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Nowa filharmonia jest idealna
[ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin PAU 27-02-2014

Znamy już wyniki badań akustycznych przeprowadzonych w nowym budynku. Pierwsza seria testów odbyła się
w listopadzie ubiegłego roku, druga - z udziałem publiczności - w styczniu tego roku. Biuro prasowe Urzędu
Miasta w środę po południu rozesłało do mediów protokół z badań. Reprezentujący projektanta Higini Arau
zanotował: "Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia projektowanym parametrów." Część
komisji zwraca uwagę, że konieczne jest jeszcze - i to jak najszybsze Znamy już wyniki badań akustycznych
przeprowadzonych w nowym budynku. Pierwsza seria testów odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, druga - z
udziałem publiczności - w styczniu tego roku. Biuro pras

Traduccion
La nueva sala de conciertos es ideal
[DLO SZ] - Páginas Local Szczecin PAU 27-02-2014

Ya sabemos los resultados de las pruebas acústicas realizadas en el nuevo edificio. La primera serie de
pruebas se llevó a cabo en noviembre del año pasado, el segundo - con participación del público - en enero de
este año. La oficina de prensa del Ayuntamiento el miércoles por la tarde envió a los medios de comunicación el
protocolo del estudio. En representación del diseñador acústico Higini Arau escribió: "No me esperaba tanta
exactitud matemática de los parámetros medidos con los previstos teóricamente calculados." Algunos Comité
toman nota de que todavía es necesario - y tan pronto como sea posible- Ya sabemos los resultados de las
pruebas acústicas realizadas en el nuevo edificio. La primera serie de pruebas se llevó a cabo en noviembre del
año pasado, el segundo - con participación del público - en enero de este año. Prensas de oficina

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Radio Szczecin » Wiadomości »
nowsze »« starsze

IMAGES OF FILHARMONICA OF SZCZECIN

Sala koncertowa nowej filharmonii brzmi perfekcyjnie. Miasto
przedstawia wyniki pomiarów
2014-02-26, 16:56 Autor: Tobiasz Madejski

•
Wtedy na sali zasiedli studenci, a na scenie pojawił się specjalny, wielokątny głośnik. Fot. Łukasz Szełemej
[Radio Szczecin]
Nowa filharmonia w Szczecinie z perfekcyjną akustyką - chwali się miasto, które właśnie zaprezentowało
protokół z prób dźwiękowych. Te odbyły się w połowie stycznia. Wtedy na sali zasiedli studenci, a na
scenie pojawił się specjalny, wielokątny głośnik.
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Podświetlona filharmonia [ZDJĘCIA, WIDEO]
Biało-czerwona flaga, barwy Floating Garden i biel w różnych odcieniach. Trwają próby oświetlenia nowej
filharmonii w Szczecinie.
Nowa filharmonia podświetlona. Na razie na próbę
Jak brzmi sala koncertowa nowej filharmonii? To sprawdzali specjaliści [ZDJĘCIA]
W dokumencie możemy przeczytać, że wszystkie parametry m.in. siła dźwięku i czas pogłosu w sali, w której
była publiczność, zostały spełnione.
Akustyk Marek Gniewek-Węgrzyn napisał w protokole, że wyniki badań "są nadspodziewanie zgodne z
założeniami".
Projektant akustyki Hiszpan Higini Arau zaznacza natomiast, że jakość dźwięku w szczecińskiej filharmonii
można porównać z tym w wiedeńskiej sali koncertowej Musikverein, która była modelem dla obiektu w
Szczecinie. Mniejszą z dwóch sal projektant nazywa "małym diamentem".
Z kolei akustyk Ewa Więckowska-Kosmala, małą salę określa jako "cacuszko".
Pierwszy koncert w nowej filharmonii ma się odbyć we wrześniu. Koszt jej budowy to 118 milionów złotych.
Zobacz wyniki prób dźwiękowych.
Protokół z prób dźwiękowych w nowej Filharmonii Szczecińskiej.
Gdzie: Szczecin Dodaj

