per 

culpa del marc de la pantalla. 

Segons comenta l’article ‘The effect of visual stimulation on the perception of ‘natural’ 

loudness and equalisation[4]’ quan les pantalles no són d’un teixit tingut en consideració 

per a la qualitat sonora, causa una aberració en la resposta directa, que un cop és equalitzat 

en camp reverberant pot donar resultats molt pobres per l’oient, tot hi que l’analitzador 

espectral mostri una resposta correcta. L’article[4] sentencia que el concepte de utilitzar 

l’equalització general de la sala sense tenir en compte l’impacte de la pantalla hauria 

deixar-se d’utilitzar ja que molts casos crea un problema camuflat en l’anàlisi en camp 

difús.  
 

Temes psicoacústics 

Avui en dia sabem que els coneixements en psicoacústica han avançat molt i que la relació 

entre l’oïda i el cervell té un pes important alhora de saber què escolta l’oient en diferents 

circumstàncies acústiques. Cal contemplar la distinció entre els sistemes de mesurament 

actuals (microfonia) i la percepció de l’ésser humà. En l’article ‘The physics of a new 

clarinet design’[7] s’introdueix el concepte que l’oïda humà té la capacitat de “sentir a 

través” d’un espai la font sonora a través de irregularitats que puguin aparèixer. Aquest 

fet reforça que els sons directes tenen una gran rellevància per a la percepció auditiva, on 

petits canvis poden ser majoritàriament distingits per gran part dels oients. 

En el document[2] es qüestiona reiteradament el fet que se segueixi equalitzant en camp 

reverberant, quan de fet l‘oïda humana és més susceptible al so directe que el so 

reverberant.  

Altres experiments demostren que quan s’utilitza l’equalització d’1/3 d’octava en RTA 

(Real time Analysis) en un altaveu, pot sortir generalment empitjorada la seva resposta si 

no s’aplica en els rangs de freqüències concrets ja que diferents resultats mostren com 

l’oïda humana pot detectar caigudes i pics, quan en la pantalla d’anàlisis real la resposta 

és bastant plana. Sobretot aquests problemes seran detectats en les bandes de 300 a 2kHz 

(banda de parla), que pot inferir en la intel·ligibilitat dels diàlegs. 

Actualment podem dir que l’oïda és més fina que 1/3 d’octava, amb escales de 1/6 o fins 

i tot 1/12 d’octava. Aquest canvi proporciona millores en les calibracions de sales.  
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1.4- Historia de la calibració del cinema  

Els principis 

Quan la indústria del cinema va establir-se en les principals ciutats del món va aparèixer 

la necessitat d’estandarditzar el so en els films, i el primer en intentar crear aquest sistema 

mundialment va ser la Academy of Motion Picture Arts and Sciences amb l’informe 

Motion Picture Research Council al 1937. Aquest informe recollia dues corbes de 

resposta en freqüència en les quals es definia una resposta plana i una atenuació en les 

altes freqüències la qual era anomenada de Academy Curve o Normal Curve (Figura 

1.4.1) i es definia com plana de 100 Hz -1.6 kHz, amb pendent de 7 dB a 40 Hz, fins a 10 

dB a 5 kHz, i pendent de 18 dB a 8 kHz. La seva funció era ser un estàndard de 

l’equalització de reproducció de bandes sonores òptiques mono, reduint el soroll i 

atenuant les altes freqüències. També pretenia donar una millor compatibilitat entre les 

sales de mescles d’aquell moment que donaven bones respostes i les sales pobres que eren 

dominants en moltes ciutats.  

 

Figura 1.4.1. 1937: Primera corba "Academy Characteristic". Extreta del document de 

Allen[2]. 

Es pot observar en la Figura 1.3.1 com era dificultós mesurar l’amplitud en certes 

freqüències per sota dels 200 Hz a causa dels efectes de ressonància de la sala. 

No va ser fins el 1948 quan es va actualitzar el document de ‘Motion Picture Research 

Council’. Aquest cop, s’hi contemplaven set corbes diferents, on cada una d’elles era 

optimitzada per a varis conjunts d’altaveus i posicions en una mateixa sala. El document 

es titulava Standard Electrical Charcterístics for Theatre Sound i s’hi tenien per primera 

vegada en compte el numero de places del cinema i la capacitat de potència recomanada 
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(Veure Taula 1.1). Ara bé, aquests nous enfocaments no acabaven de agradar amb els 

resultats que donaven i l’acústica de sales encara era un factor molt important que alterava 

la qualitat del so, i molts cops de manera descarada. Al mateix temps, les sales de mescla 

de cinema imitaven, en la mesura del possible, els cinemes comercials i introduirien l’EQ 

en els elements sonors de les bandes sonores (diàlegs, música, efectes) per a la millora de 

la intel·ligibilitat.  

Noves tècniques amb millors resultats 

Uns anys més tard, el 1969, va aparèixer una nova tècnica de mesurament de sales. 

Consistia en llançar soroll de banda ampla (blanc o rosat) a través d’altaveus al mateix 

temps en una banda concreta i així extreure’n la resposta freqüencial en estat estacionari. 

Tot això era comprés en el paper ‘Standard Sound Reproduction in Cinemas and Control 

Rooms’ publicat al SMPTE Journal. Aquest document explicava les millores en l’anàlisi 

en soroll rosa. A més a més, el document introduïa el concepte de B-chain(Figura 1.4.2) 

i d’aquesta manera tancar amb la cadena que composa tot un sistema de reproducció de 

imatge i so d’una pel·lícula. El desembre d’aquell mateix any es van presentar tres 

documents rellevants que informaven sobre múltiples mesures en B-chain de teatres i on 

remarcaven les diferents característiques sonores entre ells. Es va intentar unificar la 

mitjana de respostes de B-chain en teatres en un article amb experts en la matèria.  

Quan Dolby es va involucrar amb so de cinema en els anys 70, el primer que van fer va 

ser aplicar la seva tecnologia de reducció de soroll que ja estava ben arrelada en la 

indústria de la música. El 1971, la pel·lícula "A Clockwork Orange" va demostrar al món 

un millor ample de banda i una extensió en altes freqüències gràcies al seu nou mètode 

de reducció de soroll en A-chainIV. Com a resultat, es va renunciar a la Academy Curve .  

Nova corba 

Paral·lelament, als anys 70, Dolby va entrar fort en la indústria del cinema amb la 

tecnologia de reducció de soroll i ben aviat va introduir-hi l’anàlisi de 1/3 d’octava en 

temps real. Aquest mètode permetia mesures electroacústiques en B-Chains més 

còmodament. Un estudi realitzat aquell mateix any suggeria que el material havia de ser 

mesclat més a prop de els monitors de mescla de forma plana i que un cop així no calia 

una equalització en la sintonització en teatres o cinemes. La resposta en general era molt 

més balancejada i simètrica 

amb la correcció en les 

baixes freqüències i 

recolzava la vella teoria que 

deia que “cal tallar els baixos 

si es tallen els aguts”.  

 

Figura 1.4.2 (1969) Primer 

ISO esborrany de B-chain 

característic -14 dB at 8 

kHz de Allen paper [1]. 

