
 

 

 

 

Estudi i Avaluació Acústica a les Aules del Campus de la 

Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i de 

l’Escola Superior de Música Universitària de Catalunya   

 
Viñals Garrell, Jaume 

Curs 2016-2017 

 

Director: ENRIC GUAUS TERMENS 

    GRAU EN ENGINYERIA EN SISTMES AUDIOVISUALS 

Treball  de Fi  de Grau  

GRAU EN ENGINYERIA EN 

xxxxxxxxxxxx 



 



 
 

ESTUDI I AVALUACIÓ ACÚSTICA A LES AULES 

DEL CAMPUS DE LA COMUNICACIÓ DE LA 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA I DE L’ESCOLA 

SUPERIOR DE MÚSICA UNIVERSITARIA DE 

CATALUNYA 

 

 

Jaume Viñals Garrell 

 

TREBALL FI DE GRAU  

GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES AUDIOVISUALS  

ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA UPF  

CURS 2016-17 

 

DIRECTOR DEL TREBALL  

Enric Guaus Termens 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Dedicatòria 

Aquest treball va dedicat als meus avis, que formen part de l’ultima generació de 

persones que van ser víctimes de la guerra civil. Ells no van tenir l’opció de decidir, 

doncs només néixer es van trobar ja en un entorn hostil i deshumanitzat. Per això, a part 

d’anar dedicat exclusivament als meus avis, aquesta dedicatòria vol incloure a tota la 

seva generació, els nens que van viure la guerra i van haver de créixer en la misèria de 

la postguerra o exiliats fora del seu país esperant ser acollits per un altre. 

Aquesta dedicatòria pot semblar un homenatge històric, però no ho és. Avui dia, 

malgrat les lliçons que la memòria col·lectiva tracta d’inculcar-nos, malauradament 

podem veure com els capítols més negres de la historia es repeteix, i si bé ara no 
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Resum 

Aquest treball de fi de grau avalua un tractament d’acústica arquitectònica des del punt 

de vista tècnic i funcional, fet en l’interior d’alguns dels espais de dos institucions de 

Barcelona: El campus de la comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 

l’Escola Superior de Musica Universitària de Catalunya (ESMUC). Ambdós grups 

d’espais comparteixen finalitat, la de la docència; però presenten problemes i reptes ben 

diferents: Com ara el compliment de la legislació vigent d’higiene i seguretat laboral, la 

millora de l’intel·ligibilitat de la paraula a les aules o el respecte a l’estètica pròpia.  

Per dur a terme aquest treball de fi de grau, s’han realitzat estudis objectius, prenent 

mesures als espais a tractar i un cop ja tractats; així com també estudis subjectius basats 

en enquestes sobre la percepció dels usuaris. Així mateix s’ha desenvolupat una eina de 

simulació del comportament del so en recintes acústics per tal de preveure l’impacte de 

les propostes de tractaments de millora. 

Paraules clau: Acústica arquitectònica, intel·ligibilitat de la paraula, higiene i seguretat 

laboral, auditoria tècnica.   
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Abstract 

This final grade project evaluates a room acoustic treatment from the technical and 

functional point of view, made in some buildings of two institutions of Barcelona: The 

communication campus of the University Pompeu Fabra (UPF) and the School of Music 

of Catalonia (ESMUC). Both spaces share an objective, teaching; but they have very 

different problems and challenges: Such as the compliance with the legislation of 

hygiene and safety in labour, improving the speech intelligibility in the classrooms or 

with respect to aesthetics. 

 

To carry out this final grade, there have been made some objective studies, taking 

samples of  the classrooms to be treated and treated once already; as well as studies 

based on subjective surveys on the perception of the users. It also introduces a tool that 

has been developed for simulating the acoustical behaviour of a closed space to predict 

the impact of the proposed treatment for improving the acoustics of these classrooms. 

 

Keywords: Classroom acoustics, speech intelligibility, health and safety in labour, 

technical audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Resumen 

Este trabajo fin de grado avalúa un tratamiento de acústica arquitectónica des del punto 

de vista técnico y funcional hacho en el interior de algunos espacios de dos instituciones 

de Barcelona: El campus de la comunicación de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y 

la Escuela Superior de Música Universitaria de Cataluña (ESMUC). Ambos espacios 

comparten finalidad, la de la docencia; pero presentan problemas y retos bien distintos: 

Como el cumplimiento de la legislación vigente de higiene y seguridad laboral, la 

mejora de la inteligibilidad de la palabra dentro de las aulas o el respeto a la propia 

estética. 

 

Para llevar a cabo este trabajo fin de grado, se han realizado estudios objetivos, tomando 

muestras a los espacios a tratar y una vez ya tratados; así como también estudios 

subjetivos basados en cuestionarios sobre la percepción de los usuarios. También se ha 

desarrollado una herramienta de simulación del comportamiento del sonido en recintos 

acústicos a fin de prever el impacto de las propuestas de tratamiento de mejora.  

 

Palabras clave: Acústica arquitectónica, inteligibilidad de la palabra, higiene y 

seguridad laboral, auditoria técnica. 
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Introducció i objectius 

Un dels problemes a les aules del campus de la comunicació a la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF) i de l’Escola Superior de Musica Universitària de Catalunya (ESMUC) és 

la qualitat del so en el seu interior. A les aules de la UPF l’objectiu seria assolir un bon 

nivell d’intel·ligibilitat de la paraula, mentre que a l’ESMUC a més a més caldria assolir 

un bon nivell d’audició musical. Tot això tenint en compte els diferents condicionants 

estètics i de seguretat i higiene acústica respectius. 

La solució que es va proposar doncs, era fer un determinat tractament acústic a les 

aules. 

Amb aquesta finalitat, s’engegà un projecte, el qual una de les seves activitats era fer 

una proba pilot del tractament acústic proposat, aplicant-lo a un nombre reduït d’aules 

de la UPF. Amb aquesta activitat realitzada, sorgeix la necessitat d’una altre activitat 

que consistirà en fer l’avaluació tècnica i funcional d’aquesta prova pilot, per tal de 

verificar els efectes del tractament realitzat i ajudar a decidir si estendre o no el 

tractament acústic proposat a la resta d’aules de la UPF, a les aules de l’ESMUC i fins i 

tot a altres espais de característiques similars. 