komentarz

Mamy idealną filharmonię
Cały tekst przeczytasz na stronie: http://szczecin.blogx.pl/2014/02/27/mamyidealna-filharmonie/
akustyka, filharmonia, Filharmonia Szczecińska, Musikverein, Wiedeń
Cały tekst przeczytasz na stronie: http://szczecin.blogx.pl/2014/02/27/mamyidealna-filharmonie/
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Cały tekst przeczytasz na stronie: http://szczecin.blogx.pl/2014/02/27/mamyidealna-filharmonie/
Znane już są wyniki badań akustycznych, które zostały przeprowadzone w
budynku nowej Filharmonii Szczecińskiej. Egzamin został zdany celująco. Nowa
filharmonia jest idealna pod względem akustyki.
Czas opóźnienia wczesnych odbić i współczynnik odbić bocznych jest
porównywalny z wiedeńską salą koncertową Musikverein, która stanowiła
wzorzec dla szczecińskiego projektu. Według projektanta akustyki, Higini
Arau, obie sale koncertowe są perfekcyjne. Ciekawe, co na to Krzysztof
Penderecki, który kilka miesięcy wstecz skrytykował salę koncertową w nowej
filharmonii… Przeczytaj również
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nowa filharmonia jest idealna. Znamy już wyniki
badań akustycznych
pau
26.02.2014 , aktualizacja: 26.02.2014 15:02
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Pierwsza seria badań akustyki odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, druga - z
udziałem publiczności - w styczniu tego roku
Biuro prasowe urzędu miasta w środę po południu przekazało nam protokół z badań . Reprezentujący
projektanta Higini Arau zanotował: "Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia
projektowanym parametrów (...). Sala symfoniczna stanowi bardzo dobry efekt współpracy architektów i
akustyków. Jest piękna architektonicznie i bardzo dobra akustycznie".

Ekspert ds. akustyki Ewa Więckowska-Kosmala stwierdziła: "Obie sale są wspaniałe, pomierzone
parametry mieszczą się idealnie, perfekcyjnie w założeniach".
Część komisji zwraca uwagę, że konieczne jest jeszcze - i to jak najszybsze - przeprowadzenie prób
akustycznych z udziałem orkiestry symfonicznej.
Budowa siedziby Filharmonii Szczecińskiej ma zakończyć się w marcu, pierwsze koncerty odbędą się we
wrześniu.

TRADUCCION
La oficina de prensa de la oficina municipal de la tarde del miércoles enviaron, un informe de la
investigación , en representación del diseñador Higini Arau que escribió: "No me esperaba tan buen
resultado del experimento con la matemática de los parámetros proyectados (...) Sala Sinfónica es un
muy buena que ha sido fruto de la cooperación entre los arquitectos y expertos en acústica de hermosas
arquitectónicamente y acústicamente muy buenos..." Eve Więckowska- expertos acústica. Kosmala dijo:
"Las dos salas son excelentes, los parámetros medidos son perfectamente coincidentes con las
resultados de cálculo. " Algunos Comité toma nota de que todavía es necesario - y tan pronto como sea
posible - ensayos acústicos con una orquesta sinfónica. oficinas Szczecin Filarmónica de construcción
debe ser completada en marzo, el primer concierto se llevará a cabo en septiembre.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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"Cacuszko, mały diament"
środa, 26, luty 2014 Filharmonia Szczecińska

Znane są już wyniki badań akustycznych nowej szczecińskiej Filharmonii. Poniżej
przedstawiamy spisany fragment protokołu.
Podsumowanie wyników badań oraz wizytacji na budowe przez Projektanta akustyki
Higini Arau:

- Wykonawca przekazał wyniki badań akustycznych sal koncertowych po montażu foteli, z
publicznością oraz bez publiczności. Dodatkowo w dniu dzisiejszym odbyło się badanie
odsłuchowe propagacji dźwięku generowanego przez muzyków grających na skrzypcach,
altówce i klarnecie. Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia
projektowanych parametrów.
Projektowany czas pogłosu dla Sali Symfonicznej z publicznością został zrealizowany z
dokładnością do 0,01 s.
Parametr siły dźwięku: ok. 6 - jest bardzo dobry. Równomierność dźwięku - bardzo dobra.
Wszystkie parametry zostały spełnione. Czas opóźnienia wczesnych odbić i współczynnik
odbić bocznych można porównać z salą koncertową Musikverein w Wiedniu, która
stanowiła wzorzec dla tego projektu.
Jestem szczególnie zadowolony, że w sali szczecińskiej udało się osiągnąć nieznaczną
różnicę czasu pogłosu między salą pustą i pełną.
Podsumowując: moim zdaniem sala symfoniczna stanowi bardzo dobry efekt współpracy
architektów i akustyków - jest piękna architektonicznie i bardzo dobra akustycznie.