Aquella mateixa dècada van 

començar a circular diferent esborranys amb noves rectificacions en les corbes ja que no 

                                                           
IV La part del sistema de so de cinema que s'estenen des del transductor als terminals d'entrada del fader principal. 
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hi havia un concents entre membres de organitzacions de estàndards internacionals. En 

un míting del 1975 s’havia de decidir entre dues propostes de corbes d’un nou esborrany, 

un comprenia una corba amb una caiguda de 11 dB a 8 kHz i l’altre amb 6 dB de caiguda 

a 8 kHz. Finalment el 1978 sortia alguna versió rectificada. El 1984 va ser revisada i 

oficialment publicada la Curve-X, la qual es va esdevenir un dels esdeveniments més 

importants en la normalització de resposta freqüencial en el monitoratge del cinema i 

d’alguna manera donava una cobertura normalitzada entre sales, estudis, i pel·lícules. 

La X-curve es definia com en alta freqüència de roll-off a partir de les 2 kHz a -3 dB / 

octava, a continuació, -6 dB / octava de 10 kHz (Figura 1.4.3(a)).  

 Figura 1.4.3(a) La X-

curve d'acord amb la 

norma ISO 2969. La 

versió SMPTE estén 

l'objectiu d'alta 

freqüència a 16 kHz, 

amb un pendent 

augmentar a -6 

dB/octava per sobre de 

10 kHz. (B) Les dues 

normes suggereixen 

aquestes correccions 

per a sales de diferents 

capacitats. 

 

Posteriorment, van anar sortint diferents correccions a partir del número de seients de la 

sala, o del volum d’aquesta. (Figura 1.4.3 b), com també l’extensió de 16 kHz l’any 1998. 

Tot seguit es mostra una taula de les evolucions de les corbes amb les seves principals 

característiques. 
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Taula 1: Diferents evolucions de l’estandardització de la resposta 

 

1.5- Limitacions del punt anterior  

Tenint en compte que l’estàndard actual de X-Curve compleix 40 anys, són moltes les 

crítiques que han anat sorgint el llarg dels anys ja que els sistemes de reproducció sonora 

han millorat molt, com també la digitalització o el camp de l’acústica arquitectònica. Un 

dels principals motius, dels quals es focalitza aquest treball, és la limitació que ofereix 

l’estàndard en la representació real en freqüència en els altaveus en camp proper i en 

camp llunyà i si realment és òptim aplicar el mètode a través de les sales. 

Una primera limitació que hauríem de tenir en compte, tal i com ens argumenta Ioan 

Allen[1] en el seu paper SMPTE 2006 és que la reverberació no és la mateixa en cada 

sala, i que aquest depèn principalment de si la sala mesurada és més gran o més petita, 

sobretot tenint en compte la diferència de distància dels altaveus. Quina relació tenim 

entre la reverberació i la resposta en freqüència en una sala tancada? Doncs, podem tenir 

direccions i freqüències que depenen de l’atenuació i la difusió, i això pot excitar els 

modes de ressonància inherents d'una habitació a graus desconeguts. Més exactament, 

com és sabut, les LF s’exciten fàcilment en una sala, en canvi, les HF tenen un temps de 

decaïment més ràpid. Per tant, aquest primer punt s’hauria de tenir en compte. Ara bé, 

establir valors absoluts en diferents “cues” i intentar-ho homogeneïtzar sembla encara un 

procés complicat. La Figura 1.5.1 mostra diferents pendents de corba en HF segons el 

temps de reverberació o la distància de mesura als altaveus. Aquestes pendents pretenen 

ser diferents referències alhora de la cal·libració en diferents contextos. 

Nom Característiques/Canvis Any 

Normal Curve/Academy 

Curve 

Plana 100 Hz - 1.6 kHz, uns 7 

dB a 40 Hz, fins a 10 dB a 5 

kHz, i baix de 18 dB a 8 kHz 

1938 -1978 

Normal Curve/Academy 

Curve 

Segons la potència i els 

seients; 15 W- 700 seients/ 

100 W -4.500 seients 

1948 

Normal Curve/Academy 

Curve 

B-chain – caiguda de 14 dB a 

8 kHz 

1969 

Normal Curve/Academy 

Curve  

Wide-Range – caiguda de 6 

dB a 8 kHz 

1972 

X-curve 

 

Roll-off a partir de les 2 kHz a 

-3 dB/octava, a continuació, -6 

dB/octava de 10 kHz 

1978- Actualment 

*Publicada al 1984 

X-curve 

 

Segons la capacitat de la sala i 

el nombre de seients. 

1987 

X-curve 
Correccions de la corba 

segons la mida de la sala 

1982 

X-curve 

 

Extensió a 16 kHz amb una 

segona caiguda 10 kHz 

1998 
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Figura 1.5.1 Diferents modificacions de la X-Curve en funció de la distància dels 

altaveus (ISO DIS2969 and SMPTE 202M). 

 

Aquest fet és altament relacionat amb l’equalització que actualment utilitzen els 

estàndards del camp reverberant. Si els sons directes acostumen a tenir una resposta plana 

en tot l’espectre, en canvi obtenim pendents en el camp reverberant, però per altre banda 

quan equalitzem com ens emanen els estàndards, estem alterant els sons directes i el camp 

reverberant.  

Una altre limitació a tenir en compte és la seguretat de que tinguem una resposta plana en 

tota la sala. Si tenim una sala gran, on la determinació de la resposta plana es fa a partir 

de soroll rosa en un camp reverberant a 2/3 parts de la sala, com podem esperar que 

aquesta zona sigui plana si els altaveus estan configurats de tal manera que la seva 

resposta sigui plana però en camp proper? A més a més, aquest greuge s’accentuarà 

segons si fem la mesura en una sala més gran. Mirat des de una altre perspectiva, potser 

el que es fa es empitjorar les coses ja que equalitzant el camp reverberant de la sala, també 

estàs modificant el so directe en el camp proper, i a vegades sense saber que es fa i com 

havíem explicat en la secció de temes psicoacústics, l’oïda i el cervell tenen la capacitat 

de identificar-ne els sons directes i fins i tot sentir-los poc naturals, en els casos de males 

equalitzacions.  

Cal esmentar unes últimes limitacions segurament menys discutides però que val la pena 

contemplar. Tal i com hem dit anteriorment, la determinació de la resposta es fa a 2/3 de 

la pantalla a la paret de darrera la sala en configuració diamond. Ara bé, és totalment 

representativa? Dona prou cobertura per a tots els oients de la sala? Segons sabem amb 

experiments, cada seient donarà una resposta similar, però això no assegura una 

homogeneïtat en respostes en diferents sales, ni en camp proper ni en camp llunyà. Potser 

cal una reformulació d’aquest aspecte. 



 

13 
 

Per acabar, una última limitació a tenir en compte és l’anàlisi d’1/3 d’octava que s’utilitza 

segons l’estàndard SMPTE ST 202:2010. El mètode d’1/3 d’octava és basat en la 

comprensió de les bandes crítiques en l’escolta humana per així obtenir l’analogia més 

semblant al nostre sistema. Actualment, és sabut que no funciona ben bé així, sinó que la 

resolució en freqüència humana pot ser molt més fina que 1/3 d’octava. Per tant, això 

voldria dir que quan mesurem amb terços d’octava podríem estar emmascarant diferents 

aberracions. Altres estudis com en el document’ Does 1/3rd octave equalization improve 

the sound in a typical cinema?’[5] analitzen si les freqüències centrals fixades de l’anàlisi 

de 1/3 d’octava, en alguns casos no acaben de coincidir amb les aberracions reals que 

apareixen als altaveus i a la sala. En Figura 1.5.2 podem veure un exemple d’aquest 

experiment. 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.2 Comparació de la resposta en freqüència mesurada amb soroll rosa en 1 / 

terç d'octava (800 ms finestra Hanning) i la resposta mesurada (vermell) de la resposta 

impuusional amb 400 ms[5]. 

