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EXTRACTE
Moltes poblacions relativament petites estan mancades, a vegades, d’espais o sales per a l’ús
de diferents activitats esportives i culturals. En el cas de Cervera, la gran activitat dels actes
celebrats per les entitats culturals, s’ha de fer moltes vegades al Pavelló Polivalent. Depenent
del tipus de celebració i parlant a nivell acústic, aquesta sala no és la més adequada degut a la
seva gran dimensió i geometria, amb tot el què això comporta.
A primer cop d’ull ja es pot veure que els materials que componen les parets i el sostre no són
els apropiats per a que la sala tingui una bona acústica. Personalment, bastantes vegades m’he
trobat amb la situació que he hagut d’actuar o d’assistir-hi com a oient en un concert.
En aquest treball pretenc ampliar els meus coneixements sobre l’acústica de recintes per
poder fer un estudi de la sala i després intentar realitzar el disseny d’un possible
condicionament acústic.

EXTRACTO
Muchas poblaciones relativamente pequeñas no disponen, a veces, de espacios o salas para el
uso de actividades deportivas y culturales. En el caso de Cervera, la gran actividad de los actos
celebrados por las entidades culturales debe llevarse a cabo muy a menudo en el Pavelló
Polivalent. Dependiendo del tipo de celebración y hablando a nivel acústico, esta sala no es la
más indicada debido a sus grandes dimensiones i geometría, con todo lo que conlleva.
A simple vista ya se puede ver que los materiales de las paredes y el techo no son los más
indicados para que la sala tanga una buena acústica. Personalmente, he tenido que actuar o
asistir como oyente numerosas veces en un concierto.
En este trabajo pretendo ampliar mis conocimientos sobre acústica de recintos para poder
hacer un estudio de la sala i después intentar realizar el diseño de un posible
acondicionamiento acústico de la misma.

ABSTRACT
Sometimes, a lot of small cities haven’t got proper infrastructures aimed for sports and cultural
events. In the case of Cervera, most events organized by cultural institutions are often made in
the Pavelló Polivalent. Depending on the type of event, this space is not the most appropriate
because of its excessive dimensions and geometry.
Initially we can see that the materials that cover the walls and ceiling are not well suited for an
acoustic improvement. Personally, I have found myself many times in the situation where I had
to perform or listen to a concert.
In this final project I pretend to broaden my knowledge about acoustics by analysing the
acoustics of the space and making the proposal for a feasible acoustic treatment.

ESMUC 3

AGRAÏMENTS
No puc imaginar-me aquest treball sense haver rebut l’ajuda de l’Enric Giné, per haver
acceptat ser el meu tutor i haver tingut tanta paciència i professionalitat en tot moment; al
Sergi Soler i l’Ivana Rossell, per haver-me ajudat i proporcionat eines de manera
desinteressada i haver-me dedicat hores del seu horari laboral; al Jordi Arqués, per la infinita
implicació i interès en l’aportació de consells i coses noves; a l’Adrià Vidaña, pel cop de mà i els
consells el dia de la presa de mesures.
A la Paeria de Cervera, en concret al departament de Serveis Tècnics i a l’Arseni López, per la
cessió dels plànols i de l’accés al Pavelló; i a la família, pel suport psicològic i moral des del
primer dia.

ESMUC 4

ÍNDEX
INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................... 7
1.

EL PAVELLÓ POLIVALENT DE CERVERA ............................................................................... 8
1.1

BREU HISTÒRIA I USOS DE L’EDIFICI ........................................................................... 8

1.2 CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES DEL RECINTE ................................................... 9
2.

ESTUDI DE LES CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES INICIALS DEL RECINTE .......................... 12
2.1 PARÀMETRES MESURATS .............................................................................................. 12
2.2 EINES EMPRADES .......................................................................................................... 18
2.2.1

Software de simulació – Odeon 12 ................................................................... 18

2.2.2

Software de mesura – Dirac 3.0 ....................................................................... 19

2.2.3

Software de disseny gràfic i modelat en 3D – SketchUp .................................... 20

2.2.4

Software de conversió de format de SketchUp a Odeon - SU2Odeon ............... 20

2.2.5

A/D/A – M-AUDIO Fast Track Ultra ................................................................... 21

2.2.6

Microfonia – Behringer ECM8000..................................................................... 21

2.2.7

Excitadors (soroll, sweeps) – D.A.S. 115A ......................................................... 22

....................................................................................................................................... 22
2.2.8
2.3

CÀLCULS TEÒRICS .................................................................................................... 23

2.4

MESURES PRÀCTIQUES ............................................................................................ 29

2.4.1

Metodologia .................................................................................................... 29

2.4.2

Resultats .......................................................................................................... 32

2.5
3.

Sonòmetre – CESVA SC-20e.............................................................................. 22

COMPARATIVA DELS CÀLCULS TEÒRICS VS. MESURES PRÀCTIQUES ......................... 43

PROPOSTES D’ACONDICIONAMENT ACÚSTIC................................................................... 45
3.1 ESTUDI DE MERCAT ....................................................................................................... 45
3.1.1 Anàlisi i descripció dels materials i productes acústics del mercat i aplicacions al cas
concret ............................................................................................................................ 45
3.1.2 Plànols 2D i 3D (SketchUp) ...................................................................................... 51
3.1.3 Simulació de la resposta acústica del recinte en l’actualitat .................................... 52

CONCLUSIONS ........................................................................................................................ 60
BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 61
WEBGRAFIA ............................................................................................................................ 62

ESMUC 5

ÍNDEX D’IMATGES
Imatge 1 Plànols del Pavelló ...................................................................................................... 9
Imatge 2 Escenari i sostre ........................................................................................................ 10
Imatge 3 Paret contrària a l'escenari ....................................................................................... 10
Imatge 4 Vista lateral de l'escenari .......................................................................................... 10
Imatge 5 Sostre o coberta del Pavelló ...................................................................................... 11
Imatge 6 Situació habitual del públic ....................................................................................... 11
Imatge 7 Grades laterals ......................................................................................................... 11
Imatge 8 Eines i funcions de l'Odeon........................................................................................ 18
Imatge 9 Eines i funcions del Dirac .......................................................................................... 19
Imatge 10 SketchUp ................................................................................................................ 20
Imatge 11 M-AUDIO Fast Track Ultra ...................................................................................... 21
Imatge 12 Behringer ECM8000 ................................................................................................ 21
Imatge 13 DAS 115A ............................................................................................................... 22
Imatge 14 CESVA SC-20e ......................................................................................................... 22
Imatge 15 Paral·lelepípede ...................................................................................................... 23
Imatge 16 Situació dels punts de captació de les mesures ........................................................ 29
Imatge 17 Posició de la font sonora ......................................................................................... 30
Imatge 18 Posicions de les fonts sonores i dels punts de mesura .............................................. 33
Imatge 19 Moments de la sessió de mesures ........................................................................... 42
Imatge 20 Funcionament d'una trampa de greus..................................................................... 45
Imatge 21 Trampes de greus ................................................................................................... 45
Imatge 22 Resposta d'un difusor amb una ona de 100 Hz i una de 1000 Hz ............................. 46
Imatge 23 Difusor policilíndric ................................................................................................. 46
Imatge 24 Difusor de superfície convexa.................................................................................. 46
Imatge 25 Difusor de Schroeder del tipus MLS ......................................................................... 46
Imatge 26 Difusors de Schroeder del tipus QRD (unidimensional) i PRD (bidimensional)........... 47
Imatge 27 Panell acústic pla .................................................................................................... 48
Imatge 28 Panell acústic de mitja ona ..................................................................................... 48
Imatge 29 Panell acústic.......................................................................................................... 48
Imatge 30 Panell acústic BRISA................................................................................................ 48
Imatge 31 Bafles acústics ........................................................................................................ 48
Imatge 32 Cilindres acústics .................................................................................................... 49
Imatge 33 Silenciador acústic .................................................................................................. 49
Imatge 34 Coberta sandwitch.................................................................................................. 50
Imatge 35 Model del Pavelló Polivalent de Cervera en SketchUp.............................................. 51
Imatge 36 Odeon (1) ............................................................................................................... 52
Imatge 37 Odeon (2) ............................................................................................................... 53
Imatge 38 Odeon (3) ............................................................................................................... 54
Imatge 39 Odeon (4) ............................................................................................................... 55
Imatge 40 Odeon (5) ............................................................................................................... 56
Imatge 41 Odeon (6) ............................................................................................................... 57
Imatge 42 Odeon (7) ............................................................................................................... 58

ESMUC 6

Imatge 43 Odeon (8) ............................................................................................................... 59

ÍNDEX DE GRÀFICS
Gràfic 1 Valors de RT en funció del volum, per a un recinte esportiu (esquerra) i per una sala de
conferències (dreta) ................................................................................................................ 14
Gràfic 2 Exemple de Corba Energia-Temps (ETC) ..................................................................... 14
Gràfic 3 Exemple de resposta impulsional ............................................................................... 15
Gràfic 4 Resposta en freqüència i patró polar del Behringer ECM8000 .................................... 21
Gràfic 5 Resposta en freqüència del DAS 115A ........................................................................ 22
Gràfic 6 Temps de reverberació del document Excel ............................................................... 26
Gràfic 7 Contribució dels 200 primers modes en el camp sonor ............................................... 27
Gràfic 8 Distància en freqüència entre els 200 primers modes ................................................ 28
Gràfic 9 Connexió de la instalació per a fer les mesures........................................................... 31
Gràfic 10 Sistema d'obtenció de les respostes impulsionals ..................................................... 32
Gràfic 11 Temps de reverberació (T30) .................................................................................... 35
Gràfic 12 Temps de decaiment de les primeres reflexions (EDT) .............................................. 37
Gràfic 13 Claredat musical (C80) ............................................................................................. 39
Gràfic 14 Definició (D50) ......................................................................................................... 41
Gràfic 15 Temps de reverberació............................................................................................. 43