Aquest treball fi de grau es correspon amb la segona activitat, i pel seu grau de 

complexitat i el tractament que se li ha donat, pot considerar-se fins i tot un sub-projecte 

del projecte global, ja que el mètode d’avaluació emprat bé podria aplicar-se a qualsevol 

altre tipus de tractament en molts diversos tipus de recintes tancats i en gran varietat 

d’empreses o institucions. 

L’avaluació de l’eficàcia del tractament es duu a terme per medi de dues metodologies. 

La primera és la realització de mesures tècniques, es a dir una valoració objectiva dels 

paràmetres tècnics rellevants previs i posteriors al tractament. La segona, consistirà en 

una valoració subjectiva mitjançant enquestes per a determinar la percepció dels usuaris 

dels espais a estudiar abans i després d’aplicar-se el tractament. 

Com que un dels objectius d’aquest treball en l’àmbit de la tecnologia aplicada és fer-lo 

extrapolable com a servei per a empreses diverses que vulguin condicionar acústicament 

les seves instal·lacions, seran necessàries les mesures objectives per a l’establiment de 

la relació contractual entre les empreses que es dediquen a fer el condicionament i les 

empreses usuàries. 

Un altre objectiu del treball serà obtenir el grau de satisfacció dels usuaris d’aquests 

espais en relació al tractament acústic realitzat. Per a l’assoliment d’aquest objectiu, serà 

imprescindible la realització de mesures subjectives. 

Al tractar-se de l’avaluació d’un condicionament acústic, i per tant d’un servei de 

tecnologia aplicada,  cal fer la reflexió de que aquest ha de ser pragmàtic; ni massa 

complex, ni massa llarg, ni massa costós; per que sigui fàcilment assumible per les 

empreses. Cal no confondre l’objectiu del treball amb el de fer un anàlisi exhaustiu d’un 

tractament acústic determinat, més propi d’un treball de recerca i desenvolupament. 
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Aquesta memòria de treball final de grau s’ha estructurat en sis capítols el contingut 

dels quals s’explica breument a continuació.  

En el primer capítol s’exposa un breu marc teòric a fi de fer comprensibles els temes 

tècnics que inevitablement hem de fer servir en els següents capítols.  

El segon capítol presenta l’estat de l’art en condicions d’higiene i seguretat laboral 

acústica en aules exposant una sèrie d’estendards de qualitat per a acústica d’aules.  

El tercer capítol indica la situació inicial de les aules amb una breu descripció del 

tractament que s’analitza en el treball.  

En el quart capítol  s’exposa les característiques claus del projecte, com ara les activitats 

ha realitzar, el calendari d’aplicació de cada activitat i els recursos emprats a les 

activitats.  

El cinquè capítol mostra els resultats obtinguts en el treball de camp, tant per les 

mesures objectives com subjectives així com la metodologia per la seva obtenció.  

Finalment, en el sisè i últim capítol s’analitzen les dades recopilades durant el transcurs 

del treball i es presenten una sèrie de conclusions. 
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Abast i restriccions 

Per a preveure la dificultat que hi pot haver en la obtenció dels objectius d’aquest 

projecte, s’ha cregut necessari la incorporació d’aquest punt, on es determina l’abast i  

les restriccions del projecte. 

Com que a l’anterior apartat ja s’han determinat els objectius del projecte i per tant les 

característiques i funcions que ha de tenir aquet treball com a servei, en aquest apartat es 

parlarà del que en l’àmbit de la gestió de projectes es coneix com l’abast del projecte i 

per tant, allò que fa referència a la feina que ha de ser completada a fi d’assolir l’èxit del 

projecte. 

Degut a la complexitat del projecte i les dificultats que s’han trobat durant la realització 

d’aquest, també s’ha inclòs un seguit de restriccions que s’han detectat. És a dir un 

seguit de riscos que degut a la seva alta probabilitat d’aparició és necessari explicar-los. 

A mode de resum, l’abast del servei (objectius) que aquet treball fi de grau proposa, i 

que serà necessari tenir clar en aquest apartat és el següent: 

 Realització d’experiments objectius a les aules de la UPF i de l’ESMUC. 

 Realització d’experiments subjectius a les aules de la UPF i de l’ESMUC. 

 Desenvolupar una eina de simulació mitjançant la teoria estadística de l’acústica 

arquitectònica. 

 Analitzar i quantificar l’impacta del tractament analitzat. 

 Determinar la validesa en l’aplicació del tractament analitzat a nous espais. 

Ara, tenint present l’abast del servei proposat per aquest treball fi de grau, podrem 

determinar l’abast del projecte, és a dir com es pretén complir amb els objectius 

mencionats. 

Per a la realització dels experiments objectius, serà necessària la coordinació entre les 

institucions propietàries de  les instal·lacions a estudiar i el projecte. Doncs es 

necessitarà tenir accés a aquestes aules per tal de fer les mesures que aquest treball 

necessita. Donada l’alta demanda d’ocupació dels espais a tractar i tenint en compte que 

el treball s’ha realitzat majoritàriament en període acadèmic, aquest punt presenta una 

certa quantitat de risc, doncs la disposició de les aules no serà il·limitada i per tant les 

mostres s’hauran de realitzar en uns períodes concrets de concòrdia entre les diverses 

entitats i aquest mateix projecte. 

Per a la realització dels experiments subjectius, s’haurà de realitzar un qüestionari 

degudament dissenyat per a comprendre la opinió dels usuaris dels espais a analitzar per 

a posteriorment distribuir-lo a una certa quantitat de persones suficients per a formar 

una mostra representativa per a cada aula. Com hem vist en el paràgraf anterior, l’abast 

del projecte per aquest objectiu tornarà a presentar els mateixos riscos de coordinació 

entre les entitats i aquest treball, doncs amb els recursos de l’equip del treball no serà 

possible la obtenció d’aquesta mostra significativa. Aquest objectiu també presenta un 
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risc afegit, que es la disposició dels usuaris a respondre i de forma sincera el 

qüestionari. 