 

1.6- Noves propostes per superar les limitacions 

Un cop vistes les diferents limitacions dels problemes en una sala i la X-Curve per a la 

calibració òptima en una sala podem donar una sèrie de suggeriments per a futurs 

experiments: 

 

1- En l’estudi ‘Is the X Curve Damaging Our Enjoyment of Cinema?’[6], es conclou 

de forma clara com les respostes en estat estacionari equalitzades per a la X-curve 

són relativament planes, però amb una petita diferència amb les no planes que són 

mesurades en camp directe. L’efecte es pot veure en la Figura 1.6.1, el qual 

mostra la diferència entre les mitjanes de diferents temps de finestres aplicades a 

la resposta i l’estat estacionari. Per tant, no es pot esperar una resposta que englobi 

les altres posicions no-representatives de la sala, per aquest fet el camp directe ha 

de ser també avaluat. 

 

2- Una limitació explicada anteriorment era la diferència de acumulació de guany en 

les freqüències baixes i altes en una sala. En l’estudi[6] mostren els temps de 

reverberació de sales de mescla de cinema i cinemes comercials, en un total de 

19. Totes amb la certificació SMPTE ST 202:2010. Segons es pot observar en la 

Figura 1.6.2, i segons assenyalen en l’informe, a partir de 1 KHz es pot veure com 

no se superen els 0,4 segons. Aquesta característica no correspon amb les pendents 

mostrades en les RT en altes freqüències i suggerides per Allen (Figura 1.3.1). 
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3- Segons el paper de Allen[1], la X-curve ha de ser flexible segons el guany de 

reverberació i el volum de la sala. L’experiment mostrat per el paper[6] mostra 

que la diferència entre les mitjanes de 10ms i 50ms (camp directe) i la mitjana en 

estat estacionari (Figura 1.6.3) és gairebé insignificant, sobretot a partir de 2 KHz 

i per això la conclusió de Allen[1] de diferents pendents en altes freqüències és 

poc sostenible segons els resultats.  

 

Figura 1.6.1  

Diferencies de 

mitjanes entre 

finestres de 

diferents 

durades i 

respostes en 

estat 

estacionari a 

2/3 de 

distància[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1.6.2 Temps de reverberació de sales de mescla i cinemes comercials[6]. 

 

 

Figura 1.6.3    

Diferències de 

màxims 

positius i 

negatius entre 

la durada de 

les finestres i 

estat 

estacionari[6] 
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2- PART EXPERIMENTAL I RESULTATS 

 

Un cop ens hem posat en context a la primera part, sabent quins factors poden afectar la 

calibració de sales de cinema i quins nous corrents i tècniques han anat sorgint, en la 

segona part del treball ens volem centrar en l’anàlisi de les respostes dels altaveus en 

camp proper i en camp llunyà a partir dels resultats que s’obtinguin en els experiments. 

Ens centrarem en les variacions i diferències en les respostes dels diferents camps, en 

com afecta la posició de l’oient segons la distància a l’altaveu principal o surround i si és 

fiable o no mesurar camp proper o camp llunyà. 

 

2.1- Descripció de sales i mesures 

Les mesures es van dur a terme a l’estudi de mescles de so i cinema de Sonoblok, a 

Barcelona. Aquesta sala té unes mides aproximades de 14m x 12m x 5m i està equipada 

amb un sistema estàndard per a mescles de cinema, a més a més de tenir la certificació de 

la X-Curve SMPTE ST 202:2010. Una idea aproximada dels components principals de la 

sala es pot observar en la Figura 2.1.1. 

Vam organitzar les mesures en dues parts principals i dins d’aquestes, dues parts més. La 

primera part consistia en obtenir les mesures en camp proper i en camp llunyà de l’altaveu 

dret de la pantalla. Cal dir que en qualsevol dels dos camps era important tenir una matriu 

de punts igualment espaiats i amb igual distància entres els micros per així obtenir una 

bona representació de la resposta en la zona. En la segona part es mesurava la resposta de 

un altaveu surround, també en camp proper i camp llunyà i amb les mateixes 

característiques que abans. La distància on hi havia la consola de monitoratge estava a 

2/3 parts de la pantalla al darrera de la sala, tal i com indiquen els estàndards. En el nostre 

cas, tal i com podem veure en la Figura 2.1.1, vam col·locar les posicions de mesura (tan 

en l’altaveu central com en el surround) a partir de 0,5 metres del seu corresponent 

altaveu obtenint així un patró que representava una bona localització en camp proper. En 

el cas del camp llunyà, la distància era a partir dels 7 metres des de l’altaveu a mesurar.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                                                                                                   
Figura 2.1.2 Configuració de les mesures en la sala de mescles de cinema. 
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Figura 2.1.1 Mesures en camp proper i en camp llunyà en l’altaveu principal i l’altaveu 

surround en la sala de mescles Sonoblok. 
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Cal destacar que un punt important en el moment de la mesura era saber a quina alçada 

radiaven els altaveus i així ajustar-los a l’alçada dels micròfons. En el nostre cas vam 

utilitzar tres micròfons de condensadors omnidireccionals, col·locats a 50 cm un per sobre 

l’altre en línia vertical en camp proper i el mateix cas però a 100 cm en el cas de camp 

llunyà. Una bona perspectiva se’n pot veure en la Figura 2.1.2. Com que l’alçada dels 

micròfons depenia de l’alçada els quals estaven compresos els bafles dels altaveus primer 

vam haver de mesurar-los. L’altaveu principal dret estava comprès per tres trompetes i 

dos conus, on el tweeter superiors estaven a una alçada de 3,5 metres. 

El so de prova que vam reproduir era un sweep amb el rang de freqüències audibles de 20 

Hz a 20 kHz de 5 segons de durada, sense ser alterat, ni equalitzat, amb una potència 

sonora habitual en la sala (generant un nivell aproximat de 75 dBSPL en freqüències 

mitjanes). Per altre banda, els altaveus estaven configurats sense EQ prèvia; els micròfons 

eren transductors de pressió amb patró polar omnidireccional. 

Com que un dels objectius principals era obtenir la màxima fidelitat del so enregistrat en 

la correcta posició, s’havia de tenir en compte el patró de radiació dels altaveus i la cura 

en les posicions en què els micròfons s’anaven col·locant. 

 
 

2.2- Tècnica de mesura de sales flexible : ESS 

Sistema de mesura general: 

El nostres sistema de mesura es basa en la resposta impulsional d’un sistema. Quan 

mesurem contenim tota la informació en el punt de la posició obtinguda (ecos, modes, 

reflexions, reverberacions) amb una resposta impulsional, tenint en compte que l’acústica 

de la sala és lineal i ITV. El comportament del senyal a través d’un sistema és mostrat per 

la diferència entra la sortida i l’entrada, i gràcies a la funció de transferència podem saber 

quines peculiaritats tindrà aquell sistema per defecte. Ara bé, el nostre objectiu és saber 

quin és el comportament freqüencial del rang audible humà en una sala de cinema, per 

saber-ho existeixen diferents senyals d’entrada més o menys eficaços. Ja sigui fent una 

palmada, un dispar o com en el nostres cas, emeten un senyal sweep. El document al qual 

ens hem basat generalment per fer les mesures és ‘Simultaneous measurement of impulse 

response and distortion with a swept-sine technique’ [8] . 