ÍNDEX DE TAULES
Taula 1 Valors recomanats dels paràmetres acústics per a sales de concert ............................ 17
Taula 2 Coeficients d'absorció inventats .................................................................................. 24
Taula 3 Temps de reverberació del document Excel ................................................................ 25
Taula 4 Temps de reverberació ............................................................................................... 43
Taula 5 Temps de reverberació simulats a l'Odeon .................................................................. 54

ESMUC 7

INTRODUCCIÓ
El projecte que us llegireu a continuació intenta satisfer les meves necessitats amb
l’aprenentatge sobre l’acústica de recintes i també, alhora, intentar satisfer les oïdes del públic
que assisteixi com a oient al Pavelló Polivalent de Cervera. És una proposta molt ambiciosa no
és gens fàcil de dur a terme i encara menys traslladar-la a la realitat o arribar a construir-la.
La incomoditat a l’hora d’estar com a intèrpret dalt de l’escenari o com a oient en un concert,
va fer sorgir la idea de proposar, de manera assequible, la millora de les condicions acústiques
del Pavelló Polivalent de Cervera.
En aquest treball podreu trobar una part teòrica on es descriuran alguns conceptes importants
d’acústica, de materials i d’eines que existeixen i que he utilitzat per a dur a terme aquest
treball. També podreu trobar una part pràctica enfocada a la millora del Pavelló. En aquesta
segona part he provat diferents maneres de calcular els paràmetres acústics del Pavelló i les he
comparades entre elles.
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1. EL PAVELLÓ POLIVALENT DE
CERVERA
1.1 BREU HISTÒRIA I USOS DE L’EDIFICI
El pavelló polivalent de Cervera és una instal·lació que pertany a la Paeria de Cervera. Situada
al principi de l’Avinguda de l’Esport, aquesta instal·lació s’usa principalment per als
entrenaments d’alguns equips del Club de Bàsquet, el Club de Futbol Sala, el Club d’Handbol
Femení de Cervera, etc.
L’any 1995, l’arquitecta Núria Cots i Call redacta el projecte bàsic i d’execució “Pavelló bàsic
poliesportiu”, amb un pressupost total de 93.009.892 pessetes, que ara equivaldrien a
559.000,71 euros.
Al ser un projecte tant costós, tant d’envergadura com econòmicament, la seva construcció es
va dividir en diferents fases. La primera, a l’any 1995, va consistir en dur a terme el conjunt
estructural, fonaments, estructura i coberta. Després, entre els anys 2000 i 2004 es van
construir els vestidors i es va fer tota la instal·lació elèctrica i de calefacció.
A part de l’ús esportiu, i com el seu nom indica, també s’usa per altres esdeveniments culturals
i festius, com per exemple desfilades de roba i complements dels comerciants locals, concerts
de festa major i d’entitats locals, i altres activitats multitudinàries.
Degut al creixement de les activitats esportives a la ciutat en cert moment, el pavelló
polivalent va ser construït per complementar el pavelló poliesportiu ja existent, de fet, molt a
prop l’un de l’altre. L’únic handicap que té el pavelló polivalent, o un dels més notoris, és les
dimensions de la pista. La distància que hi ha entre les línies exteriors del perímetre de joc de
futbol sala i les parets on comencen les grades és insuficient. Per aquest motiu, actualment no
és reglamentari jugar-hi un partit oficial i només s’usa, esportivament, per entrenar.
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1.2 CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES DEL
RECINTE

Imatge 1 Plànols del Pavelló

Aquestes imatges, facilitades per la Paeria de Cervera, són els plànols del propi pavelló
polivalent. En ells podem veure la planta, l’alçat i el perfil.
Les dimensions exteriors del pavelló són 47 m de llargada, 28.5 m d’amplada i 11.3 m fins al
punt més alt de la cúpula metàl·lica.
Pel que fa a les dimensions del paral·lelepípede interior, on hi ha la pista i les graderies, fa 39
m de llargada, 27 m d’amplada i 11.3 m fins al punt més alt de la cúpula metàl·lica.
El pavelló disposa de serveis a l’entrada, separats per a homes i dones. També té tres vestuaris
amb dutxes situats a la part inferior de l’escenari, per l’equip local, l’equip visitant i per l’equip
arbitral.
Les grades estan situades a cada lateral de pista amb 3 nivells diferents. L’escenari està al fons
del pavelló i té una porta per a descarregar mercaderies, si és necessari.
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Aquestes són algunes de les imatges del Pavelló Polivalent de Cervera actualment.

Imatge 2 Escenari i sostre

Imatge 3 Paret contrària a l'escenari

Imatge 4 Vista lateral de l'escenari
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Imatge 5 Sostre o coberta del Pavelló

Imatge 6 Situació habitual del públic

Imatge 7 Grades laterals
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2. ESTUDI DE LES
CARACTERÍSTIQUES ACÚSTIQUES
INICIALS DEL RECINTE
2.1 PARÀMETRES MESURATS
Temps de reverberació TR
El temps de reverberació per a una determinada freqüència és el temps (en segons) que
transcorre des de que el focus emissor deixa d’emetre so fins el moment en que el nivell de
pressió sonora SPL cau 60 dB respecte al seu valor inicial.
Exemples habituals de recintes amb un TR alt serien, per exemple una nau industrial o una
església. Parlaríem en aquest cas de recintes “vius”. D’altra banda, un recinte amb un TR petit
es diu que és “apagat” o “sord”, i aquest és el cas habitualment d’un estudi d’enregistrament.
Al llarg de la història de l’acústica de sales, són diferents els teòrics que han definit teories per
calcular el temps de reverberació: Sabine (1900), Franklin (1903), Jaeger (1911), Fokker (1924),
Buckingham (1925), Schuster and Waetzmann (1929), Eyring (1930), Millington (1932), Sette
(1933), Fitzroy (1959), Schroeder (1965), Kosten (1965), Cremer and Müller (1978), Kuttruff
(1975), Nilsson (1992), Tohyama (1995) i Arau (1998).
El primer en fer-ho, al voltant del 1900, va ser W. C. Sabine. Amb l’obtenció de diferents
resultats pràctics, Sabine va arribar a aquesta conclusió:

on:
V = volum del recinte (en m3)
S = superfície total de les parets del recinte
ᾱ = mitjana de coeficients d’absorció

∑

Amb aquesta fórmula, Sabine assumeix que l’energia sonora es difon homogèniament de la
mateixa manera en tota la sala. Aquesta condició és molt difícil que es compleixi, per tant el
resultat d’aquesta fórmula només és vàlida en aquestes condicions.
Per a solucionar aquest problema es va modificar la fórmula i tenint en compte l’atenuació del
so durant la propagació en l’aire. Llavors, la fórmula queda així:
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on:
V = volum del recinte (en m3)
Atotal = absorció total del recinte
m = coeficient d’absorció molecular de l’aire

Una altra manera de calcular el temps de reverberació és la que va idear Eyring. Es té en
compte que l’absorció de la sala no és homogènia i que quan una ona arriba a una paret, hi ha
una part de l’energia que es reflecteix (1-ᾱ) i una altra que queda absorbida (ᾱ).

on:
V = volum del recinte (en m3)
S = superfície total de les parets del recinte (en m2)
ᾱ = mitjana de coeficients d’absorció

∑

Pocs anys més tard, Millington va modificar una altra vegada la fórmula del temps de
reverberació. A diferència de la de Eyring, aquesta té més cura a l’hora de definir les
superfícies de les parets i els seus coeficients d’absorció:
∑
on:
V = volum del recinte (en m3)
S = superfície total de les parets del recinte (en m2)
α = coeficient d’absorció d’una superfície

Cada vegada, amb el temps, la millora de la fórmula passa per definir millor geomètricament
l’espai i el camp sonor, el coeficient de cada paret, la distància entre parets, etc. Com hem dit a
l’inici d’aquest punt, han estat molts els teòrics que han contribuït al seu perfeccionament.
Tal i com recorda Antoni Carrión al seu llibre Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos1, el
valor mitjà del temps de reverberació RTmid2 es trobi entre uns marges aproximats. Aquests
marges poden variar segons el tipus d’espai i la seva utilització. Per exemple, un recinte per a
ús esportiu ha de complir que 1s ≤ RTmid ≤ 3s. En el cas de les sales de conferències, cal que la
intel·ligibilitat de la paraula sigui millor i els valors han d’oscil·lar entre 0.7s ≤ RTmid ≤ 1s.

1
2

CARRIÓN, Antoni (1998) Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Edicions UPC, Barcelona
de l’anglès Reverberation Time
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Les gràfiques que podeu veure mostren amb més precisió els valors i els marges recomanats. A
l’esquerra, el que correspondria a un recinte per a l’ús esportiu; a la dreta, per a una sala de
conferències.

Gràfic 1 Valors de RT en funció del volum, per a un recinte esportiu (esquerra) i per una sala de conferències (dreta)

Energy Time Curve ETC
També denominada corba energia-temps, ens
mostra l’evolució de l’energia sonora que
arriba a un punt determinat d’una sala. Es
representa amb una gràfica on en l’eix
d’abscisses s’hi indica el temps (en
mil·lisegons) i en l’eix d’ordenades el nivell,
en dB. Aquest exemple de gràfica podria ser
el d’una sala amb característiques
acceptables. Podem veure que la corba triga
aproximadament 2 segons en arribar al soroll
de fons.