Sala kameralna Jest jak mały diament - tu nie ma nawet setnej sekundy odchyłki do
projektowanego czasu pogłosu: 1,5 s. Obie sale są perfekcyjne. Muzycy grający w obu
salach również byli zadowoleni. Sale różnią się parametrami, gdyż sala duża projektowana
była dla orkiestry 50-100 osobowej, natomiast sala mała - dla maksymalnie 20 muzyków.
Opinia Ewy Więckowskiej-Kosmala - eksperta ds. akustyki ze strony Zamawiającego:
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- Obie sale są wspaniałe, wszystkie pomierzone parametry mieszczą się idealnie,
perfekcyjnie w założeniach. Mała sala jest cacuszkiem, między innymi ze względu na
żywość dźwięku.
Jacek Lenart:
- Sala symfoniczna ma tak precyzyjny dźwięk, że będzie to wyróżnikiem tej sali, będzie
można wykorzystywać ją do nagrań. Aby zweryfikować energię dźwięku w sali
symfonicznej, należy odbyć próbę orkiestrową w możliwie szybkim terminie, skoro teraz to
nie było możliwe.

Ewa Więckowska-Kosmala:
- Potwierdzam, że charakterystyka akustyczna sali, jej czytelność, jest znakomita do
nagrań. W Sali Symfonicznej należy jeszcze przeprowadzić w możliwie krótkim czasie
subiektywne próby akustyczne z pełnym składem orkiestry.
Akustyk inżyniera Marek Gniewek-Węgrzyn:
- Wyniki badań są nadspodziewanie zgodne z założeniami, nie spodziewałem się tak
wysokiej zgodności.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TRADUCCION

Miércoles, 26 de febrero 2014 Szczecin Filarmónica

Son ya conocidos los resultados de pruebas acústicas de la nueva Filarmónica de
Szczecin. A continuación se muestra una pieza escrita protocolo.
Resumen de los resultados de investigación y visitas a construir la acústica Higini
Arau Designer:

- El contratista presentó los resultados acústicos de las salas de conciertos después de
escaños de la asamblea, con el público, y sin público. Además, ha mantenido hoy una
propagación del sonido prueba de escucha generado por músicos que tocan el violín, la
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viola y clarinete. No me esperaba tanta exactitud entre el experimento y la matemática de li
diseñado en el proyecto para cumplir con los parámetros acústicos.
Tiempo de reverberación Diseñado para Symphony Hall con la audiencia se realizó con
una precisión de 0,01 s.
Parámetro Intensidad Sonora G: aprox. 6 - es muy bueno. Uniformidad de sonido - muy
bueno. Se han cumplido todos los parámetros. El tiempo de retardo de los reflejos y
reflexiones temprano factor de lado se puede comparar con la sala de conciertos de la
Musikverein de Viena, que fue el modelo para este proyecto.
Estoy especialmente satisfecho de que la sala Sinfónica de Szczecin haya logrado
alcanzar muy pequeña diferencia entre los resultados de los distintos parámetros acústico
de sala vacía y llena de audiencia.
Resumen, en mi opinión la sala Symphony ha obtenido un muy buen resultado debido a la
excelente cooperación entre los arquitectos y especialistas en acústica – El espacio es de
muy hermosa arquitectura y tiene una acústica muy buena.

Sala de cámara es como un pequeño diamante - no hay ni siquiera una centésima de
segundo desvío a la propuesta de tiempo de reverberación de 1,5 s Las dos Salas son
perfectas.. Músicos tocando en ambas salas estaban también muy satisfechos. Reunen
diferentes parámetros, ya que la sala Sinfónica ha sido diseñada para una orquesta 50-100
plazas, mientras que la sala de cámara tiene en el escenario una capacidad de 20
músicos.
. Dictamen Eve Więckowska-Kosmala - experto Acústica del Empleador:
- Tanto las Salas son grandes, todos los parámetros medidos son perfectas, cumplen
perfectamente con lo calculado en el proyecto acústico. La sala de camara es cacuszkiem,
entre otras cosas, debido a la intensidad del sonido.
Jacek Lenart:
- La sala Sinfónica es tan precisa , que será una característica de esta habitación, que será
posible de usarla para como sala de grabación. Para comprobar la energía del sonido en la
sala de orquesta sinfónica debe tomar el examen lo más rápido posible, ya que ahora no
era posible.
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Ewa Więckowska-Kosmala:
- Confirmar que las características acústicas de la sala, su legibilidad, es excelente para la
grabación. El Symphony Hall aún debe llevarse a cabo en el menor acústica subjetiva
posible contrarreloj con la composición completa de la orquesta.
Ingeniero acústico Marcos Gniewek-Wegrzyn:
- Los resultados son muy consistentes con las hipótesis, no me esperaba un alto
cumplimiento de tales.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