 

El sistema bàsic que hem utilitzat es configura de la següent manera: Generant una senyal 

d’excitació (test signal output) accionat per l’ordinador i que és emès per l’altaveu a 

través de la sala, excitem el comportament acústic de la sala. Llavors, el senyal 

reverberant, el soroll i la distorsió no lineal és captat pel micròfon, fins a ser enregistrat 

per l’ordinador (Figura 2.2.2) . 

 

 

 

 

 

                                                           
V Un sistema en el qual totes les quantitats que regeixen el comportament del sistema es mantenen constants amb el 

temps, de manera que la resposta del sistema a una entrada donada no depèn del temps que s'aplica. 
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L’expressió matemàtica del        

senyal que emetem a la sala 

és el següent(mètode sweep): 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.2 Sistema bàsic de mesura d’altaveus en una sala. 

En el nostre cas utilitzem una senyal d’excitació sweep que tal i com es defineix fa un 

escombrat de totes les freqüències audibles. El senyal comença en una freqüència angular 

𝜔1 fins acabar en 𝜔2 amb una amplitud constant i una duració T que és emès per l’altaveu. 

Un cop tenim el senyal de sortida, en podem obtenir la resposta impulsional h(k) que es 

defineix com una funció de processament del senyal que ens descriu el comportament 

d’un sistema en la sortida a partir de generar un impuls en l’entrada. La expressió 

matemàtica és següent mostra com obtenir la senyal de sortida a partir de la resposta 

impulsional:  

𝑦(𝑛) =  ∑ ℎ(𝑘) · 𝑥(𝑛 − 𝑘)

𝑁−1

𝑘=0

 

Sent y(n) la sortida i x(n) l’entrada. 

En els nostres experiments, el rang freqüencial està comprès entre 20 Hz i 20 kHz.  

El mètode que hem utilitzat nosaltres és Exponential Sine Sweep (EES) que es fonamenta 

a partir del mètode sweep explicat anteriorment i que explicarem en més detall més 

endavant. És lògic tenir en compte que tots aquests mètodes requereixen suport 

computacional, a més de material electroacústic i una sala mínimament preparada.  

Metodologia bàsica sweep exponencial 

 La fórmula (2) per crear un sweep exponencial és essencialment generar un sinusoide 

amb amplitud constant i una freqüència instantània 𝑓𝑖(𝑡) que incrementa exponencialment 

amb el temps t. Començant amb una freqüència inicial 𝑓𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 i acabant amb una freqüència 

final 𝑓𝑒𝑛𝑑 durant una duració de T segons. 

𝑓𝑖(𝑡)  =  𝑓𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 · 𝑒[ln(𝑓𝑒𝑛𝑑)−ln(𝑓𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡)]·(𝑡/𝑇) (2) 

Un apunt a tenir en compte és que ens convindrà més un sweep amb una duració gran que 

no pas petita ja que emets més energia a l’ambient comparat amb el mateix soroll de fons 

i això fa millorar la relació S/N.  

Podem entendre el senyal d’entrada com una funció chirp:  
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                                        Figura 2.2.3 Funció chirp. 

Interpretació matemàtica: 

Sabem que la freqüència instantània és la derivada respecte el temps de la funció 𝑓(𝑡), 

en el cas del sweep exponencial volem que 𝑓𝑖(𝑡) sigui de la forma següent: 

                                                 𝑠(𝑡) = sin [𝐾(𝑒
𝑡

𝐿 − 1)] on K i L són paràmetres que 

determinen les freqüències.  

           
𝑑

𝑑𝑡
k(𝑒

𝑡

𝐿 − 1)= 𝜔1  en t=0              i         
𝑑

𝑑𝑡
k(𝑒

𝑡

𝐿 − 1) = 𝜔2 en t=T 

On 𝜔1 sigui la freqüència inicial i 𝜔2 sigui la freqüència final. Un cop integrem les dues 

funcions obtenim que : 

                    𝐾 =  
𝑇𝜔1

𝑙𝑜𝑔
𝜔2
𝜔1

 , 𝐿 =  
𝑇

𝑙𝑜𝑔
𝜔2
𝜔1

 , llavors podem escriure el sweep exponencial com: 

                                       𝑠(𝑡) = sin [ 
𝑇𝜔1

𝑙𝑜𝑔
𝜔2
𝜔1

(𝑒
[(

𝑡

𝑇
) log(

𝜔2
𝜔1

)]
− 1)] 

Interpretació matemàtica: x (t) és un senyal sweep de banda limitada sinusoïdal, on la 

freqüència varia exponencialment amb el temps, a partir de 𝜔1 i acabant en 𝜔2.  

Processos en ESS 

Un cop es té el senyal sinusoïdal sweep  𝑥𝑠(𝑡), amb l’ajuda del software l’Audacity 

(http://audacity.sourceforge.net/)generem el seu invers que l’anomenarem inversweep 

�̂�𝑠(𝑡). Idealment, la convolució entre ells dos ens hauria de donar una Delta de DiracVI. 

En el nostre cas, convolucionarem la sortida del sweep del sistema  𝑦𝑠(𝑡) i l’ inversa que 

hem generat. Hem de tenir en compte que fem aquesta operació perquè com sabem en 

processament de senyal, fer una convolució en el domini del temps equival a la 

multiplicació d’espectres en el domini freqüencial. Aquesta nou mètode d’extracció de la 

IR és extret del paper ‘Nonlinear System Identification Using Exponential Swept-Sine 

Signal’[9] de IEE Transactions on instrumentation and measurement i l’article ‘Impulse 

                                                           
VI En matemàtiques, la funció delta de Dirac o funció δ, és una funció generalitzada, o la distribució, en la recta 

numèrica real que és zero a tot arreu excepte a zero, amb un integrant d'un sobre tota la recta real. 
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response measurements by exponential sine sweeps’[10]. La fórmula (3) correspon al 

mètode explicat anteriorment. 

 𝑥𝑠(𝑡) → �̂�𝑠(𝑡) Generació del filtre invers. 

 

                                      𝑦𝑠(𝑡)*�̂�𝑠(𝑡)= ℎ(𝑡) (3) 
 

Primer fem la transformada de Fourier de  𝑦𝑠(𝑡) i �̂�𝑠(𝑡), abans de convolucionar , però, 

fem zero-padding tant en la sortida com en la inversa de l’entrada amb el software de 

computació matemàtica Matlab. La raó per la qual utilitzem el zero-padding és per 

obtenir vectors els quals tinguin la mateixa longitud i així poder-los dividir o multiplicar 

degudament. Finalment, fem la FFT a la sortida i a la inversa de l’entrada i els 

multipliquem, llavors fem la inversa de la FFT per extreure’n la resposta impulsional (IR). 

La Figura 2.2.4 ens mostra les seqüències que fem des de que emetem el senyal fins que 

n’obtenim la IR. 

Figura 2.2.4 Blocs des de que emetem el senyal fins a obtenir la IR corresponent.  

 

2.3- Diferències entre: Near-Field/Far-field 

Per poder fer un bon anàlisi sobre el camp proper i el camp llunyà primer de tot necessitem 

quantificar les diferències entre ells, les característiques gràfiques compartides i/o els 

patrons. Per poder-les obtenir-les de primera mà utilitzarem alguns dels resultats que hem 

obtingut en els nostres experiments. 