Gràfic 2 Exemple de Corba Energia-Temps (ETC)
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Impulse Response IR
Traduït com a resposta impulsional, ens dóna
una completa descripció dels canvis d’un
senyal sonor mentre viatja d’un punt fins a un
altre. És l’evolució temporal de la pressió
acústica observada en un punt d’un recinte
com a resultat de l’emissió d’un impuls o delta
de Dirac en un altre punt del recinte.
En la pràctica, és impossible crear i emetre
Gràfic 3 Exemple de resposta impulsional
funcions delta de Dirac verdaderes, sinó només
sons transitoris curts (per exemple, un tret) que poden oferir aproximacions suficients per a
realitzar les mesures pràctiques. Tot i així, una tècnica de mesura alternativa es utilitzar un
senyal tal com una seqüència binària pseudo-aleatòria (màximum-length sequence, MLS), o un
altre senyal que tingui l’espectre pla, com un sweep sinusoïdal transformant per deconvolució
la resposta mesurada amb una resposta impulsiva.

Early Decay Time EDT
Per definició, és el temps que tarden a decaure les primeres reflexions. Es calcula multiplicant
per sis el temps que passa des de que la font emissora deixa d’emetre so fins que el nivell de
pressió sonora disminueix 10 dB.
Aquest paràmetre està molt relacionat amb el temps de reverberació però amb la
particularitat que és més proper a la percepció de reverberació que tenim els oients.

Claredat musical C80
És la relació entre l’energia sonora que arriba a l’oient durant els primers 80 ms des de
l’arribada del so directe i la que li arriba després dels primers 80 ms. La claredat musical és
inversament proporcional al temps de reverberació.
L’elecció de l’interval temporal de 80 ms es deu a què, quan es tracta de música, les reflexions
que arriben a l’oient dins d’aquest interval són integrades per l’orella juntament amb el so
directe i, per tant, contribueixen a augmentar la claredat musical. Constitueixen, doncs, les
anomenades primeres reflexions.
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Definició D50
És el criteri de definició i és una manera de mesurar la intel·ligibilitat de la paraula. És una
relació del percentatge de l’energia del so que arriba durant els primers 50 ms i la que arriba
del so total. El valor òptim per tenir una bona definició del so, ha de ser major de 0.5 en cada
banda. Aquest valor ens confirma que no es produiran ecos i com més elevat sigui, millor serà
la intel·ligibilitat de la paraula.

Freqüència de tall
És la freqüència per sota de la qual no existeixen els modes de ressonància d’una sala.
Coincideix amb el primer mode.

Freqüència de tall de Schroeder o freqüència crítica
És el límit per sota del qual els pics de ressonància del camp sonor són insuficientment densos
per ser analitzats estadísticament. És a dir, les dimensions de la sala han de ser suficientment
grans en comparació amb les longituds d’ona. Com més baixa sigui la freqüència de tall de
Schroeder, més favorables les condicions de la sala.
√

on:
RT = Temps de reverberació (en segons)
V = Volum de la sala (en m3)

Per a fer una aproximació ràpida d’aquesta freqüència, podem calcular-la multiplicant per 8 la
freqüència de tall:
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El llibre Diseño acústico de espacios arquitectónicos d’Antoni Carrión fa un resum dels valors
recomanats dels paràmetres acústics per a sales de concert.

PARÀMETRE ACÚSTIC

VALOR RECOMANAT

VALORACIÓ SUBJECTIVA

Temps de reverberació mitjà
RTmig (500 Hz – 1 kHz), sala
ocupada

1.8 ≤ RTmig ≤ 2 segons

Grau de vivesa de la sala.

“Early Decay Time” mitjà
EDTmig (500 Hz – 1 kHz), sala
ocupada

EDTmig ≈ RTmig

Grau de vivesa de la sala

-4 ≤ C80 ≤ 0 dB, sala buida
-2 ≤ C80 ≤ +2 dB, sala ocupada

Grau de separació entre es
diferents sons individuals que
integren una composició
musical

Claredat musical mitjana
(“music average”) C80 (500
Hz – 2 kHz)

Taula 1 Valors recomanats dels paràmetres acústics per a sales de concert
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2.2 EINES EMPRADES
2.2.1

Software de simulació – Odeon 12

Odeon3 és un software desenvolupat per a simular l’acústica interior dels edificis. Amb la
definició de la geometria de l’espai i les propietats de les seves superfícies, es poden predir les
característiques acústiques, il·lustrar-les i també escoltar-les.
El software va ser desenvolupat per investigadors d’acústica de la Universitat Tècnica de
Dinamarca.
Existeix 3 tipus de software Odeon, segons el tipus d’utilitat:
-

-

Odeon Industrial Edition. Destinat a l’acústica ambiental. Permet calcular el SPL, T30 i
altres paràmetres.
Odeon Auditorium Edition. Dóna informació de molts paràmetres acústics basats en la
corba de reverberació. Té molta varietat d’eines gràfiques i permet crear una
auralització d’un punt en l’espai.
Odeon Combined Edition. És el més complet de tots, perquè inclou les característiques
dels dos anteriors.

Aquestes captures de pantalla corresponen a algunes de les eines i funcions de què disposa
l’Odeon.

Imatge 8 Eines i funcions de l'Odeon

3

http://www.odeon.dk/
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2.2.2

Software de mesura – Dirac 3.0

Dirac 4(Dual Input Room Acoustics Calculator) és un software per PC dissenyat per Brüel & Kjær
que mesura les respostes impulsionals i calcula diferents paràmetres acústics de sales, d’acord
amb la ISO 3382 i IEC 60268-16.
El sistema de calibrat automàtic del dispositiu permet obtenir unes dades més precises. Espot
obtenir l’EDT, els temps de reverberació T10, T20, T30, Tx, i les relacions d’energia C30, C50,
C80, Cx, D50, Dx, H (Resposta impulsional o funció de transferència) i Ts (Center Time).

Imatge 9 Eines i funcions del Dirac

Les diferents gràfiques de paràmetres acústics que es mostren en aquest treball, resultat de les
mesures que vaig dur a terme al Pavelló, provenen de les obtingudes amb aquest software. Cal
agrair molt sincerament els consells que ens va proporcionar el Sergi Soler en aquest punt del
treball. Sense la seva ajuda possiblement no haguéssim pogut fer les mesures amb tanta
precisió.

4

http://www.acoustics-engineering.com/dirac/dirac.htm
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2.2.3

Software de disseny gràfic i modelat en 3D – SketchUp

SketchUp5 és un software gratuït comercialitzat per Google però desenvolupat per Last
Software, l’any 2000. Funciona amb qualsevol sistema operatiu i està dissenyat per arquitectes
i enginyers, així com desenvolupadors de videojocs. SketchUp permet intercanviar diferents
objectes en 3D entre els seus usuaris. És un software molt intuïtiu i amb un ràpid aprenentatge
inicial.

Imatge 10 SketchUp

2.2.4

Software de conversió de format de SketchUp a Odeon - SU2Odeon

SU2Odeon6 és un plug-in permet usar els models dissenyats al SketchUp en l’Odeon. El format
que utilitza SketchUp és “.skp” i el transforma en “.par”. Només cal clicar una icona que
apareix al menú d’eines del programa i automàticament et crea el fitxer a la mateixa carpeta
on hi ha l’original.
Aquest plug-in ha estat essencial per a poder fer les simulacions. L’Odeon pot importar altres
formats provinents d’altres softwares de modelatge que no disposem, com ara AutoCAD.
Sense aquesta eina no haguéssim pogut fer la conversió de format i, conseqüentment, no
haguéssim pogut simular la resposta de la sala.

5
6

http://www.sketchup.com/
http://www.odeon.dk/su2odeon-plugin-google-sketchup
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2.2.5

A/D/A – M-AUDIO Fast Track Ultra

És una interfície d’àudio i MIDI professional i mòbil que es connecta a l’ordinador a través
d’USB. Pot arribar a resolucions de fins a 24 bits i 96 kHz de freqüència de mostreig.
Ofereix dos previs de micròfon/instrument i dos previs de micròfon addicionals. Disposa
d’alimentació phantom commutable i atenuadors individuals de 20 dB. També té dos sortides
d’auriculars amb controls de nivell independent. Al panell posterior hi ha sis entrades i sis
sortides analògiques balancejades en TRS, i entrades i sortides S/PDIF.

Imatge 11 M-AUDIO Fast Track Ultra

2.2.6

Microfonia – Behringer ECM8000

És un micròfon amb una resposta freqüencial plana i amb un patró polar de tipus
omnidireccional. És de tipus condensador electret. Usat bàsicament per a fer mesures
acústiques i també per gravacions d’alguns instruments acústics. El seu ample de banda va
dels 15Hz als 20kHz, la seva sensibilitat és de -60 dBV/micro bar (-40dBV/Pa) i una impedància
de 600 Ohms. Necessita una alimentació phantom mínima de 15V i el seu pes és
d’aproximadament uns 120 g.
Les següents gràfiques mostren la resposta en freqüència i el patró polar d’aquest micròfon.
Imatge 12
Behringer
ECM8000

Gràfic 4 Resposta en freqüència i patró polar del Behringer ECM8000
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2.2.7

Excitadors (soroll, sweeps) – D.A.S. 115A

És un sistema autoamplificat de 2 vies amb un altaveu de greus de
15” de 300W i un motor de compressió amb membrana de titani de
1.75” de 100W. El seu marge freqüencial a -10 dB és de 45 Hz a 15
kHz i el màxim pic de nivell de pressió SPL a 1 metre és de 130 dB.