Per al desenvolupament de l’eina de simulació, serà necessària la disposició dels plànols 

de les aules que s’analitzen en aquest treball, doncs és un requisit de la teoria estadística 

de l’acústica arquitectònica conèixer les dimensions dels espais a simular i el material 

que recobreix aquests espais. Per aquest objectiu, també serà necessària la disposició 

d’un cert grau de suport institucional, doncs l’equip d’aquest treball no disposa dels 

coneixements i habilitat suficients per a realitzar plànols arquitectònics. 

Per a analitzar i quantificar l’impacta del tractament, prèviament s’haurà d’haver 

efectuat les preves pilot, que si bé es cert que a la UPF aquestes ja estaven efectuades al 

començament d’aquest treball, a l’ESMUC hi ha la previsió de que s’apliquin durant 

algun període vacacional del curs acadèmic en el que aquest treball s’ha realitzat. 

També serà indispensable la disposició dels experiments objectius i subjectius per a la 

realització d’aquesta meta. Tornem a veure que l’èxit d’aquest objectiu torna a estar 

lligat a la coordinació entre les institucions i el treball. Com que aquest punt serà un dels 

més importants del projecte, s’ha establert que si l’ESMUC no compleix amb 

l’aplicació de la prova pilot, el treball es focalitzarà a analitzar l’impacta del tractament 

a la UPF i extrapolar la seva eficàcia a l’ESMUC, donant un nou caire al treball. 

Per a determinar la validesa del tractament per a nous espais, serà necessari haver assolit 

amb èxit els anteriors punts a part de disposar dels detalls del tractament aplicat. 

D’aquesta manera, tornem a veure que aquest treball dependrà molt de les institucions, 

doncs per aconseguir la informació necessària del tractament seran les institucions les 

que ens hauran de donar el contacte de l’empresa que s’ha encarregat de dissenyar i 

aplicar el tractament. 

En resum, el resultat d’aquest treball està altament correlacionat amb el grau de suport 

institucional que disposi el treball, el calendari acadèmic que determinarà la 

disponibilitat de les aules per fer els experiments, tant objectius com subjectius i el 

material tècnic necessari per a la realització d’aquests. Per tant, veient l’alta probabilitat 

d’aparició de riscos per al treball, s’ha determinat que en cas de que no es pugui assolir 

un dels objectius del projecte degut a factors externs de l’equip del treball, no serà motiu 

de fracàs, doncs el projecte podrà prolongar-se en el temps d’acord amb els interessos 

de les institucions. Per aquest motiu a l’últim capítol del projecte hi ha un apartat 

anomenat continuïtat, on es descriuen les tasques a fer per a complir l’objectiu del 

projecte un cop el treball s’hagi acabat.  
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1. MARC TEORIC 

En aquest apartat es mostren i s’expliquen els conceptes tècnics basics de l’acústica 

arquitectònica emprats en aquest treball. 

1.1. Tipus de sons en l’acústica arquitectònica 

El so emes dins d’un recinte, independentment de les característiques d’aquest recinte 

presenta dos naturaleses: El so directe i el so indirecte. 

a) So directe 

El so directe es aquell que ha recorregut la mínima distancia entre l’emissor i el 

receptor, i per tant no s’ha vist modificat per la naturalesa de la sala més que per 

l’atenuació deguda al medi de propagació que és l’aire 
[1]

. 

b) So indirecte 

El so indirecte, en canvi, es el resultat de las múltiples reflexions, difraccions i 

absorcions produïdes per les superfícies amb les que el so col·lisiona abans d’arribar al 

receptor. 

Gracies al model de raigs, el qual representa la propagació d’ones utilitzant línies rectes 

perpendiculars als fronts d’ona i que indiquen la direcció de la propagació, és senzill 

comprendre el comportament del so indirecte. Que després de ser parcialment absorbit i 

reflectit a cada col·lisió i desprès d’un gran nombre de col·lisions, el so es fa difós, la 

densitat d’energia acústica tendeix a homogeneïtzar-se a tot el recinte i totes les 

direccions de propagació acaben sent equiprobables 
[2]

.  

Podem discernir entre tres tipus de sons indirectes: Les primeres reflexions i la cua 

reverberant. 

 Primeres reflexions: 

Les primeres reflexions, tal i com el seu nom indica, son aquelles que han tingut un 

escàs nombre de col·lisions i per tant han estat poc absorbides i reflectides. 

Normalment, les primeres reflexions succeeixen uns 50 mil·lisegons des de la producció 

del so (c ≈ 343 m/s a 20ºC) 
[3]

.  

Aquestes reflexions contribueixen positivament en la transmissió de missatges orals, ja 

que milloren la intel·ligibilitat i ajuden a la localització espaial de la font sonora. 

Alhora,  produeixen un augment de sonoritat, es a dir, un augment de la sensació 

d’amplitud del so.     
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 Cua reverberant: 

D’ altra banda, en el so indirecte també podem classificar els sons que han tingut més 

col·lisions i per tant han estat més absorbits i reflectits com a cua reverberant 
[4]

. La cua 

reverberant acostuma a arribar al receptor desprès de  50 mil·lisegons des de la 

percepció del so directe. El sistema auditiu humà no és capaç de sumar la cua 

reverberant al so directe degut a la diferencia temporal, i per tant aquest tipus de so 

contribueix negativament a la transmissió de missatges orals i poden causar un augment 

de la pressió acústica en una sala no desitjat. Ens referirem al so corresponent a la cua 

reverberant com a so reverberant. 

 Eco: 

Finalment, també existeixen reflexions denominades com a eco. Son aquelles que tarden 

mes de 100 mil·lisegons en arribar al receptor. En un recinte tancat, i donat que la 

velocitat del so en condicions normals és de 331 m/s, aquest tipus de so es produirà 

quan alguna reflexió acumuli un recorregut igual o major a 16 metres.  