Primer de tot mostrarem les diferències que són més simples de veure, com per exemple 

la diferència d’amplitud que hi ha entre els diferents camps en la resolució temporal.  

Els gràfic de la part esquerra de la Figura 2.3.1 corresponen a la IR (amb mètode inverse 

sweep) de una mesura feta en una sala de mescles de cinema a 75 cm de l’altaveu (camp 

proper), en canvi el gràfic de la dreta corresponen a una distància de 7 m de l’altaveu 

(Camp llunyà). Ambdós gràfics estan normalitzats. D’entrada observem com la diferència 

del pic més alt és lleugerament superior en el camp proper (gràfic esquerre). D’altre banda 

també podem observar com en el camp llunyà el so és lleugerament més perllongat en el 

temps amb diferència amb el camp proper. 
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Figura 2.3.1 (Esquerra)- IR mesurada a 75 cm de l’altaveu. (Dreta) IR mesurada a 7m 

de l’altaveu. 

Raised-cosine window 

Un anàlisi en resolució freqüencial és el que ens interessa més, així que per poder-ho 

visualitzar de forma més adient utilitzem la finestra “half raised-cosine”. Aquestes 

finestres de diferents tamanys (Figura 2.3.2 i 2.3.3) són aplicades en el domini temporal 

per així analitzar diferents regions temporals d’un senyal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2.3.2 i 2.3.3 Diferents tamanys de finestra (10 ms, 50 ms, 80 ms i 400 ms) half 

raised-cosine. 

La justificació de per què s’han utilitzat aquestes llargades de finestra són les següents: 

 El temps de 10 ms ens proporciona el camp directe dels altaveus a mitjanes 

i altes freqüències, a més a més d representar el límit inferior dels temps 

d’integració per a la oïda humana. 

 El temps de 50 ms a 80 ms són els límits en el so directe i on pot l’escolta 

humana començar a adherir primeres reflexions. 

 Els 400 ms ens mostren el temps de integració suficient com per integrar 

tots els sons directes i reflexions de la sala i d’aquesta manera una 

aproximació molt clara del seu comportament en estat estacionari. 

 Temps IR complet per a analitzar les LF. 
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Tècnica moving average per smoothing 

Una de les tècniques de computació utilitzades en el nostre treball és smoothing o moving 

average. Aquesta tècnica s’usa generalment per a suavitzar un conjunt de dades. Per dur-

ho a terme es pren un valor central el qual serà el valor de la mitjana del conjunt dels seus 

veïns i així successivament fins tot el conjunt de dades. La fórmula (4) matemàtica per a 

un moving average simple és descrita a continuació. 

 

 Moving Average = 
𝐴𝑀+𝐴𝑀−1+ .   .   .  +𝐴𝑀−(𝑛−1)

𝑛
  (4)   

 

on 𝐴𝑀 és la dada actual i n el nombre total de dades que s’aplica la mitjana. 

 

En el nostre cas però, ens interessa aquest mètode per aplicar-ho en la resposta freqüencial 

ja que sinó apareixen canvis abruptes que no permeten una bona lectura de l’anàlisi de les 

freqüències. En el món de l’anàlisi sonor s’aplica la tècnica a en un rang de freqüències 

determinat, les octaves, que estan determinades a partir de la percepció auditiva. En la 

següent figura es mostra una típica resposta freqüencial on se l’hi ha aplicat diferents 

escales d’octava (1,1/3,1/6 i 1/12) en smoothing average. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2.3.4 Resposta amb moving average de 1,1/3,1/6,1/12 octaves. 

 

En la Figura 2.1.4 podem veure un seguit de respostes en freqüència típiques les quals 

se’ls hi ha aplicat un moving average amb un rang més estret (ex. 1/12) o més ample (ex. 

1/2). En la Figura 2.3.4 s’han aplicat diferents desplaçaments inferiors per separar-les i 

veure-les millor. 

Les gràfiques que tenim a continuació (figures 2.3.5 i 2.3.6) mostren cada resposta en 

freqüència individual i la mitjana d’elles, tan en camp proper com en camp llunyà. 
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Figura 2.3.5. 90 respostes en 

freqüència individuals en 

camp proper i la seva 

mitjana; altaveu principal 

dret.  

  

 

 

                                                                              

 

Figura 2.3.6. 36 respostes en 

freqüència individuals en 

camp llunyà i la seva 

mitjana; altaveu principal 

dret.  

 

 

 

 

 

 

 

S’han agafat 29 posicions en el terra de la sala, on cada una d’elles tenia 2 posicions més 

dels micros superiors, en un total de 90 posicions a una distància aproximadament de 0,5 

a 3 m de l’altaveu per representar el camp proper i un total de 36 posicions de respostes 

en camp llunyà de a 7 a 9 metres. S’ha establert una normalització de totes les respostes 

en el mid-range de 2 kHz. En aquests gràfics és interessant veure la diferència de nivells 

d’amplitud entres les respostes del mateix camp. És fàcil veure com tan en camp proper 

com en camp llunyà la diferència d’amplitud és major en baixes i mitjanes freqüències 

que no pas en altes. 

Ara bé, un dels aspectes que també ens interessa és que puguem diferenciar entres les 

respostes dels diferents camps. Per poder-ho visualitzar, el gràfic 2.3.7 mostra la mitjana 

de respostes en camp proper i en camp llunyà. La configuració de posicions per a obtenir 

la mitjana de la resposta és la mateixa que hem explicat anteriorment. 

En el plot següent s’han normalitzat els espectres per poder veure millor les diferències 

ja que entre ells hi havia una diferència d’uns 8 dB i tampoc s’ha aplicat cap tipus de 

llargada de finestra.  

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.7. Diferències entre Near-field i Far-field de l’altaveu principal dret.          

 

Segons observem en les figures 2.15, 2.16 i 2.17, apareix una diferència d’amplitud entre 

els 25 i els 100 Hz que d’entrada no sabem què pot ser, una opció podria ser el temps de 

reverberació en la sala que augmenta les LF. Un fet interessant que veiem és la caiguda a 

1kHz en camp llunyà on molt probablement pertany al crossover del sistema d’altaveus i 

que per altre banda no es veu en camp proper. Una altre característica important és la vall 

que veiem a 150 Hz  aprox. en camp llunyà, el qual és molt probable que sigui degut a la 

cancel·lació de freqüència a causa del rebot amb el terra. 

Finalment, en la 2.3.8 es mostren les diferents respostes individuals en camp proper en 

distàncies de 50 cm l’una a l’altre de forma escalonada en un total de 6 posicions. Es pot 

comprovar com els rangs de freqüència de 20-100 Hz i de 1 -16 kHz tendeixen a seguir 

un patró molt semblant, on només varien els nivell de dB pràcticament. En canvi, en la 

zona intermitja, les freqüències se solapen entre elles i pateixen irregularitats en més 

constància. Cal tenir en compte que aquest gràfic i el següent són el resultat de mostrar 

les respostes d’un número reduït de posicions en camp proper i camp llunyà sense aplicar-

los-hi cap tipus de mitjana ni normalització.  

En la 2.3.9, tenim el cas de les mesures en les posicions que són en camp llunyà, a una 

distància de 1 metre una darrera l’altre. No obstant, es pot apreciar com en aquest cas les 

freqüències no segueixen un patró tan constant com en camp proper i en gairebé tot 

l’espectre hi ha diferents nivells d’amplitud en què es convergeixen entre ells. 