Imatge 13 DAS 115A

Gràfic 5 Resposta en freqüència del DAS 115A

2.2.8

Sonòmetre – CESVA SC-20e

Aquest aparell integrador mesura totes les funcions
simultàniament: LS, LF, LeqT, Leq1'', LCpk, L1, L5, L10, L50, L90,
L95, L99, LE, valors màxims, duració de la mesura i Leqt
amb t programable. Permet realitzar gravacions de les
dades mesurades, guardar memòries dels resultats
finals de les mesures i realitzar gravacions “autostore”
de nivell continu equivalent, és a dir, mesures de llarga
durada (1 setmana).
El seu rang de mesura és de 23 a 140 dB. També permet
utilitzar les ponderacions freqüencials A i C.

Imatge 14 CESVA SC-20e
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2.3 CÀLCULS TEÒRICS
Els càlculs teòrics que he fet en aquest treball consisteixen en la utilització d’un document
Excel7 que introduint-li les dimensions de la sala, el tipus de material i el percentatge que
aquest ocupa a cada superfície de paret, et calcula els temps de reverberació RT60 de Sabine,
Eyring, Fitzroy, Arau i de Millington, per octaves des dels 125 Hz fins als 4 KHz. També et
mostra un gràfic de la contribució de cada freqüència amb els modes de la sala i un altre gràfic
que mostra la distància entre un mode i el seu conseqüent, dels 200 primers modes.
Un dels handicap d’aquest document és que aquests càlculs es fan suposant que la sala és un
paral·lelepípede. En el nostre cas, el Pavelló Polivalent de Cervera no compleix aquest requisit,
ja que el sostre té una forma de cúpula. En conseqüència, ja podem suposar que els resultats
teòrics que obtinguem no seran molt precisos.

Introduïm les dimensions del
paral·lelepípede:
-

Alçada: 8.85 m
Amplada: 28.20 m
Llargada: 38.70 m
Imatge 15 Paral·lelepípede

El document ens calcula:

7

-

La superfície de les parets:
 Paret 1: 249.57 m2
 Paret 2: 321.77 m2
 Paret 3: 249.57 m2
 Paret 4: 321.77 m2
 Terra: 1091.34 m2
 Sostre: 1091.34 m2

-

El volum: 9658.36 m3
Total de la suma de les superfícies: 3346.09 m3

Document Excel extret de la següent web:
http://www.whealy.com/acoustics/ControlRoom.html
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He introduït els materials que formen cada paret i el percentatge que abasten sobre el total de
paret:
-

-

-

-

-

-

Paret 1:
 Maó porós (67%): 167.21 m2
 Guix sobre maó (26%): 64.88 m2
 Aire (7%): 17.46 m2
Paret 2:
 Finestra de vidres grans i gruixuts (65%): 209.15 m2
 Maó porós (19%): 61.14 m2
 Maó GERO sobre material absorbent (16%): 51.48 m2
Paret 3:
 Maó porós (26%): 64.88 m2
 Guix sobre maó (74%): 184.69 m2
Paret 4:
 Maó porós (35%): 112.62 m2
 Maó GERO sobre material absorbent (65%): 209.15 m2
Terra:
 Formigó pintat (73%): 796.67 m2
 Formigó sense pintar (27%): 294.66 m2
Sostre:
 Formigó llis (37%): 403.79 m2
 Panell sandwitch (63%): 687.54 m2

Els coeficients d’absorció dels materials que s’acaben de citar s’han extret del mateix
document Excel, que ja en té uns quants d’enregistrats dels que s’acostumen a utilitzar més
sovint. Per altres materials més concrets, com per exemple el Maó GERO sobre material
absorbent o el Panell sandwitch, ha calgut proposar els valors dels seus coeficients tot
intentant que s’aproximin al màxim a la realitat i s’adaptin a les mesures realitzades.

125 Hz

250 Hz

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Maó GERO + absorbent

0,56

0,73

0,88

0,68

0,55

0,48

Panell Sandwitch

0,3

0,25

0,2

0,2

0,25

0,3

Taula 2 Coeficients d'absorció proposats

Prèviament a la proposta d’aquests valors, vam trobar un catàleg de la marca Aceralia, amb
seu a Berrioplano (Navarra), que es dedica a la comercialització de materials per a cobertes i
altres. En aquest catàleg vam trobar les especificacions tècniques d’uns panells de coberta
ACH®, amb planxa d’acer galvanitzat pintat per les dues cares de 0.05 mm de gruix amb
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perforacions i, al seu interior, llana de roca de 80 mm. També incloïa els coeficients d’absorció
d’aquest panell.

F (Hz)
α

125 Hz
0,35

250 Hz
0,65

500 Hz
0,75

1000 Hz
0,85

2000 Hz
0,9

4000 Hz
0,95

Taula 3 Coeficients d'absorció Panell ACH

Vam considerar que aquests coeficients eren excessius i no s’ajustaven a la realitat, molt
provablement degut a les petites perforacions que el panell conté. Els forats provoquen un
gran augment de l’absorció perquè fan que el contacte entre el so incident i el material
absorbent sigui directe. Com podem veure a la taula, els coeficients de les freqüències més
greus són semblants als proposats. El motiu és que per a les baixes freqüències, el que
determina l’absorció no és tant la densitat de forats com el gruix de material absorbent que
conté.
Després, a mesura que augmenta la freqüència, augmenta el coeficient d’absorció. Aquesta
vegada sí, degut a les perforacions del panell.
La coberta del Pavelló Polivalent no conté forats i per aquest motiu vam decidir no incloure
aquests coeficients com a possibles dades que es poguessin ajustar a la realitat.

Una vegada assignats els materials amb els seus coeficients d’absorció a cada superfície,
obtenim aquestes gràfiques:

Formula 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz
Sabine
3,23
3,23
2,99
3,17
3,01
2,94
Eyring
2,99
2,99
2,75
2,94
2,78
2,70
Fitzroy 1
3,75
4,17
4,59
4,38
3,62
3,13
Fitzroy 2
2,22
1,98
1,59
1,77
1,78
1,88
Arau
3,40
3,62
3,68
3,65
3,18
2,90
Millington
2,80
2,67
2,28
2,62
2,56
2,50
Taula 4 Temps de reverberació del document Excel
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Gràfic 6 Temps de reverberació del document Excel

Aquest gràfic ens mostra, en l’eix d’abscisses, la freqüència, per octaves, des dels 125 Hz fins
als 4 kHz i en l’eix d’ordenades el temps de reverberació, en segons.
Com hem dit en la descripció dels paràmetres mesurats, el temps de reverberació recomanat
per a un recinte esportiu pot anar de 1 a 3 segons. Si observem la gràfica i ens centrem amb la
línia de Sabine (color blau fort), veiem com els valors de RT60 oscil·len entre els 3 i els 3.5
segons. Per tant, els càlculs teòrics indiquen que el Pavelló Poliesportiu de Cervera no compleix
aquests requisits.
Els punts més destacats els podem trobar als 125 i als 250 Hz, que ens marquen un temps de
reverberació de 3.23 segons i als 1000 Hz, que marquen 3.17 segons. El realçament en
aquestes freqüències podria ser degut, en part, al tipus de material del sostre. La planxa
metàl·lica no absorbeix les freqüències mitjanes i agudes, fent que aquestes tornin reflectides
cap a la sala.

ESMUC 27

Gràfic 7 Contribució dels 200 primers modes en el camp sonor

Aquest gràfic ens mostra, en l’eix d’abscisses la freqüència i en l’eix d’ordenades la contribució
de cada freqüència.
En aquest gràfic veiem tres pics clarament destacats. El primer, als 4.4 Hz ens dóna un valor de
contribució de 0.842. Aquesta és la freqüència crítica i és el mode axial corresponent a la
llargada del pavelló. Al ser una freqüència tant greu, és inaudible, per bé que sí seran audibles
els seus múltiples.

El segon pic, als 19.4 Hz, té una contribució de 0.91. Aquesta freqüència correspon al mode
axial de l’alçada del pavelló i, tot i que està pràcticament al límit del nostre llindar auditiu, és
possible que altres pics propers puguin ser percebuts per la nostra oïda.

El tercer pic, als 38.8 Hz, té una contribució de 0.827 i correspon al doble de la freqüència
anterior, per tant, a la seva octava. Aquest és el més problemàtic dels tres perquè és el més
agut de tots i el que percebem millor.
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El següent gràfic ens mostra la diferència en Hertz que hi ha entre els 200 primers modes. Si
aquesta distància es manté uniforme entre modes, les seves aportacions energètiques es
combinaran també de manera uniforme i això en termes generals afavorirà una resposta
freqüencial equilibrada, no ten determinada per modes propis aïllats.
Com veiem, els 12 primers modes destaquen de la resta. La distància en freqüència entre
aquests modes és naturalment més gran. El pavelló és un recinte amb unes dimensions
considerables i, per tant, els seus primers modes seran a freqüències molt baixes.
El fet que a partir de la freqüència de Schroeder (aproximadament uns 35 Hz) la distància
modal sigui inferior a un Hz indica una considerable densitat modal en l’espectre audible.

Gràfic 8 Distància en freqüència entre els 200 primers modes
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2.4 MESURES PRÀCTIQUES
2.4.1

Metodologia

La part pràctica d’aquest treball la vam dur a terme durant el matí del dia 28 de gener. Va
consistir en prendre mesures de les característiques de la sala, en el nostre cas, el Pavelló
Polivalent de Cervera. Juntament amb l’Adrià Vidaña, també alumne de Sonologia, vam fer el
muntatge de l’equip.

Imatge 16 Situació dels punts de captació de les mesures

En primer lloca calia fer les mesures en diferents punts de la sala i per cada canal de l’equip de
PA estereofònic per separat.
Segons la norma ISO 3382-1:20098, per a un recinte amb capacitat per a 500 seients, el
nombre mínim de posicions de mesura (posicions microfòniques) és 6. La ubicació de les
mesures ha de ser representativa de les posicions on es trobaran habitualment els oients en un
concert, per exemple. En el nostre cas vam prendre mesures des dels 6 punts vermells que es
poden veure a la fotografia de la pista, repartits més o menys homogèniament.
La posició de cada micròfon ha d’estar a uns 1.2 m per sobre del terra en el cas de que els
oients estiguin asseguts en un concert. En el nostre cas, el micròfon el vam situar a peu dret, a
1.7 m aproximadament.

