
ProgrAMA De forMACió 
iNterNA i eXterNA

2015

Curs

Qualitat de les mesures acústiques, 
la incertesa en els mesuraments

Organitza:

Associació Catalana de Consultors Acústics

DurADA Del Curs

El curs té una durada de 16 h repartides en 4 dies.

Dies: 21 i 28 de setembre 
5 i 13 d’octubre, de 2015

Horari: 16 a 20 hores.

lloC De reAlitzACió Del Curs

A la ciutat de Barcelona. Es comunicarà als participants

els dies anteriors.

iNsCriPCioNs i CoNsultes

Els interessats a assistir al curs poden sol·licitar el for-

mulari d’inscripció al Secretari de l’Associació Catalana

de Consultors Acústics per correu electrònic o desca-

rregar-lo del web:

secretari@consultorsacustics.cat

Es pot consultar el Programa de Formació Anual de

l’Associació i els propers cursos a:

www.consultorsacustics.cat

es tancaran les inscripcions el dijous 10 de
setembre.

Preu

El preu d’aquest curs és de 180 € pels Associats i de

340 € pels no Associats.

Dirigit A

Professionals de l'acústica lliure exercents o de

l’Administració pública, responsables de qualitat de

laboratoris d’assajos, auditors interns de qualitat, tèc-

nics de laboratoris d’assaig.

La realització del curs requereix coneixements previs

en acústica i és recomanable repassar les nocions

bàsiques sobre estadística matemàtica.

Per a la realització del curs és imprescindible dur a les

classes una calculadora cièntifica.

ProfessorAt

Maite Pueyo Vigatà
Dra. Ciències Químiques.

Experta en metrologia i càlculs d'incertesa.

Consultora de Qualitat en laboratoris d'assaig i calibrat-

ge per a la implantació de UNE-EN ISO17025.

Dimas Vallhonrat Coll
Enginyer Tècnic Industrial.

Expert en calibratge i mesures acústiques. 

Responsable tècnic de l'EPCA Certificació Acústica.

Associació Catalana de Consultors Acústics
Carrer Astúries, 11, 2n 1a

Barcelona 08012

www.consultorsacustics.cat



ProgrAMA

DiA 1: CONCEPTES BàSICS D'ESTADíSTICA APLI-

CADA A LA gESTIÓ DE LES MESURES ACÚSTI-

QUES

- Estadística descriptiva: moda, mediana, mitjana arit-

mètica, amplitud, desviació estàndard,..

- Distribucions de probabilitat: tipus, probabilitat de

cobertura, graus de llibertat.

- Tractament de valors anòmals.

- Verificació del resultat dels calibratges dels equips de

mesura. Exemples.

- Activitats d'assegurament de la qualitat de les mesu-

res: control intern i intercomparacions. 

- Criteris d'avaluació dels resultats. Exemples.

DiA 2: gUIA PER AL CàLCUL DE LA INCERTESA DE

MESURA

Explicació teòrica i pràctica de la sistemàtica per a l'ob-

tenció de la incertesa de les mesures segons la gUM,

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement

i el document Imagine IMA32TR-040510-SP08

Determination of Lden and Lnight using mesurements. 

- Determinació de les fonts d'incertesa.

- Definició del model matemàtic.

- Avaluació de la incertesa típica. Tipus A i B.

- Covariàncies.

- Avaluació de la incertesa típica combinada. Llei de

propagació de les incerteses.

ProgrAMA

DiA 3: ExPRESSIÓ DEL RESULTAT

- Càlcul de la incertesa eixamplada. Obtenció dels

graus de llibertat.

- Expressió del resultat final. Regles d'arrodoniment.

- Relació entre incertesa i tolerància. Criteris per acep-

tar o rebutjar resultats

Pràctica en el càlcul de la incertesa
- Presentació del primer cas real de mesura de pressió

acústica i realització del càlcul de la incertesa.

DiA 4: PRàCTICA EN EL CàLCUL DE LA INCERTESA

(continuació)

- Presentació del segon cas real de mesura acústica.

- Discussió dels resultats.

- Precs i preguntes. Prova d'avaluació, entrega de cer-

tificats, etc.

PreseNtACió i objeCtius

Dels resultats dels mesuraments acústics, que empa-

ren moltes de les actuacions dels professionals i de

l'Administració, se'n deriven importants repercussions

tant per a la població en general com per als responsa-

bles de la indústria o de les activitats. 

És molt important que aquestes mesures siguin de

qualitat, és a dir, tinguin garantida una traçabilitat i una

incertesa adequades per al seu ús.

Els objectius d’aquest curs són:

a) Proporcionar les eines de càlcul necessàries per

garantir la qualitat de les mesures acústiques: 

- avaluació dels resultats dels calibratges, 

- càlcul de la incertesa associada als mesuraments, 

- avaluació dels resultats d'intercomparació, etc.

b) Dotar als professionals assistents dels coneixe-

ments necessaris per implantar el Sistema

d’Assegurament de la Qualitat en els laboratoris

segons els requisits de la norma UNE-EN ISO 17025.

c) Servir de base per a la participació a les següents

formacions programades:

- INCERTESA EN EL MESURAMENT DE SOROLL

AMBIENTAL (previsió primer semestre 2016)

- INCERTESA EN EL MESURAMENT D’AÏLLAMENT

ACÚSTIC EN EDIFICACIÓ (previsió segon semestre

2016)

Les dates d’aquestes formacions s’anunciaran prope-

rament.