 

 

 
 

Figura 1.1: Representació amb el model de raigs a dalt i en una escala 

temporal i d’amplitud dels tipus de so en l’acústica arquitectònica. 
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1.2. Fenòmens físics de l’acústica arquitectònica 

 

Per a la comprensió de l’estratègia en la presa de decisions a l’hora de tractar 

acústicament recintes, es fonamental entendre els fenòmens físics involucrats en la 

propagació del so. 

a)  Reflexió 

La reflexió es el canvi de direcció en un front d’ona degut a la superfície de separació 

entre dos medis diferents 
[5]

.  

Podem classificar la reflexió en dos tipus: La reflexió especular i la reflexió difosa. 

Per la naturalesa dels objectius del treball, només ens preocuparem per la reflexió 

especular, que es aquella que reflecteix la ona amb el mateix angle d’incidència respecte 

a la normal de la superfície de separació entre dos medis.  

Així doncs, variant la forma de les superfícies que delimiten els diferents medis (en una 

sala son parets, sostre, terra i qualsevol objecte a l’interior d’aquesta) es poden 

aconseguir solucions a problemes acústics. 

A moltes sales de concerts i sales de conferencies es poden observar superfícies 

reflectants amb un angle tal que les ones provinents de l’emissor es reflexin amb la 

direcció desitjada a fi de reforçar aquelles zones de la platea de la sala que més ho 

necessiten. 

Perquè una superfície de canvi de medi sigui reflectora, aquesta haurà de ser poc porosa 

i d’alta densitat. 

 
Figura 1.2: Exemple de l’ús de superfícies reflectores per a dirigir 

les primeres reflexions provinents d’un emissor cap als receptors.  

    

b) Refracció 

Quan una ona sonora es veu afectada per un canvi de medi, es generaran dos noves 

ones: Una ona reflectida, deguda al fenomen de la reflexió vist a l’apartat a) d’aquest 

punt  i una ona refractada degut al fenomen de la refracció
 [6]

. 
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La ona refractada, es veu afectada per un canvi de direcció degut al canvi de velocitat de 

propagació del medi. 

L’any 1621, el neerlandès Willebrord Snel van Royen va trobar una equació que 

relacionava la direcció del raig incident amb la direcció del raig refractat, ara coneguda 

com la llei d’Snell: 

 

                   
 

Formula 1.1: Llei d’Snell per a la refracció. 

 

On   i   son els índex de refracció de cada medi i   i    son els angles que formen els 

raigs incidents i refractats respecte a la normal de la superfície del canvi de medi. 

Donat que aquest treball es centre en l’acondicionament acústic de sales i no pas en 

l’aïllament, aquest fenomen serà poc rellevant al llarg del treball.  

Aquest fenomen guanya importància en l’acústica a camp obert, ja que la diferencia de 

temperatura en l’aire pot causar aquest fenomen entre dos masses d’aire de diferent 

temperatura i condicionar altament la direcció de propagació del so.   

 

 
 

Figura 1.3: Amb el model de fronts d’ona, podem veure una 

ona incident en un canvi de medi (de color vermell), part de 

l’energia es reflexada especularment (de color blau) i part de 

l’energia es refractada al nou medi (de color verd). 

 

c) Difracció 

La difracció es produeix quan les ones sonores es troben un obstacle o una petita 

obertura, i per tant la seva direcció de propagació es veu modificada 
[7]

. 
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Aquest fenomen no afecta per igual tot l’espectre freqüencial de les ones de so, doncs 

dependrà del tamany de l’objecte en relació a la longitud d’ona corresponent a cada 

freqüència. 

 
Figura 1.4: Amb el model de fronts 

d’ona, una ona incident a una petita 

obertura (de color vermell) es difractada 

(de color turquesa). 

 

d) Difusió 

La difusió és l’efecte d’escampar l’energia acústica incident a una superfície tant en 

l’espai com en el temps. Així doncs direm que una superfície es difusora si el patró 

polar de l’ona reflectida s’aproxima a una semiesfera 
[8]

.  

Per al tractament de sales, es interessant aquest fenomen, ja que contribuirà a la 

homogeneïtzació de l’energia per la sala fent així que la senyal emesa des d’un punt 

sigui rebuda el mes semblant possible per a cada posició de la sala. 

Per a que una superfície sigui difusora, aquesta haurà de ser d’un material reflectant i 

haurà de presentar un patró irregular a fi de dispersar l’energia de les múltiples 

reflexions degudes a la irregularitat de la superficie. 

 

 

 
 

Figura 1.5: Representació amb el model de raigs i amb diagrama 

polar d’ una ona incident en una superfície difusora. 
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e) Absorció 

Com hem vist en els anteriors punts, quan una ona sonora col·lisiona amb una 

superfície, una part de l’energia es reflectida i  una altra part és refractada. També, i 

degut a les propietats del material amb el que la ona col·lisiona, hi haurà una part de 

l’energia que serà absorbida degut a la dissipació de l’energia en forma de calor 
[9]

.  

El coeficient d’absorció oscil·la depenent del material amb el que la ona sonora 

col·lisiona, de manera que depenent de l’espessor, porositat i densitat del material, 

aquest serà més o menys absorbent. 

Així doncs aquest fenomen acústic serà de gran importància a l’hora de tractar 

acústicament sales, ja que ens permetrà obtindre temps de reverberació adequats, 

eliminar ecos i disminuir el nivell de pressió sonora dins de les aules en cas de que sigui 

necessari. 

 

 
 

Figura 1.6: Representació amb el model de raigs i amb diagrama polar d’ 

una ona incident en una superfície absorbent. 

 

 

f) Ressonància 

 
La ressonància es un fenomen que succeeix quan una ona incideix en un material i la 

primera té un contingut freqüencial que excita el material amb el que ha col·lisionat. 