8

La norma ISO 3382-1:2009 descriu els mètodes per fer mesures del temps de reverberació i altres
paràmetres d’acústica de sales en diferents espais. Descriu el procediment de mesura, els aparells
necessaris, el mètode d’avaluació de les dades i la presentació de l’informe de prova. Està destinat a
l’aplicació de tècniques modernes de mesura digitals i a l’avaluació dels paràmetres d’acústica de sales
derivats de les respostes impulsionals.
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Per a fer mesures, es requereix un nivell de font acústica que es trobi com a mínim 45 dB per
sobre del nivell de soroll de fons de la banda de
freqüències corresponents. La distància mínima entre la
font i el micròfon ha de ser de 1.5 m a 1.5 m com a mínim
per sobre de la superfície del terra.

En el meu cas, la manca de mitjans em va impedir poder
fer les mesures amb una font acústica omnidireccional.
Com que el marge freqüencial de l’altaveu no abasta tot el
nostre rang audible i la seva resposta no és plana, haurem
de posar en dubte les mesures preses que surtin d’aquests
límits, és a dir, els valors per sota dels 45 Hz i per sobre
dels 15 kHz.
Imatge 17 Posició de la font sonora

Per a poder excitar una sala tant gran, vaig considerar que amb un sol altaveu no seria suficient
i vaig utilitzar dos altaveus amb la posició que es veu a la fotografia, un sobre de l’altre per que
les senyals que emeten quedessin en tan en fase com fos possible en l’eix de propagació
horitzontal. El disseny físic dels altaveus està pensat perquè radiïn amb un angle més obert en
l’eix horitzontal que no pas en el vertical, i d’aquí la tria. D’aquesta manera, hi ha menys
possibilitats que hi hagi algun tipus de cancel·lació de senyal per culpa de la suma de fases que
si els hagués posat un al costat de l’altre.
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Gràfic 9 Connexió de la instalació per a fer les mesures

Les connexions de l’equip de mesura es poden veure en aquest esquema. El software Dirac 3.0
genera el senyal (sweep exponencial, sweep lineal, MLS, etc.) que surt per l’Output 1 de la
tarja d’àudio connectada al PC. En aquesta sortida hi connectem els altaveus DAS-115A. A
l’Input 1 hi connectarem el micròfon Behringer ECM 8000. El mateix software de mesura ja
està configurat per a que no hi hagi cap realimentació.
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2.4.2

Resultats

Característiques de la sala calculades empíricament

Les dades obtingudes amb les mesures han estat força aproximades a les suposicions teòriques
inicials. Com hem dit abans, per a cadascuna de les 6 posicions on hem situat el micròfon hem
extret 3 respostes impulsionals (un total de 18). De totes elles hem extret el T30, EDT, D50 i
C80.

Gràfic 10 Sistema d'obtenció de les respostes impulsionals
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P1, P2, P3,... significa el nombre de la posició on s’ha fet la mesura. En la següent fotografia
podreu veure quines són aquestes posicions.

Imatge 18 Posicions de les fonts sonores i dels punts de mesura

La columna de l’esquerra mostra la gràfica d’una posició en concret amb la font sonora situada
només a l’esquerra. La columna de la dreta, en canvi, corresponen a les mesures preses amb la
font sonora a la dreta.

T30 (Temps de reverberació)

P1
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P2

P3

P4

P5
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P6

Gràfic 11 Temps de reverberació (T30)

Si observem totes les gràfiques podem veure que tenen un dibuix semblant. Exceptuant un
parell de gràfiques que mostren un error en el valor dels greus, en la resta podem veure que
totes tenen els 500 Hz com el punt on el temps de reverberació és més alt, entre els 3.25 i els 4
segons. A partir d’aquesta freqüència en amunt, el temps de reverberació disminueix entre 0.5
i 1 segon/octava.
En moltes d’elles, als 63 Hz també podem veure un pic que destaca. És possible que al voltant
d’aquesta freqüència es trobi algun dels modes propis de la sala.
L’àrea de color que podeu veure a cada gràfic correspon al valor de RTmig recomanat. En el cas
del temps de reverberació en sales d’ús esportiu seria d’1 a 3 segons, entre els 500 Hz i 1 kHz.
En aquest cas, totes són de color vermell perquè cap d’elles compleix aquesta recomanació i
demostra, una vegada més, que el temps de reverberació del pavelló no és l’adequat.
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EDT (Early Decay Time)

P1

P2

P3

P4
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P5

P6

Gràfic 12 Temps de decaiment de les primeres reflexions (EDT)

Com s’ha dit en la definició dels paràmetres mesurats, l’EDT equivaldria al temps de
reverberació que perceben els oients. Si ens fixem en les àrees de color veiem que del total de
12 gràfiques, n’hi ha 8 que compleixen amb els valors recomanats (en color verd). Això
demostra que, tot i ser excessiva, realment la reverberació que percebem no és tant
exagerada. Tot i així, les gràfiques que compleixen les recomanacions estan al límit i a punt de
sortir de l’àrea marcada. Si observem les gràfiques del RT i dels EDT podem deduir que si
provoquéssim una transitori, la gràfica de l’ETC (Energy Time Curve) tindria un pendent
pronunciat, és a dir que les earlies s’extingirien relativament aviat, però després, l’energia de la
resta de reflexions tardarien més a extingir-se.
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C80 (Claredat musical)

P1

P2

P3

P4
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P5

P6

Gràfic 13 Claredat musical (C80)

Aquest paràmetre mesura la claredat musical d’una sala, és a dir, la facilitat o la dificultat per a
discriminar diferents sons que siguin propers en el temps. Com podem veure, només 3 dels 12
gràfics no compleixen els valors recomanats. Si ens basem en aquestes dades podríem deduir
que la claredat és acceptable. Però si mirem les altres freqüències, per sota dels 500 Hz i per
sobre d’1 kHz, veiem que els valors són molt dispersos. Això posa en dubte si aquesta sala seria
acceptable com a auditori per a concerts de música.
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D50 (Definició)

P1

P2

P3

P4
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P5

P6

Gràfic 14 Definició (D50)

La definició indica que la intel·ligibilitat de la paraula és bona o dolenta. En el nostre cas, en les
mesures preses quan la font sonora no projecta directament al micròfon (P1 i P2 amb la font a
R; P5 i P6 amb la font a L), podem veure que no és fins als 2 o 4 kHz que el valor de D50 supera
el 0.5. En general les freqüències molt greus estan per sota de 0.5, que és el valor òptim. Com
veiem a gairebé totes les gràfiques, el valor recomanat no es compleix i, per tant, la definició
de la paraula no és bona. Només podríem considerar acceptables (dins d’aquest valor) les
posicions P1 amb la font a L i P6 amb la font a R. Aquestes dues posicions corresponen a la
posició del micròfon on la font sonora estava més a prop i projectant-hi directament.
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Fotografies del muntatge i la presa de mesures del pavelló:

Imatge 19 Moments de la sessió de mesures
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2.5 COMPARATIVA DELS CÀLCULS TEÒRICS VS.
MESURES PRÀCTIQUES
Un dels objectius d’aquest treball és fer una comparació de les diferents dades que hem
obtingut, ja sigui amb les mesures in situ amb el Dirac, la simulació amb Odeon o els càlculs
teòrics amb el document Excel.
En la següent gràfica s’hi representen els temps de reverberació de les tres maneres
calculades. En blau, el càlcul amb el document Excel; en vermell, les mesures amb el Dirac; i en
verd, la simulació amb l’Odeon. Sota del mateix gràfic he inclòs els nombres més detallats.

Gràfic 15 Temps de reverberació

Dades
Teòric
Pràctic
Simulació

125 Hz
3,23
2,46
3

250 Hz
3,23
3,32
3,25

500 Hz
2,99
3,55
3,42

1000 Hz
3,17
3,1
3,19

2000 Hz
3,01
2,66
2,52

4000 Hz
2,94
1,97
1,52

Taula 5 Temps de reverberació

En les mesures teòriques i la simulació han estat utilitzats els mateixos coeficients d’absorció
dels materials.
Observem les tres corbes i veiem que dues d’elles tenen un dibuix força semblant, les mesures
pràctiques i la simulació. Com hem dit anteriorment, aquest resultat ja l’hem modificat per a
que així sigui, variant de manera raonable els coeficients d’absorció d’alguns materials (veure
punt 2.3, (Taula 2)).
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Els càlculs teòrics tenen una corba més plana que varia aproximadament entre els 3 i els 3.25
segons. El fet que sigui diferent a la resta podria ser conseqüència de la forma del recinte
paral·lelepipèdic que serveix com a base per als càlculs. Possiblement, si les altres mesures
haguessin estat fetes també en un recinte d’aquest tipus, els resultats serien encara més
similars.
Un argument que permet justificar la diferència en els resultats (especialment a partir dels
1000 Hz) és que el document Excel no té en compte la difracció que es produeix en les
nombroses superfícies que hi ha realment i en la simulació (l’escenari amb les parets, les
grades, les bigues, la forma de cúpula del sostre i les teles, etc.). Tots aquests vèrtex, límits i
superfícies impliquen una absorció més gran de les altes freqüències i un temps de
reverberació més baix.
M’ha cridat l’atenció que hi ha dos punts on les tres corbes coincideixen gairebé exactament,
només amb un error del ±0.09 segons. Aquest punt són les freqüències 125 i 1000 Hz. Per
contradir tot això, les corbes vermella i verda tenen el pic als 500 Hz, en canvi, la blava hi té un
dels mínims a la mateixa freqüència.
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3. PROPOSTES
D’ACONDICIONAMENT ACÚSTIC
3.1 ESTUDI DE MERCAT
3.1.1 Anàlisi i descripció dels materials i productes acústics del mercat i
aplicacions al cas concret

En aquest punt del treball he introduït l’explicació d’objectes i materials que es podrien arribar
a utilitzar per a fer un condicionament acústic d’una sala. No els he inclòs tots perquè la
varietat en el mercat és molt àmplia i està en contínua evolució, però he descrit els que
podrien ser més útils en el nostre cas.