Un anàlisi més exhaustiu serà quantificat i explicat més detallat en la secció següent. 
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         Figura 2.1.8 Respostes individuals en posicions cada 0,5 m en camp proper. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2.3.9 Respostes individuals en posicions cada 1 m en camp llunyà. 

 

Near-field 

(Figura 9) 

a 0,5 m a 1 m a 1,5 m a 2 m a 2,5 m a 3 m 

 Rosa Verd clar Blau Vermell Verd fosc Gris-blau 

Far-field 

(Figura 10) 

a 7 m a 8 m a 9 m  

 Taronja Blau  Verd 
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2.4- Presentació de resultats i anàlisis 

2.4.1 Aplicant enfinestrament 

Primer de tot analitzarem els resultats obtinguts amb les diferents durades 

d’enfinestrament per avaluar com es comporten els primers sons, les reflexions i la 

reverberació i quin tipus de patrons es poden relacionar entre camp proper i en camp 

llunyà. 

Per poder veure d’una forma general com la resposta en camp proper va variant a mesura 

que va transcorrent hem aplicat l’enfinestrament de 10, 50, 80, 400 ms i temps complet 

en les figures 2.4.1.1 i 2.4.1.2.   

En el cas de camp proper hem fet la mitjana de 90 respostes en l’altaveu principal dret, 

posicionades de 0,5 -3 metres de llargada i de 2,10-3,10 metres d’alçada. En el cas de 

l’altaveu surround en camp proper s’ha aplicat la mitjana de 45 posicions de 0,5-2,5 

metres de llargada i de 1,60-2,60 metres d’alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2.4.1.1 i 2.4.1.2 Respostes en freqüència aplicant diferents enfinestraments (10, 

50, 80 i 400 ms) i senyal complet en l’altaveu principal (esquerra ,P) i l’altaveu 

surround(dreta, S) en camp proper. 

Podem veure com en el cas dels 10 ms les respostes són relativament diferents abans dels 

500 Hz respecte les altres a més de tenir una corba molt més suau. En general, la finestra 

de 10 ms varia molt en LF respecte les altres. Aquest fet és produït generalment per dues 

raons; quan estem tallant un senyal amb tant poca durada, les longituds d’ona 

corresponents a baixes freqüències també són tallades abans d’acabar el seu cicle 

freqüencial fent que modifica la seva informació real. L’altre raó apareix perquè la 

resolució freqüencial que es necessita un cop s’ha fet la Transformada de Fourier en el 

senyal per a freqüències baixes és molt major que en HF, obtenint així una informació 

emmascarada. Aquests dos motius demostres que la finestra de 10 ms no ens serveix per 

a l’anàlisi de LF. 

Un fet visible en els gràfics és l’aparició d’un augment d’amplitud entre els 30 Hz i 100 

Hz aprox. a mesura que augmentem la durada de l’enfinestrament. La resta de la resposta 

es comporta similarment amb totes les finestres diferents aplicades i la resposta completa.  
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Les gràfiques que es mostren a continuació (figures 2.4.1.3 i 2.4.1.4) pertanyen al mateix 

cas anterior però en camp llunyà.  

En el cas de camp llunyà en l’altaveu principal dret hem fet la mitjana de 36 respostes, 

posicionades de de 7- 9 metres de llargada i de 1,10-3,10 metres d’alçada. En el cas de 

l’altaveu surround en camp llunyà s’ha aplicat la mitjana de 36 posicions de 0,5-2,5 

metres de llargada i de 1-3 metres d’alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figures 2.4.1.3 i 2.4.1.4 Respostes en freqüència aplicant diferents enfinestraments (10, 

50, 80 i 400 ms) i senyal complet en l’altaveu principal (esquerra ,P) i l’altaveu 

surround(dreta, S) en camp llunyà. 

Tornem a veure la diferència en LF entre la finestra de 10 ms i la resta. Per tant, n’obviem 

el resultat en aquest rang. Un altre canvi significatiu respecte el camp proper és que les 

respostes de 400 ms (gairebé en estat estacionari) i la resposta del senyal complet hi 

apareix una diferència major en dB respecte les respostes de 10, 50 i 80 ms el qual no era 

tan accentuada en camp proper. També, en aquest cas, les diferències d’amplitud més 

marcades comentades anteriorment s’estenen fins els 500 Hz. 
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2.4.2 Diferències 10 ms i 50 ms 

Un altre experiment que ens interessa és veure com el so directe (10 i 50 ms) varia el llarg 

de la sala i quina influència té el volum d’aquesta en la resposta i, en aquest aspecte, 

quines diferències podem trobar en camp proper i camp llunyà. Per dur-ho a terme hem 

fet la mitjana de les respostes de cada fila segons ens anàvem allunyant de l’altaveu. En 

el cas de camp proper, cada 0,5 metres i en el cas de camp llunyà cada 1 metre. 

L’explicació del per què s’ha fet l’experiment a partir de files d’una mateixa línia és 

perquè no mesurem realment a una distància exacta d’un altaveu sinó que ens interessa 

mesurar la distància a partir de les files tal i com ens passaria en un cinema. Per tant, si 

en els gràfic tenim “150 cm de l’altaveu” en realitat vol dir la mitjana de la fila que pertany 

la posició que està a 150 cm en línia recta de l’altaveu corresponent. 

Camp proper 

10 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2.4.2.1 i 2.4.2.2 Respostes en freqüència de l’altaveu principal dret i l’altaveu 

surround a certes distàncies aplicant enfinestrament de 10 ms . 

 

Segons observem en els resultats hi ha diferència entre les HF i les mitjanes i baixes 

freqüències. Veiem com a mesura que ens anem allunyant de l’altaveu apareix una 

disminució en dB de l’amplitud en freqüències fins a 500 Hz, i fins a gairebé 2 kHz en el 

cas de l’altaveu surround. 

Aquest fenomen podria implicar que els primes sons que arribessin a l’oient tindrien 

valors de guany una mica diferents en quan a les LF. 

Veiem també en el gràfic 2.4.2.2 una vall molt accentuada a 2,2 kHz aproximadament. 

Aquest és molt probable que sigui degut al crossover del surround segons hem pogut 

comprovar amb les seves especificacions. 
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50 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2.4.2.3 i 2.4.2.4 Respostes en freqüència de l’altaveu principal dret i l’altaveu 

surround a certes distàncies en camp properaplicant enfinestrament de 50 ms . 

 

A diferència dels 10 ms, en aquest cas veiem com les respostes no tendeixen a seguir el 

mateix patró en baixes freqüències. Una apreciació interessant és la vall que es forma a 

partir de 200 cm en la resposta de l’altaveu dret que segons podem deduir es formaria per 

la cancel·lació de freqüències en la reflexió del terra. Un fet que es repeteix en 10ms i 50 

ms és les diferències de nivells de les respostes segons la distància fins els 500 Hz, i 2 

kHz en el cas de l’altaveu surround.  

Camp llunyà 

10 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2.4.2.5 i 2.4.2.6 Respostes en freqüència de l’altaveu principal dret i l’altaveu 

surround a certes distàncies en camp llunyà aplicant enfinestrament de 10 ms . 
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50 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2.4.2.7 i 2.4.2.8 Respostes en freqüència de l’altaveu principal dret i l’altaveu 

surround a certes distàncies en camp llunyà aplicant enfinestrament de 10 ms . 