Aquesta freqüència es coneix com a freqüència de ressonància, i està associada a les 

propietats de cada material juntament amb la seva forma i disposició a l’espai 
[10]

. 

 

En l’acústica arquitectònica aquest fenomen és de gran utilitat, doncs es poden 

dissenyar sistemes ressonadors per ampliar o atenuar certs rangs freqüencials. 

 

Es poden discernir dos estratègies de disseny de superfícies ressonants: Els ressonadors 

de membrana i els ressonadors Helmholtz: 

 

 Els ressonadors de membrana consten d’una superfície no porosa i de menor 

grossor de 2 mil·límetres a una certa distancia coneguda de la paret i 

subjectada amb una distancia superior a 80 centímetres entre enclavatges. 

Aquesta superfície entra en vibració amb la seva freqüència de ressonància 

quan es excitada i a conseqüència de la interferència destructiva que 

succeeix, atenua aquest rang freqüencial de ressonància. Es difícil preveure 

quin serà el grau d’atenuació, el que si que és senzill de calcular és la 

freqüència de ressonància del panell: 
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Formula 1.2: Freqüència de ressonància d’un 

ressonador de membrana. 

   

On   es la densitat del panell en Kg/m
2
 i   es la distancia entre el panell i la paret en 

m. 

 

 Els ressonadors Helmoltz, disposen d’un tub amb una cavitat al final i 

funcionen com un sistema massa molla, on la massa és la pressió acústica i 

la molla el volum d’aire dins de la cavitat. En l’acústica arquitectònica es 

solen aplicar ressonadors múltiples de cavitat, on múltiples tubs 

comparteixen la cavitat ressonadora. En aquests ressonadors passa com en 

els anteriors; es difícil preveure el grau d’atenuació, però es senzill el càlcul 

de la freqüència de ressonància: 

 

         
 

    
          

 
Formula 1.3: Freqüència de ressonància d’un 

ressonador Helmholtz. 

     

On    és l’àrea del coll en cm
2
,   és el volum de la cavitat en cm

3
 i    és la longitud del 

coll en cm amb un factor de correcció de +1.7r si el coll es aixamfranat o de +1.4r si el 

coll es rectangular.  

 

A pesar de la seva indubtable funcionalitat i bona estètica, en aquest treball aquest tipus 

de dispositius tindran poca rellevància, doncs és un tractament d’alta complexitat 

d’instal·lació i d’alt cost. 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
Figura 1.7: Representació de la construcció d’un ressonador de membrana a), un ressonador Helmholtz 

b) i l’absorció en funció de la freqüència per cadascun d’ells c) (en vermell el ressonador de membrana i 

en blau el ressonador Helmholtz). 



8 
 

1.3. Definició de paràmetres acústics a estudiar 

 

Per a la avaluació objectiva de les condicions acústiques de les aules a analitzar, en el 

següent apartat es mostren quins paràmetres acústics s’utilitzaran i es raona per que han 

estat escollits.  

a) Temps de reverberació 

La reverberació es la persistència en un recinte tancat de l’energia sonora un cop 

l’emissor ha acabat de generar la senyal. Aquest fenomen es veu amplificat en recintes 

de grans volums amb poca capacitat d’absorció sonora. Per a quantificar aquesta 

característica dels espais, la manera més utilitzada, és calculant el temps de 

reverberació, que es defineix com el temps necessari perquè la energia sonora decaigui 

una certa quantitat de decibels 
[11]

.  

Així doncs, com més reverberant sigui un espai, més elevat serà el temps de 

reverberació i viceversa. 

Per aquest estudi s’han utilitzat tres indicadors de temps de reverberació i finalment se 

n’ha deduït un quart: 

 EDT: Aquest indicador mostra el temps en que el so tardarà en decaure 10 dB. 

 RT20: Aquest indicador mostra el temps que el so tardarà en decaure 20 dB.  

 RT30: Aquest indicador mostra el temps que el so tardarà en decaure 30 dB. 

Com que en un recinte normal la cua de reverberació segueix una forma exponencial 

negativa i al estar treballant amb decibels podem afirmar que: 

 

                           

 

Al ser RT60 un indicador molt més universal que els anteriors, s’ha decidit estudiar el 

temps de reverberació amb aquest indicador, que tot i no ser proporcionat per els 

softwares que s’han utilitzats, s’han pogut deduir gracies a la propietat anteriorment 

mencionada. Per tant, el quart indicador del temps de reverberació utilitzat en aquest 

treball es: 

 RT60: Aquest indicador mostra el temps que el so tardarà en decaure 60 dB. 
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Figura 1.8: Comparació gràfica de l’RT60 de dues senyals. Com es pot 

observar la senyal vermella es més reverberant, ja que té un RT60 de 1.25 s 

mentre que la negre té un RT60 de 0.75 s 

 

La importància del temps de reverberació recau en que aquest influeix en percepció de 

les diferents fonts sonores que hi puguin haver en una sala, fent que per a sales amb un 

alt grau de reverberació, les senyals puguin resultar confuses degut a l’emmascarament 

que causen les múltiples reflexions aleatòries.  

A finals del segle XIX, l’americà Wallace Clement Sabine va definir aquest indicador i 

va desenvolupar una equació per a pronosticar el temps de reverberació d’una sala. 

Aquesta equació es coneix com la formula de Sabine: 

 

      
       

 
         

 
Formula 1.4: Formula de Sabine per al càlcul del temps de reverberació. 

 

On   es el volum del recinte en m
3
 i   l’absorció sonora en Sabins, definida com: 

                   
 

Formula 1.5: Càlcul de l’absorció sonora d’un recinte. 

 

On   es la superfície total de la sala en m
2
 i   el coeficient d’absorció mig en Sabins, 

que es calcula: 

 

   
                     

           
 

 
Formula 1.6: Càlcul del coeficient d’absorció mig. 
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On    és el coeficient d’absorció de cada superfície i    es la superfície en m
2
 de cada 

tipus de material. 

b) Índex de claredat 

L’índex de claredat és un indicador relacionat amb la claredat de la paraula en un espai, 

i per tant associat a la intel·ligibilitat
 [12]

. En l’àmbit del treball, al tractar-se de aules on 

es fonamental la comprensió de missatges parlats, s’ha determinat que aquest índex té la 

suficient importància en l’avaluació del tractament acústic que s’està analitzant. El valor 

a partir del qual es comença a considerar que un espai disposa de suficient claredat per a 

la parla és a partir de +2 dB cap amunt. 