3.1.1.1 Trampes de greus
Les trampes de greus controlen l’excés de reverberació a baixes freqüències. Permeten obtenir
un so amb uns greus més definits, precisos i amb major presència.
N’hi ha que són capaces d’oferir control de greus sobre diverses octaves i no absorbir les altes i
mitjanes freqüències, fins i tot es poden sintonitzar a diferents freqüències.
L’ona de baixa freqüència colpeja la membrana que vibra per
simpatia. En aquest moment es produeix una conversió de
pressió sonora en moviment. L’aire perd velocitat quan es
mou a través de l’absorbidor intern i la cavitat d’aire. Així es
pot absorbir freqüències més baixes en menys espai.
Existeixen diferents tipus de trampes de greus. Les més
comunes són els que es posen en una cantonada i unes altres
que són plaques que s’enganxen a la paret.

Imatge 21 Trampes de greus

Imatge 20 Funcionament d'una trampa de greus
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3.1.1.2 Difusors

Un difusor és un element dissenyat per a dispersar, de manera uniforme i en múltiples
direccions, l’energia sonora que incideix en ell. A continuació es mostren els diferents tipus de
difusor que podem trobar avui en dia:
-

Difusor de superfície dentada: només es
produeix la difusió depenent de la
freqüència, de l’angle d’incidència i de la
distància entre les dents.

-

Difusor de superfície convexa

Imatge 22 Resposta d'un difusor amb una ona de 100 Hz
i una de 1000 Hz

Imatge 23 Difusor de superfície
convexa

-

Difusor policilíndric

Imatge 24 Difusor policilíndric

-

Difusors de Schroeder:


MLS (Maximum Length
Sequence): tenen dues
profunditats diferents.
L’amplada de les bandes ha
de ser menor que la meitat de Imatge 25 Difusor de Schroeder del tipus MLS
la longitud d’ona de la
freqüència més alta per a la qual hi haurà difusió. No existirà un límit de baixa
freqüència de difusió.
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QRD (Quadratic-Residue Diffusors): també coneguts com Amplitude reflection
gratings9. Actuen d’una manera molt semblant als anteriors, però amb un
ample de banda més gran degut a les diferents profunditats dels forats. Com
més profund, més baixa serà la freqüència a partir de la qual hi ha difusió. En
aquest cas, el límit per al qual hi ha difusió, és de baixa freqüència.



PRD (Primitive-Root Diffusors): estan basats en una fórmula teòrica de
nombres. A nivell de rendiment, també són molt semblants als anteriors.

Imatge 26 Difusors de Schroeder del tipus QRD (unidimensional) i PRD (bidimensional)

En el nostre cas, tot i que el principal problema del pavelló és l’elevat temps de reverberació i
la poca definició de la paraula, els difusors ajudarien si els situéssim a la paret contrària a
l’escenari. Quan s’hi fan actes amb un sistema de so amplificat, la projecció del so sempre es fa
cap a aquesta paret. La difusió podria a ajudar a minimitzar l’efecte de flatter o eco matemàtic.

3.1.1.3 Sostres acústics

Els sostres acústics redueixen les reflexions del so (ecos) i milloren els temps de reverberació
del local, aconseguint adaptar l’acústica de la sala segons les necessitats. La seva instal·lació
produeix una millora notable de la intel·ligibilitat de la paraula en tot tipus de locals,
aconseguint una agradable sensació de confort auditiu.
A vegades és possible que visualment no ho semblin, perquè s’introdueix material aïllant sobre
un fals sostre que ja actua com a absorbent. Però a vegades podem trobar objectes penjats
que també actuen com a tals. Potser no els hauríem d’anomenar com a sostres acústics, però
considero que s’han de mostrar en aquest punt del treball.
Els següents són exemples comercials de l’empresa catalana Acústica Integral10.

9

HOWARD, D., ANGUS, J. (1996:311-316)
http://www.acusticaintegra.com/

10
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-

Panell acústics pla

Imatge 27 Panell acústic pla

-

Panell acústic de mitja ona

Imatge 28 Panell acústic de mitja ona

-

Panell acústic

Imatge 29 Panell acústic

-

Panell acústic BRISA

Imatge 30 Panell acústic BRISA

-

Bafles acústics

Imatge 31 Bafles acústics
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-

Cilindres acústics

Imatge 32 Cilindres acústics

Si ens fixem en el sostre actual del pavelló de Cervera podrem veure que hi ha penjades unes
teles al llarg de tot el llarg de la pista. Segurament ajuden a atenuar mínimament algunes
freqüències agudes i a evitar que el so no vagi tant directament a la coberta, però són
insuficients degut al gran volum del pavelló.

3.1.1.4 Silenciadors acústics

Els silenciadors acústics són elements que s’interposen en els conductes de gas i aire
condicionat. La seva missió és la de reduir al màxim el soroll transmès de l’aire que passa a
través del conducte, mitjançant el recobriment de material absorbent que tenen dins seu.
Els materials acústics que s’utilitzen pels silenciadors seran determinats per la temperatura i la
pressió del gas. La durabilitat de l’equip estarà en funció de la qualitat del material utilitzat.
Depenent de la velocitat del gas, s’exigiran unes condicions aerodinàmiques especials.
Les dimensions i les formes del silenciador estaran determinades en cada cas per l’espai
disponible i pel flux.

Imatge 33 Silenciador acústic

S’utilitzen més sovint en empreses i edificis grans, per a aires condicionats, extracció de gasos,
etc. En el cas del pavelló, aquests tipus d’objectes no s’han emprat per a la instal·lació perquè
no hi ha cap conducte extremadament sorollós que necessiti atenuació.
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3.1.1.5 Material absorbent
L’objectiu dels materials absorbents acústics és controlar la reflexió del so que hi incideix.
Qualsevol font de soroll dins d’un recinte produeix més soroll que en l’exterior, degut a que el
recinte impedeix que surti el soroll i actua com a amplificador.
Fàbriques, teatres, restaurants, auditoris, etc., han de tenir l’absorció suficient per a evitar
problemes de soroll. En una sala, a més a més de material absorbent, també hi pot haver altres
objectes que actuen com a material absorbent:






El públic
Les cadires
L’aire
Les superfícies límit que poden entrar en vibració (portes, finestres, envans…)
Materials rígids i no porosos de les parets o sostre

En el cas del pavelló podem trobar material absorbent a les parets laterals. Darrere del maó
GERO que està disposat amb els forats visibles, podem trobar material absorbent. Com hem
dit abans, també en conté la coberta, entre les dues planxes metàl·liques.

3.1.1.6 Coberta sandwitch
És un conjunt de materials utilitzats en la construcció d’edificis de grans dimensions.
Normalment s’utilitzen alhora com a sostre i com a teulada, per la seva resistència a la
meteorologia i per les seves condicions d’aïllament acústic i tèrmic.
Aquest tipus de material està compost per dues cares de planxa d’acer galvanitzat entre les
quals s’hi inserta un material aïllant, de poliuretà o de llana de roca.

Imatge 34 Coberta sandwitch

En el cas del Pavelló polivalent de Cervera, s’ha utilitzat aquest material per a fer la coberta.
Aquesta està composta per un element nervat ACIEROID que cobreix tot el panell sandwitch
per l’exterior, de tipus ACL-39 de 0.6 mm d’amplada amb planxa d’acer galvanitzat i amb un
revestiment d’aïllament tèrmic tipus IBR de 80 mm de gruix, a base de fibra de vidre.
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3.1.2 Plànols 2D i 3D (SketchUp)

Per a poder fer una explicació més detallada i per fer-me una idea de com és el pavelló quan
no el tinc present, he construït una maqueta virtual a partir dels plànols i les mesures que hi ha
descrites. Aquesta simulació virtual l’he fet amb l’SketchUp.

Imatge 35 Model del Pavelló Polivalent de Cervera en SketchUp
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3.1.3 Simulació de la resposta acústica del recinte en l’actualitat

Després del fracàs en la cerca de molts softwares per a poder fer una simulació acústica del
pavelló, vam optar per demanar la disponibilitat desinteressada de companys que es dediquen
a aquesta professió. Vam contactar amb l’Ivana Rossell i molt amablement ens va deixar
accedir al seu despatx i utilitzar el seu Odeon.

3.1.3.1 Funcions i eines del software Odeon
He fet algunes captures de pantalla d’aquest software de simulació del Pavelló actual i a
continuació faré l’explicació d’algunes de les seves eines.

Imatge 36 Odeon (1)

La finestra de dalt ens mostra la visió en 3D de tot el recinte que simularem amb totes i
cadascuna de les superfícies que el formen.
Clicant amb el ratolí sobre el gràfic i desplaçant-lo, podem canviar i girar les vistes per a fer-nos
una millor idea de com estan situats els diversos plans de la imatge.

ESMUC 53

A baix, podem triar les fonts sonores que volem que actuïn a l’hora de fer la simulació.
Prèviament cal haver introduït les fonts. Podem moure la font sonora en els 3 eixos de
coordenades, triar el seu guany, la seva equalització, la directivitat, direcció de radiació i retard
en cas necessari.
Els punts receptors o micròfons també es poden moure al llarg dels tres eixos.