En camp llunyà, les respostes que reflecteixen els primeres reflexions(50 ms) continuen 

tenint diferències d’amplitud a mesura que ens anem allunyant de fila, no tan marcades 

com en camp proper.  

Un cop observades les gràfiques en camp proper i camp llunyà veiem com en general les 

respostes es comporten relativament iguals en els enfinestraments de 10 i 50 ms. 

2.4.3 Resposta completa i camp reverberant 

En aquest apartat analitzarem les respostes en resposta completa, on ens interessa fer-hi 

èmfasi ja que és com s’han dut a terme les equalitzacions i mesures de la sala, i és tal i 

com els estàndards recomanen actualment. Els dos gràfics següents corresponen a les 

respostes en freqüències en resposta completa de l’altaveu principal dret i l’altaveu 

surround aplicant els mateixos paràmetres de longitud que la secció 2.4.2. En aquests 

casos també hem fet servir la mitjana de cada fila. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.3.1 Respostes en freqüència en camp proper de l’altaveu 

principal dret a   certes distàncies en resposta completa. 
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El que hem volgut destacar de la Figura 2.4.3.1, cosa que hem ressaltat amb una línia 

discontínua daurada, és el rang freqüencial que divergeix més a mesura que ens anem 

separant de l’altaveu. Segons veiem el gràfic, aquest rang correspon a freqüències d’entre 

40 Hz i 400 Hz. La resta de freqüències en les respostes es mantenen gairebé iguals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.3.2 Respostes en freqüència en camp proper de l’altaveu              

surround a certes distàncies en resposta completa. 

La Figura 2.4.3.2 correspon als mateixos paràmetres utilitzats que l’anterior en el cas de 

l’altaveu surround. Aquí en canvi veiem que el rang divergent entre respostes ha 

augmentat de 40 Hz a 1,5 kHz. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2.4.3.3 i 2.4.3.4 Respostes en freqüència de l’altaveu principal dret i l’altaveu 

surround a certes distàncies en camp llunyà sense aplicar enfinestrament . 

Podem veure com les freqüències que varien més en funció de la distància en camp llunyà 

són les freqüències baixes, fins a 120 Hz en el cas de l’altaveu principal i 250 Hz en el 

surround. 
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Camp proper vs Camp llunyà en resposta completa 

Els següents plots (figures 2.4.3.5 i 2.4.3.6 ) són la mitjana de diverses posicions en camp 

proper i en camp llunyà en l’altaveu principal dret de darrera la pantalla i el surround. 

Ambdós casos s’han ajustat els plots perquè les respostes fossin coincidents i fossin més 

notables els canvis. Per part de l’altaveu principal la línia vermella, en camp proper, 

mostra la mitjana de 90 posicions amb al configuració espacial detallada en la secció 

2.4.1. La línia vermella, corresponen a camp llunyà, mostra la mitjana de 36 posicions 

amb configuració espacial també de la secció 2.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.3.5 Near-field vs Far-field en resposta completa de l’altaveu  

principal dret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.4.3.5 Near-field vs Far-field en resposta completa de l’altaveu  

surround. 

Podem veure un comportament interessant a 1 kHz en l’altaveu principal dret, que com 

hem comentat abans es molt probable que correspongui al crossover del sistema. En el 

cas del surround apareix a 2 kHz. Un altre fet perceptible ambdós plots és la diferència 

de pendent que apareix en Hz on en l’altaveu principal apareix a partir dels 3 kHz i en el 

surround a partir dels 10 kHz aprox. 
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2.4.4 Estàndard i X-Curve 

En aquest apartat analitzarem com l’última versió de l’estàndard (SMPTE ST 202:2010) 

és adaptat o ajustat als nostres experiments.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.4.1 Experiments vs modificacions per la mida de la sala i els   

seients (SMPTE ST 202:2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.4.2 Diferència en dB especificada SMPTE ST 202:2010 en 

comparació amb els experiments. 

Veiem com ambdós casos, els estàndards s’adapten en més o menys mesura als 

experiments realitzats. 
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2.4.5 Variació d’amplitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.5.1 Respostes aleatòries en resposta completa en diferents punts d’una sala. 

A primer vista es pot distingir que són respostes diferents entre elles, el que ens interessa 

més saber és quina diferència de nivells d’amplitud màxima i mínima i pot haver. Per 

poder-ho quantificar la Figura 2.4.5.1 mostra quines diferències d’amplitud hi ha quan 

en totes les respostes variades que es mostren en la Figura 2.4.5.2. 
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Figura 2.4.5.2 Rang d’amplitud de les diferents respostes    

assenyalades en la Figura 2.4.5.2. 

El resultat ens evidencia un diferència d’amplitud més gran, de 20 dB o més, en 35 Hz i 

50 Hz. En la resta de freqüències la diferència és de 5 dB a 10 dB aprox. tal i com veiem 

en el gràfic. 

Les dues figures següents corresponen a la mitjana de respostes en camp proper i camp 

llunyà representades en la secció 2.4.3 però ara donant importància als seus límits 

d’amplitud segons la distància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2.4.5.3 i 2.4.5.4 Diferència d’amplitud de les diferents respostes en camp 

proper (esquerra) i camp llunyà (dreta) en l’altaveu principal dret amb la seva mitjana. 

La diferència és clarivident ambdós casos en LF tal i com havíem comentat en seccions 

anteriors. 
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2.5- Conclusions i treball futur 

 

El fet més diferencial que hem pogut concloure amb els experiments és que tot hi que la 

X-Curve i les modificacions de l’estàndard SMPTE ST 202:2010 s’ajusten relativament 

bé a la resposta, tant en camp proper com en camp llunyà, amb el que hem recollit en la 

secció 1 del treball ens esperàvem una caiguda en HF més evident en camp llunyà que en 

camp proper. Aquest fet podria està causat ja que no hi ha prou reverberació en la sala i 

els altaveus en camp proper ja tenen la caiguda per defecte. L’efecte de la pantalla en 

atenuació també en podria ser un causant. Tot hi així, la figura que hem fet servir per 

comparar amb l’estàndard evidencia aquest fet però sobretot a partir de 10 kHz tal i com 

recomana l’estàndard. Segons els resultats, el pendent en HF s’estableix en 4 kHz o fins 

i tot 5 kHz, a diferències dels 2 kHz del ST 2020:2010. 

En general, veiem menys homogeneïtat en les respostes en les LF que en HF a mesura 

que ens anem allunyant de l’altaveu, fet que també és evident quan apliquem la finestra 

de 50 ms. En camp llunyà, aquest rang de freqüències de LF poc homogeni és més estret 

que en camp proper; de 40 Hz a 400 Hz en camp llunyà i fins als 1200 Hz en camp proper. 

Aquest fet és complementat amb els gràfics que hem fet sobre la diferència d’amplitud 

entre camp proper i camp llunyà, els quals mostren com en camp proper hi ha una 

diferència de 15 dB de màxima entre respostes en LF respecte 10 dB de màxima en camp 

llunyà. S’hauria de comprovar quin és l’efecte que causa aquestes diferències en les 

baixes freqüències i buscar alguna proposta per a normalitzar-ho, a més tenint en compte 

que és més evident en near-field i segurament podria no solucionar-se mentre es segueixi 

calibrant a 2/3 parts de la sala. 

Finalment, esmentar la diferència global d’amplituds de diferents respostes aleatòries en 

una sala, cosa que fa evidenciar una necessitat de normalització de nivells de sonoritat i 

una revaluació de si realment la zona de mesura de 2/3 parts de la sala que especifica 

l’estàndard és eficient per tots els oients. 