Aquest paràmetre es quantifica calculant el ràtio entre l’energia que es rep abans d’un 

instant determinat respecte la rebuda desprès d’aquest instant.       

Com en el temps de reverberació s’han utilitzat diversos indicadors de l’índex de 

claredat. En aquest cas dos: 

 C50: Ràtio entre l’energia rebuda abans i desprès de 50 mil·lisegons. 

 C80: Ràtio entre l’energia rebuda abans i desprès de 80 mil·lisegons. 

L’equació matemàtica que manifesta aquest indicador es tal que: 

             
        
 

 

        
 

 

           

 
Formula 1.7: Càlcul de l’índex de claredat. 

 

On   es el temps que es vol analitzar (en el nostre cas 0.05 s i 0.08 s) i      es la funció 

de la pressió sonora rebuda respecte al temps. 

c) Índex de definició 

L’índex de definició és un bon indicador per a la capacitat que ofereix un espai per a la 

captació de detalls sonors, i sobretot esta relacionat amb la claredat de la música
 [12]

. Per 

això, i entenent que en aquest treball es tractaran també recintes destinats a la docència 

musical i per tant on es important la captació de detalls musicals, s’ha cregut necessari 

el càlcul d’aquest indicador que relaciona l’energia rebuda abans d’un cert instant de 

temps respecte a l’energia total rebuda. 

En aquest treball, aquest paràmetre s’ha quantificat de la següent manera: 

 D50: Ràtio entre l’energia rebuda abans de 50 mil·lisegons respecte al total. 
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La formalització d’aquest paràmetre es la següent: 

 

    
        
    

 

        
 

 

         

 
Formula 1.8: Càlcul de l’índex de definició. 

 

On      es la funció de la pressió sonora rebuda respecte al temps. 

1.4. Teoria estadística de l’acústica arquitectònica 

 

En aquest apartat veurem la teoria amb la que, com es veurà en els pròxims capítols, 

s’ha realitzat una eina de simulació de recintes acústics per pronosticar quins materials i 

amb quina quantitat d aquests materials es poden arribar als requisits de qualitat acústica 

per a les diferents aules. 

a) Hipòtesis i restriccions de la teoria estadística 

La teoria estadística de l’acústica arquitectònica es basa en dos hipòtesis 
[13]

: 

 El so es propaga en totes direccions 

 El camp acústic del recinte és un camp difós. 

La validesa de la teoria estadística de l’acústica arquitectònica en l’estudi de recintes 

queda limitada per les següents restriccions
 [13]

: 

 Les diferents superfícies i objectes que formen la sala tindran coeficients 

d’absorció similars. 

 La teoria serà valida per a punts de la sala lo suficientment allunyats de les 

parets o objectes que infereixin en la propagació del so. 

 Els resultats seran una bona orientació mitja del comportament de la sala. 

 

b) Introducció a la teoria estadística   

La teoria estadística és un bon mètode per a pronosticar el comportament d’una sala que 

es vulgui tractar. Es a dir, ens permet inferir alguns dels seus paràmetres com ara el 

temps de reverberació sempre i quan es conegui el material que es vol introduir per 

tractar la sala. També ens permetrà conèixer el nivell de pressió sonora rebut per un 

oient si es coneix la potencia de la font i inclús discernir entre el nivell de pressió sonora 

causat per el so directe i per el so reverberant. 
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D’altra banda, la teoria estadística no contempla la geometria de la sala, i en 

conseqüència ignora l’estudi dels modes propis dels recintes. A més a més, com que 

considera que el temps de reverberació és el mateix per a tota la sala, tampoc contempla 

els problemes d’ombra acústica produïts per objectes existents a la sala o per l’audiència
 

[13]
. 

A pesar d’aquests dos aspectes que la teoria estadística no contempla, s’ha demostrat 

que proporciona pronòstics força fiables. És per això que en aquest treball i més 

concretament en el desenvolupament d’una eina de simulació que aquest conté, s’ha 

utilitzat aquesta teoria.    

c) Temps de reverberació a la teoria estadística 

L’aproximació del temps de reverberació a la teoria estadística de l’acústica 

arquitectònica, només es valida quan els coeficients d’absorció de les superfícies 

existents en el recinte a estudiar son similars, com s’ha mencionat a les hipòtesis 

d’aquest punt. Llavors, podem aplicar l’equació postulada per el mexicà Carl Ferdinand 

Eyring a principis del segle XX, coneguda com a equació d’Eyring 
[14]

: 

 

      
       

                
         

 
Formula 1.9: Equació d’Eyring per al càlcul del temps de reverberació. 

 

On   es el volum de la sala en m
3
,   es la superfície total de la sala en m

2
,   l’absorció 

en Sabines i   és el coeficient d’atenuació sonora degut a l’aire del recinte, que es 

calcula: 

 

 

                          
 

Formula 1.10: Càlcul del coeficient d’atenuació degut a l’aire. 

 

On   es la freqüència en Hz. 

Les pèrdues d’energia sonora degudes a l’aire en un recinte només es desenvolupen a 

altes freqüències i en recintes amb un volum superior a 500 m
3
. Com que cap de les 

aules a tractar supera aquest volum, i l’estudi es realitzarà a la zona de l’espectre més 

sensible, i per tant el relacionat amb la intel·ligibilitat de la paraula (de 125 Hz a 4000 

Hz) el terme       serà menyspreable. 
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d) Nivell de pressió sonora a la teoria estadística 

Com s’ha esmentat a la introducció d’aquest apartat, gracies a la teoria estadística es 

possible estimar el nivell de pressió sonora en un recinte donada la potencia de la font i 

el coeficient d’absorció mig. A més a més ens permet diferenciar entre el nivell de 

pressió sonora degut al so directe i al so indirecte
 [15]

. 