Imatge 37 Odeon (2)

Aquesta funció de l’Odeon és una de les més delicades a l’hora de fer la simulació. A la part
inferior dreta hi ha la llibreria dels materials amb els seus corresponents coeficients d’absorció
dels 63 fins als 8000 Hz, per octaves. Cada material queda numerat i també se li aplica un color
en funció de si és poc absorbent (colors clars) o molt absorbent (colors foscos). Si necessitem
alguns materials que no trobem a la llista i que en sabem els coeficients d’absorció, els podem
introduir manualment assignant-los-hi un nombre.
A la part inferior esquerra hi ha un altre llista. Aquesta correspon a totes les superfícies que
formen la sala o el recinte. Si seleccionem qualsevol d’aquestes superfícies podrem veure a la
finestra de la visualització en 3D que el contorn d’aquella superfície és ressaltada en color
vermell.
De cada superfície podem modificar-ne diferents paràmetres. Cal assignar un nombre de la
llista de materials, així com opcionalment un grau de scattering (dispersió): quan una
freqüència arribi en aquella superfície, l’angle de reflexió no serà exactament el mateix. També
ens calcula la superfície en m2 de cada pla i podem assignar-li un nom per a fer-nos-ho més
còmode.
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Imatge 38 Odeon (3)

Una vegada hem introduït tots els paràmetres de cada superfície, hi ha una eina anomenada
“Quick Estimate” que ens fa una estimació dels temps de reverberació de Sabine, Eyring i ArayPuchades. En el nostre cas el temps de reverberació d’Eyring no l’utilitzarem perquè la de
Sabine, tot i ser la més general, és de les més fiables en grans espais amb poca absorció on la
teoria estadística és aplicable.
Els valors del temps de reverberació que es mostren en l’anterior gràfic de barres són els
següents:
Freqüència
Sabine
Arau-Puchades

63
3,46
3,76

125
3,41
3,82

250
3,46
4,04

500
3,1
3,94

1000
3,02
3,61

2000
2,56
2,86

4000
1,84
1,95

8000
0,97
0,99

Taula 6 Temps de reverberació simulats a l'Odeon

Si ho comparem amb els resultats de les mesures del punt 2.4.2 del treball, podem veure que
la corba és força semblant, sobretot a partir dels 250 Hz.
En aquest cas, aquestes dades han estat preses situant la font sonora aproximadament al
centre de la pista. Tot i així, a la part de baix d’aquesta finestra, podem canviar de font i veure
les estimacions dels paràmetres acústics des d’un altre punt de la sala.
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Imatge 39 Odeon (4)

Aquesta és una altra pestanya de les estimacions dels temps de reverberació. En aquest cas,
però ens dóna unes altres dades. A dalt de tot podem veure com ens mostra la suma de l’àrea
total de les superfícies, que dóna 4224.01 m2. També ens calcula el volum estimat d’aquest
recinte, primer el de la caixa total (12325.23 m3) i després el que s’aproxima més a la realitat
(10307.67 m3), és a dir, tenint en compte el volum que ja ocupen les grades i l’escenari.
Aquest gràfic ens indica la contribució a la superfície total dedicada a l’absorció [m 2] de
diverses superfícies de materials, per a cadascuna de les octaves indicades en l’eix d’abscisses.
Resulta interessant remarcar la importància, creixent amb la freqüència, de l’aire com a
element absorbent.
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Imatge 40 Odeon (5)

Aquesta gràfica mostra els coeficients d’absorció de cada material a cada freqüència. A l’eix
abscisses hi trobem les freqüències per octaves, dels 63 als 8000 Hz; a l’eix d’ordenades hi ha
els coeficients d’absorció, de 0 fins a 1.
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Imatge 41 Odeon (6)

A la barra superior del menú podem trobar una eina que s’anomena “Global Estimation”. Amb
aquesta eina pots obtenir alguns paràmetres com les Energy Time Curve (Corbes EnergiaTemps).
En l’eix d’abscisses podem trobar el temps que tarda una freqüència a extingir-se, de 0 a 3.4
segons; i a l’eix d’ordenades hi ha el nivell de pressió sonora, en aquest cas, de 0 a -60 dB.
Aquest gràfic ens separa cada freqüència amb la seva corba de caiguda energètica. Com
podem veure, els 4000 i 8000 Hz tarden relativament poc a desaparèixer, 1.53 i 0.85
respectivament. En canvi, altres freqüències com els 250 o 500 Hz sobrepassen els 3 segons.
Aquestes corbes estan relacionades amb el temps de reverberació.
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Imatge 42 Odeon (7)

Aquesta gràfica, igual que la que ha sortit anteriorment també et calcula el temps de
reverberació. Aquí, però, s’empra la teoria de rajos, que és més fiable i precisa. En aquest cas,
el programa ens indica que s’han utilitzat 95732 rajos per a calcular aquests paràmetres. Si la
comparem amb els resultats de les mesures podrem veure que la corba encara s’hi assembla
més que no pas la gràfica anterior.
Els dos colors dels gràfics ens indiquen el T30 (vermell) i el T20 (groc). Pràcticament són iguals i
la diferència entre l’un i l’altre no sobrepassa mai la dècima de segon.
El fet que la simulació coincideixi amb la mesura no ha estat casualitat. S’ha fet coincidir
voluntàriament amb l’ajuda de la modificació dels coeficients d’absorció d’alguns materials,
sobretot del panell sandwitch del sostre del pavelló.
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Imatge 43 Odeon (8)

Una altra eina de què disposa l’Odeon és un dibuix on et mostra el nivell de pressió sonora en
la visió 3D del recinte.
Com es pot veure, en aquest cas hi ha dues fonts sonores situades una a cada punta de
l’escenari. Aquestes irradien 90 dB SPL de forma omnidireccional. Podem veure com el color va
canviant a mesura que augmenta la distància de l’escenari. L’escala de colors de la dreta ens
mostra el valor del nivell de pressió sonora en cada punt en concret.
Si cliquem en algun punt en concret del recinte, a la part inferior esquerra s’indicaren les
coordenades d’aquest punt i exactament el nivell de pressió sonora incident.
Al ser un recinte tant gran i buit, el so gairebé no es veu obstaculitzat per cap objecte. Aquesta
eina podria ser més útil per a sales que no fossin tant simètriques o sales on hi hagués més
objectes que poguessin arribar a absorbir o tapar la pressió sonora.
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CONCLUSIONS
De tots els temes que inclou el pla d’estudis de Sonologia, l’acústica en general és dels que
més m’atrau. És una disciplina que permet veure i escoltar-ne els resultats, però alhora molt
relativa i incerta en molts aspectes.
Inicialment, aquest treball potser era força ambiciós per la dimensió que suposa d’haver-me
d’enfrontar a una realitat que és més pròpia d’empreses i gent preparada per a fer aquest
tipus de treballs, amb les eines correctes i amb l’experiència necessària per a recintes d’aquest
tipus. A l’hora de decidir el tema del meu projecte de final de carrera vaig considerar que era
una bona oportunitat per a poder ampliar els pocs coneixements que tenia sobre aquest tema
i, si podia ser, aportar una proposta de millora per si algun dia es pogués fer realitat i veure’n i
escoltar-ne, així, els resultats.
No pretenia fer un treball que solucionés el gran problema que té el Pavelló Polivalent de
Cervera i convertir-lo en una sala de concerts, sinó que em servís, sobretot, per a aprendre
nous conceptes, eines de treball, realitats del món laboral i, en definitiva, la dificultat i la
complexitat del món de l’acústica de recintes. Tot aquest any de treball m’ha resolt molts
dubtes, però també me’n ha generat molts d’altres que potser encara ara no sabria resoldre.
El que m’ha quedat clar de l’acústica de recintes és que hi ha moltíssims factors que poden
arribar a influenciar a l’hora de fer una suposició. Aquest és un fet que també fa que aquesta
disciplina sigui tant estudiada i teoritzada. Per a demostrar-ho només cal veure les nombroses
maneres que existeixen de calcular el temps de reverberació, d’analitzar la sonoritat d’una
sala, de fer un condicionament acústic, triar els materials i la seva col·locació, etc. És per això
que espero que aquest treball hagi servit, si alguna vegada acabo dedicant-me a aquest món,
per a donar el primer pas a l’hora d’adquirir ens coneixements imprescindibles i l’experiència
necessària per a créixer com a professional.
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1. PROPOSTA DE
CONDICIONAMENT ACÚSTIC
1.1 INTRODUCCIÓ
En el punt 3.1.3 del treball es mostra la simulació de la resposta acústica del recinte en
l’actualitat. Aquest annex, però, inclou una proposta de condicionament i també es fa la seva
simulació amb l’Odeon.
Hi ha diferents factors que han influenciat en la tria dels materials:
-

L’eficàcia del material. És a dir, que les característiques del material realment canviïn
les condicions acústiques de la sala.
La resistència al foc. En el cas de que es creï una situació de vandalisme, el material no
s’inflami extremadament ràpid.
La resistència als cops. Al ser un pavelló polivalent, les pilotes podrien malmetre el
material, aixafant-lo, trencant-lo, etc. de manera que deixaria de ser tant eficaç.

Una vegada definits els materials, en aquest punt de l’annex especificaré on es situarà i quina
funció farà cadascun.