Tenint en compte que només s’han fet experiments en una sala, caldria comprovar tots 

els resultats en més sales amb el mateix tipus de mesures. Per altra banda, farien falta 

tests subjectius per avaluar l’efecte de l’equalització segons les propostes noves o 

antigues.  
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Annexos 
 
Scripts rellevants 

 

- Anàlisis Freqüencial 

 
function main_script_FR(N_s) 

  

% N_s  = 10,50,80,400 Samples length of raised cosine 

  

if nargin < 1 

   N_s =800; 

end 

  

IR_recording_folder = 

'C:\Users\Eduard\Desktop\Matlab_final\nearfield_farfield_sonoblok\IR_Sonoblok'

; 

filelist_ir = dir(fullfile(IR_recording_folder, '*ir.wav')); 

peak_positions_folder = 

'C:\Users\Eduard\Desktop\Matlab_final\nearfield_farfield_sonoblok\Peak_positio

ns'; 

  

Fs=48000; 

T=1/Fs; 

for file_ir =1:length(filelist_ir) 

    filename_ir = filelist_ir(file_ir).name; 

     

    file_name_2=filename_ir; 

    file_name_3= file_name_2(1:end-6); 

    

    load([peak_positions_folder '/' file_name_3 'peak_pos.mat']); 

    [IR_cut_peak,Fs]=audioread([IR_recording_folder '/' filename_ir]); 

     

IR_cut_peak=IR_cut_peak'; 

  

%% Apply_raised_cosine_fades 

windowed_IR = Raised_cos(IR_cut_peak, N_s, peak_pos, Fs); 

windowed_IR = windowed_IR - mean(windowed_IR); 

  

%% FFT 

L_w=length(windowed_IR); 

  

NFFT_w = 2^nextpow2(L_w);  

fft_IR_w = fft(windowed_IR,NFFT_w)/L_w;  

f_w = Fs/2*linspace(0,1,NFFT_w/2+1); 

  

%% Smothing average 

[fft_smooth_RMS] = moving_average(fft_IR_w , Fs, f_w, NFFT_w); 

  

%keyboard 

save(([strrep(filename_ir, '_ir.wav', '_RF_smooth.mat')]), 'fft_smooth_RMS') 

  

      if N_s== 80 

           

movefile('C:\Users\Eduard\Desktop\Matlab_final\*_RF_smooth.mat','C:\Users\Edua

rd\Desktop\Matlab_final\FR_mat_80_new');   

     

      elseif N_s== 10 

           

movefile('C:\Users\Eduard\Desktop\Matlab_final\*_RF_smooth.mat','C:\Users\Edua

rd\Desktop\Matlab_final\FR_mat_10_new'); 

            

      elseif N_s== 50 

           

movefile('C:\Users\Eduard\Desktop\Matlab_final\*_RF_smooth.mat','C:\Users\Edua

rd\Desktop\Matlab_final\FR_mat_50_new'); 
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      elseif N_s== 400 

           

movefile('C:\Users\Eduard\Desktop\Matlab_final\*_RF_smooth.mat','C:\Users\Edua

rd\Desktop\Matlab_final\FR_mat_400_new');  

      end 

end 

  

  

end 

 

- Moving Average 

 
function [fft_smooth_RMS] = moving_average(fft_IR_w , Fs, f_w, NFFT_w) 

  

N_oct=6; 

  

%% Fem L'smothing Average 

i=0; 

j=0; 

IR_RMS=(abs(fft_IR_w(1:NFFT_w/2+1))).^2; 

  

  

  

fft_smooth_RMS=zeros(length(IR_RMS),1); 

  

  for i=2:length(IR_RMS) 

     current_freq= f_w(i); 

      

    f_right= current_freq*(2^(1/(2*N_oct))); 

     

    [r1,k]=min(abs(f_w-f_right)); 

    

    f_left= current_freq/(2^(1/(2*N_oct))); 

     

    [r2,j]=min(abs(f_w-f_left));  

    fft_smooth_RMS(i) = mean(IR_RMS(j:k)); 

     

  end  

    

fft_smooth_RMS(i); 

 

- Finestra Raised Cosine 

 
function windowed_IR = Raised_cos(IR_cut_peak, N_s, peak_pos, Fs) 

  

windowed_IR=zeros(1,length(IR_cut_peak)); 

  

%% Rised cosine window 

N_w=2*round(N_s*10^-3*Fs);%N_s ms to samples of window 

  

n_s=N_w/2:N_w; 

Raised_cosine_w=0.5-0.5*cos(2*pi/N_w*((n_s-1)+0.5)); 

  

windowed_IR((peak_pos-(0.001*Fs):peak_pos-(0.001*Fs)+length(Rised_cosine_w)-

1))=IR_cut_peak(peak_pos-(0.001*Fs):peak_pos-

(0.001*Fs)+length(Rised_cosine_w)-1).*Rised_cosine_w; 

windowed_IR(peak_pos+length(Raised_cosine_w)+(0.001*Fs):(length(IR_cut_peak)))

=0; 

 end 
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Índex per paraules/Abreviacions/Glossari/Defincions  

 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences - L'Acadèmia de les Arts i les Ciències 

Cinematogràfiques de Hollywood és una organització nord-americana inicialment creada 

per promoure la indústria cinematogràfica dels EUA. 

B–chain - La part del sistema de so en un espai de cinema que reprodueix la banda  

sonora al teatre i inclou el processament de senyals específiques dels altaveus,  

amplificadors de potència, i els canals de pantalla, so envoltant, altaveus i sub-woofer.  

També inclou la pantalla i l'acústica teatre. 

 

Db - Decibels 

 

EQ – Equalization (equalització) 

Far–field (Camp llunyà) - Un lloc de mesura tal que la distància des del micròfon a una 

font de so és moltes vegades més gran que les dimensions físiques de la pròpia font. 

FFT – Fast Fourier Transform (Transformada Ràpida de Fourier) 

Resposta plana - Un adjectiu que descriu la resposta de freqüència d'un sistema en què 

el nivell de tota la gamma de freqüències d'interès està dins de certs límits, de vegades 

presos com +/- 0 dB, però en la pràctica és dins d'una tolerància definida. 

HF – High frequency (altes freqüències) 

Hz – Hertz  

Impulse Response (Resposta impulsional) - La funció de resposta d'impuls d'un sistema 

és la sortida que es produeix quan el sistema es presenta amb un senyal d'entrada breu 

anomenat, impuls. La resposta a l'impuls descriu la reacció del sistema com una funció 

del temps. A mesura que la funció d'impuls conté totes les freqüències, la resposta 

d'impuls defineix la resposta d'un sistema lineal invariant en el temps per a totes les 

freqüències. 

IR – Impulse Response 

 

LF – Low frequency (baixes freqüències) 

 

ms – milisegons 

Near–field (Camp proper) – Un lloc de mesura tal que la distància des del micròfon a 

una font sonora  és menor que les dimensions físiques de la pròpia font. 

Pink Noise (Soroll Rosa) - Un senyal tal que l'espectre té una densitat espectral de 

potència 1 / f, o l'energia per Hz. És inversament proporcional a la freqüència com cada 

octava, o ample de banda de registre similar i conté una quantitat igual d'energia. 

RTA – Real Time Analyzer (Analitzador en temps real) 