Aquesta informació la podem conèixer mitjançant la següent formula: 

 

 

             
       

 
      

   
 
  

         
          

 
Formula 1.11: Càlcul del nivell de pressió sonora. 

 

On   es la potencia de la font sonora en Pa,   es la densitat volumètrica de l’aire (en 

condicions normals 1.21 Kg/m
3
),   es la velocitat de propagació del so en l’aire (en 

condicions normals 331 m/s),   es el factor de directivitat de la font,   la distancia entre 

l’emissor i el receptor en m i   es la constant de la sala tal que: 

 

   
   

   
 

 
Formula 1.12: Càlcul de la constant de la sala per a la Formula 1.11. 

 

On   es la superfície total de la sala en m
2
 i    el coeficient d’absorció mig. 

La formula 1.9 ens permet discernir la part associada al so directe: 

 
 

      
 

 
Formula 1.13: Terme associat al so directe a la Formula 1.11. 

 

De la associada al so indirecte: 

 
 

 
 

 
Formula 1.14: Terme associat al so indirecte a la Formula 1.11. 

 

 



14 
 

1.5. Transmissió del missatge parlat 
 

Per a fer un tractament adient i al tractar-se d’aules on es de suma importància la 

correcta transmissió del missatge parlat, aquest apartat posa de manifest les 

inclemències que aquest pot patir tot analitzant la naturalesa de la parla a fi d’establir els 

paràmetres òptims de transmissió del missatge parlat. 

a) Naturalesa de la parla 

La parla és un senyal acústic complex amb una clara finalitat, la de la comunicació. 

Perquè la comunicació succeeixi la senyal acústica emesa ha d’arribar al receptor amb 

condicions de ser intel·ligible. Per això en aquest punt analitzem la parla
 [16]

. 

A grans trets, podem distingir dos classes de sons que formen la parla: Els sons vocàlics 

i els sons consonants. En promig la durada d’una vocal es de l’orde de 90 mil·lisegons, 

mentre que la durada d’una consonant es de l’orde de 20 mil·lisegons. A més a més les 

consonants tenen un contingut freqüencial ric en altes freqüències a diferencia de les 

vocals.  

També cal remarcar que el percentatge d’informació transmès per vocals és inferior al 

transmès per consonants, en conseqüència son les consonants les que determinaran en 

major part el grau d’intel·ligibilitat d’un espai i concretament els continguts 

freqüencials associats a les bandes d’octava de 1000 Hz, 2000Hz i 4.000 Hz. 

 

 
 

Figura 1.9: Contingut típic de l’espectre de la parla. 
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Figura 1.10: Percentatge a la contribució de la intel·ligibilitat per banda 

d’octava. 

 

b) Soroll de fons 

Entenent com a soroll de fons qualsevol pertorbació sonora no desitjada provinent tant 

de l’interior (sistemes de ventilació, sistemes de regulació tèrmica, etc...) com de 

l’exterior (transit, aules adjacents, etc...) que alteren la capacitat de les persones per 

entendre el llenguatge parlat
 [17]

. 

Donat que l’abast d’aquest projecte no contempla l’aïllament acústic, sinó que 

l’acondicionament acústic, no serà possible optimitzar el soroll de fons, però si que 

millorar-lo.  

El soroll de fons normalment es mesura en decibels ponderats amb escala A, dB(A), ja 

que aquesta ponderació es similar a com els humans percebem el so. 

Com més baix sigui el soroll de fons millor grau d’intel·ligibilitat es podrà gaudir a 

l’espai donat un emissor d’una certa potencia acústica. 

 
Figura 1.11: Relació entre la intel·ligibilitat de la paraula i el ràtio 

senyal soroll. 
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1.6. Representacions gràfiques del so en l’acústica 
arquitectònica 

 

Com s’ha pogut observar en els anteriors punts, una de les formes més practiques 

d’analitzar el so és a partir de representacions gràfiques d’aquest. Donat que en aquest 

treball s’utilitzen diversos tipus de representacions gràfiques per a l’anàlisi del so en les 

diverses figures, s’ha cregut convenient la introducció a els tipus de representacions 

gràfiques més comunes en el mon de l’acústica arquitectònica. 

 

a) Forma d’ona 
 

La forma d’ona és la representació més comuna en qualsevol tipus de senyal. Abans de 

la era digital, aquestes representacions ja es duien a terme mitjançant oscil·loscopis. 

 

Aquestes representacions mostren la variació de la magnitud de la senyal (en el cas de 

l’acústica el nivell de pressió sonora o qualsevol altra magnitud que indiqui l’amplitud 

de la ona) al llarg del temps. Habitualment en l’eix OX es representa l’escala de temps 

mentre que en l’eix OY es representa la variació de l’amplitud. 

 

Així doncs, un exemple de la representació gràfica del so mitjançant la forma d’ona és: 

 

 

 
 

Figura 1.12:  Representació gràfica mitjançant la forma d’ona de dos senyals acústiques 

sinusoïdals amb diferent amplitud i freqüència. L’escala horitzontal representa el temps en segons 

mentre que l’escala vertical l’amplitud. 

    

 

La informació que es pot extreure de la forma d’ona no es que sigui gaire precisa, però 

si que pot ser útil per dur a terme comparacions. Utilitzant la Figura 1.12 com a 

exemple, podem dir que la senyar representada a dalt és d’una freqüència inferior i una 

amplitud major a la representada a sota, però no és immediat extreure a quina 

freqüència oscil·la cadascuna de les senyals.    