1.2 ANÀLISI I DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS I PRODUCTES
ACÚSTICS UTILITZATS EN LA SIMULACIÓ DEL
CONDICIONAMENT
1.2.1 Heradesign® fine

Heradesign fine11 és un producte de la marca Heraklith12. La seva forma és d’un panell de capes
d’encenalls de 2mm de fusta unida amb magnesita acústica. Moltes vegades s’utilitza per als
sostres pels llançaments de pilotes. És permeable i ajuda a regular el clima de la sala. Com a
fals sostre té una eficàcia acústica i decorativa molt bona.
Depenent de quina sigui la manera que fixem aquest material a la superfície rígida variarà
l’absorció sonora. Es pot fixar sense deixar espai, amb càmera d’aire a diferents distàncies de
la superfície o afegint llana de roca de diferents gruixos dins aquesta càmera d’aire.
11
12

http://www2.heraklith.at/heradesign_english/dokumente/datenblaetter_engl/Heradesign_fine_EN.pdf
http://www.heraklith.com/
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Heraklith
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Taula 7 Coeficients d'absorció Heraklith

Gràfic 16 Coeficients d'absorció Heraklith

Imatge 44 Heradesigh fine

Aplicació de l’Heradesign fine en el condicionament: Parets interiors de l’escenari
Amb un bon tractament d’aquestes superfícies, la captació del so directe en els micròfons en
aquest recinte seria molt més gran en comparació al so difós que retorna. Això permetria
augmentar la distància crítica i en conseqüència, disposar de més opcions de posicionament
microfònic sense haver d’estar necessàriament molt a prop de la font sonora. D’altra banda,
també s’atenuaria la possibilitat de l’existència de flatter eco entre parets laterals de l’escenari
i de slap-back eco entre la paret de darrera l’escenari i la paret contrària (fons de la sala).
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Imatge 2 Parets interiors de l'escenari

1.2.2 SoundBlox
SoundBlox13 és un bloc de formigó aïllant i absorbent. Té les mateixes característiques
constructives que un bloc de formigó tradicional, però disposa de tres ranures i cavitats de
funcionen com a ressonador de Helmholtz.
El bloc actua d’aïllant i també d’absorbent. Al tenir absorbent Acustifiber 14al seu interior, fa
que els coeficients d’absorció de les freqüències mitges i greus augmentin considerablement.

SoundBlox
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Taula 8 Coeficients d'absorció SoundBlox

13
14

http://www.acusticaintegral.com/1239/soundbloc/
http://www.acusticaintegral.com/488/acustifiber-f25g/
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Gràfic 17 Coeficients d'absorció SoundBlox

Imatge 3 SoundBlox

Aplicació dels SoundBlox en el condicionament: Paret contrària a l’escenari
La paret contrària a l’escenari és la principal culpable de l’eco que es produeix amb els
transitoris que emeten la PA situada a l’escenari. El fet de ser totalment perpendicular a la
projecció de com s’acostumen a situar els altaveus en l’escenari fa que es produeixi aquest
efecte.
Per la seva proximitat a la pista, en aquesta superfície he optat per construir-hi una paret d’un
material resistent als cops. He pensat que construir una paret amb SoundBlox o substituir els
maons que hi ha per aquests seria una alternativa que atenuaria sobretot els 250 Hz i els 1000
Hz. Un excés d’energia al voltant dels 250 Hz pot dificultar la intel·ligibilitat de la paraula i la
música.
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Imatge 4 Paret contrària a l'escenari

1.2.3 Baffle Ecophon
El Baffle Ecophon15 és un producte molt adequat per a ser instal·lat en sostres on no s’hi pot
construir un fals sostre degut a la dificultat d’accés o per la seva forma. Són superfícies
rectangulars de 1200 x 600 x 40 mm que es pengen amb un cable metàl·lic o amb uns perfils
subjectes al sostre. Els Baffles són fabricats amb llana de vidre d’alta densitat.
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Taula 9 Coeficients d'absorció Baffle Ecophon

15

http://www.ecophon.com/es/Products/Solo/Solo-Baffle/
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Gràfic 18 Coeficients d'absorció Baffle Ecophon

Imatge 5 Baffle Ecophon

Aplicació dels Baffle Ecophon en el condicionament: Sostre
Per la seva localització i per la seva forma, aquesta superfície és, sinó la que més, de les més
difícils de tractar. El fet de ser un pavelló on s’hi practica esport, fa necessari que el sostre
estigui a una altura considerable. Per això, és gairebé impossible construir-hi un fals sostre.
En aquest cas, i gràcies a les recomanacions i els consells de la Ivana Rosell, vam decidir que el
més òptim seria instal·lar-hi uns Baffles Ecophon. Aquests estarien penjats del sostre amb uns
cables metàl·lics i separats entre sí uns 600mm.
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Imatge 6 Sostre
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1.4 SIMULACIÓ DE LA RESPOSTA ACÚSTICA DEL RECINTE
EN BASE AL CONDICIONAMENT PROPOSAT

Imatge 7 Estimació de les ETC amb condicionament acústic

Dades
Simulació sense condicionament
Simulació amb condicionament

125 Hz
3,01
2,35

250 Hz
3,26
1,9

500 Hz
3,42
1,14

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
3,19
2,53
1,53
0,91
0,98
0,85

Taula 10 Comparació ETC amb i sense condicionament

Gràfic 19 Comparació ETC amb i sense condicionament

El gràfic superior mostra la “Global Estimation” de la Energy Time Curve (ETC). Com es pot
apreciar, hi ha un canvi substancial amb el condicionament. On més es nota és a les
freqüències mitges, on el temps de decaïment d’energia es redueix a més de la meitat.
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Gràfic 20 Estimació dels Temps de Reverberació amb condicionament acústic

Aquest gràfic coincideix amb les corbes de decaïment anteriors. Les barres vermelles mostren
el temps de reverberació TR30 per octaves, calculat amb la teoria de rajos. En aquest càlcul, el
programa ha utilitzat 133754 rajos.
Els materials utilitzats per al condicionament acústic, sobretot l’Heraklith i el Baffle Ecophon,
tenen uns coeficients d’absorció que actuen principalment a les freqüències mitges i agudes.
És per aquest motiu que on hi ha hagut una disminució significativa del temps de reverberació
ha estat a partir dels 500 Hz cap amunt.
Al ser un recinte tant voluminós, les freqüències greus són les més difícils de controlar i
atenuar, sobretot quan es treballa amb nivells de pressió sonora força elevats, com és el cas de
quan s’hi fan concerts.
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Imatge 8 Estimació ràpida dels Temps de Reverberació de Sabine i Eyring

Dades
125 Hz
Simulació sense condicionament 3,07
Simulació amb condicionament
2,11

250 Hz
3,08
1,84

500 Hz
2,74
1,32

1000 Hz
2,69
1,09

2000 Hz
2,3
1,14

4000 Hz
1,69
0,98

Taula 11 Estimació ràpida dels Temps de Reverberació amb i sense condicionament

Gràfic 21 Estimació ràpida dels Temps de Reverberació amb i sense condicionament

En aquest cas, els temps de reverberació calculats amb la fórmula de Sabine modificada de la
simulació amb i sense condicionament, han disminuït força uniformement, aproximadament
entre 0.75 i 1.5 segons. Per a calcular aquests temps de reverberació s’ha utilitzat la teoria
estadística, que és menys precisa. Per això hi ha una certa diferència amb els gràfic calculat
amb la teoria de rajos.
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Imatge 45 Nivells de pressió sonora sense condicionament

Imatge 10 Nivells de pressió sonora amb condicionament

Aquests són dibuixos de la visió 3D del recinte amb el nivell de pressió sonora, amb dues fons
situades a cada costat de l’escenari. En el primer cas, és la visió del Pavelló actual; el segon, és
la simulació de com seria en el cas d’aplicar-hi el condicionament que proposo en aquest
annex.
La diferència entre un i l’altre és difícilment apreciable. Només podem veure un considerable
canvi en la gradació dels nivells de pressió sonora (colors) en zones properes al voltant de
l’escenari (tractat vs. tractat). Una vegada observades les dues imatges, és estrany que la
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pressió sigui tant simètrica al costat dret i esquerre, tenint en compte que la paret esquerra és
de maó GERO amb material absorbent (absorció acústica) i la paret dreta és principalment de
vidre (alta reflexivitat, mínima absorció). Tanmateix, podria explicar-se pel fet que, superades
les primeres reflexions, i corroborant la teoria estadística, el nivell de pressió sonora
s’uniformitza en zones no properes als contorns de sala (parets).

2. CONCLUSIONS
En aquest annex només s’ha fet l’estudi de com seria la resposta de la sala i no s’ha fet el càlcul
de si l’aplicació d’aquest condicionament portaria algun problema a l’hora de la construcció.
Per exemple, podria haver-hi una sobrecàrrega excessiva a les bigues del sostre o algun
problema amb la fixació dels materials, etc. He cregut que aquest tema seria massa complex
per a incloure’l dins aquest treball.
En el punt 2.1 del treball on es descriuen els paràmetres mesurats hi ha un gràfic que mostra
els valors del RTmid recomanats per a un recinte esportiu en funció del seu volum.
Els càlculs de l’Odeon ens mostren que el volum del Pavelló de Cervera és de 10307.67 m 3. Per
tant, atenent el gràfic, els valors recomanats del RTmid oscil·laria entre 1.3 i 1.7 segons. En
canvi, els valors recomanats per a una sala de conferències aniria dels 0.9 als 1.1 segons.
Amb la simulació del condicionament, el RTmid ens dóna 1.025 segons. Vistos els resultats,
podem concloure que el condicionament s’ajusta més als valors d’una sala de conferències, on
la intel·ligibilitat de la paraula és necessària que sigui molt més bona que en un pavelló
poliesportiu. Des d’aquest punt de vista, podríem concloure que el condicionament acústic
proposat afavorirà la claredat musical, la definició i la intel·ligibilitat de la parla a l’hora de ferhi un concert. Per tant, els objectius de la proposta de millora s’han complert amb èxit.