 

b) Espectrograma 
 

Els espectrogrames son representacions gràfiques del so que es centren en el contingut 

freqüencial de les senyals acústiques. Mentre que un dels eixos seguirà sent una 

representació del temps, l’altre ara representarà el contingut espectral, és a dir, el 

contingut en freqüència.    
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La representació gràfica mitjançant l’espectrograma de les senyals mostrades en 

l’anterior figura utilitzant la forma d’ona es equivalent a: 

 

 

 
 

Figura 1.13: Representació gràfica mitjançant l’espectrograma de les mateixes senyals acústiques que 

en la Figura 1.12. Ara l’eix vertical representa la freqüència en Hz i l’eix horitzontal segueix 

representant el temps en segons. 

 

Amb aquest tipus de representació i a diferencia del forma d’ona si que és possible 

extreure valors freqüencials, i en cas d’analitzar senyals complexes (es a dir formades 

per la suma de varies senyals sinusoïdals) extreure el contingut freqüencial. També, i 

mitjançant un codi de colors, es representa la magnitud amb la que cada component 

apareix. 

 

c) Integral d’Schroeder 
 

La integral d’Schroeder a diferencia dels altres dos punts d’aquest apartat ja es una 

representació gràfica més especifica de l’acústica arquitectònica. 

 

L’obtenció d’aquest gràfic es fa mitjançant uns procediments i tècniques que aquest 

treball no contempla
 [18]

. El que si que contempla aquest treball és la comprensió i 

anàlisi d’un gràfic d’aquest tipus.  

 

Aquest tipus de representacions gràfiques presenten un pendent que indica com de rapid 

un so desapareix a una sala i en conseqüència són útils per l’obtenció de temps de 

reverberació. A continuació un exemple d’una integral d’Schroeder, on l’eix horitzontal 

es el temps en segons i l’eix vertical l’amplitud de la senyal: 

 

 

 
 

Figura 1.14: Integral d’Shroeder on es pot veure el pendent amb el 

que una senyal decau degut a la suma de reflexions. 
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d) Diagrama polar 
 

Un altre tipus de representació gràfica que utilitzarem en aquest treball són els 

diagrames polars, que indiquen com de directiva es una ona en funció de la direcció en 

que es propaga. Aquests diagrames son molt utilitzats sobretot en equips electroacústics 

com son micròfons o altaveus. Per a l’àmbit del treball, aquests diagrames seran 

utilitzats per mostrar com de difusor és un material o un orador, per exemple. 

 

S’ha de tenir en compte que a cada rang freqüencial la directivitat canvia, doncs les 

freqüències baixes tendeixen a tenir un comportament més omnidireccional, mentre que 

les freqüències altes tenen un comportament més directiu, es a dir el seu angle de 

dispersió és menor.  

 

Heus aquí un exemple d’un diagrama polar on com es pot observar, hi ha sobreposades 

diferents patrons de directivitat per a la mateixa font, receptor o difusor en funció de la 

freqüència: 

 

 
 

Figura 1.15: Diagrama polar d’una font, receptor o material 

difusor on es pot observar la magnitud de captació, emissió o 

reflexió per a cada direcció i en funció de la freqüència.  

 

 

e) Diagrama de raigs i fronts d’ona 
 

Finalment, els últims tipus de representacions gràfiques que s’utilitzaran en aquest 

treball son els diagrames de raigs i els diagrames de fronts d’ona. 

 

Es podria dir que ambdós serveixen per a mostrar el comportament a l’espai de les 

petites pertorbacions de pressió en l’aire que és el so. Amb aquests tipus de gràfic 

s’explicaran la majoria de fenòmens físics a l’acústica arquitectònica, doncs ajuden a 

comprendre la naturalesa de la propagació de les ones. 

 

Utilitzant la representació gràfica de forma d’ona introduïda a l’apartat a) d’aquest punt, 

podem definir que un front d’ona correspon a cada instant en el que l’amplitud és 

màxima i per tant en l’espai els fronts d’ona estan distanciats per una distancia igual a la 

longitud d’ona corresponent a la freqüència fonamental de la ona. Així doncs, la 

representació gràfica mitjançant els fronts d’ona a l’acústica arquitectònica ens 

proporcionen informació per a un instant de temps de com esta distribuïda la pressió en 
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un recinte. Fent així possible la identificació de la freqüència i direcció de propagació 

d’una ona entre d’altres coses. 

 

D’altra banda, els diagrames de raig son representacions on es representa la direcció de 

propagació de les ones traçant línies perpendiculars als fronts d’ona. En aquest tipus de 

representació no es proporciona informació associada al contingut freqüencial, però són 

més senzills de desenvolupar i depenent de per quines aplicacions serà més apropiat 

utilitzar aquests gràfics. 

 

Com a tots els apartats d’aquest punt, s’adjunta un exemple gràfic: 

 

 
Figura 1.16: Exemple de la representació gràfica 

d’un diagrama de raigs (en blau) i fronts d’ona (en 

negre) de la mateixa ona transversal. 

  

  

  

1.7. Sales com a filtres 

 
En aquest apartat, que és l’últim del marc teòric, s’introduiran alguns conceptes basics 

de senyals i sistemes que serviran per a comprendre com i perquè el treball de camp 

s’ha realitzat com s’ha realitzat. 

 

a) Delta de Dirac 

 

La delta de Dirac, també coneguda com a funció impuls, és una funció peculiar que te 

un valor nul arreu excepte en l’origen, on té un valor infinit: 

 

 

               
 

         
  

  

  

 
 

Formula 1.15: Funció delta de Dirac també coneguda com a funció 

impuls. 
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La seva peculiaritat recau en el seu contingut espectral, doncs el seu espectre és una 

distribució homogènia per a totes les freqüències.   

Aquesta propietat, juntament amb la poca durada d’aquesta senyal, serà de gran utilitat 

en l’àmbit de l’acústica arquitectònica com es pot veure en el següent apartat. 

 
 

Figura 1.17: Representació gràfica de la funció delta de 

Dirac en domini temporal (a dalt) i en domini freqüencial 

(a baix). 

  

b) Respostes a impulsionals 

Com hem vist fins ara, la base de l’acústica arquitectònica és que els espais tenen 

l’habilitat de modificar senyals acústiques degut a la geometria d’aquests. De tal 

manera que una mateixa font emetent la mateixa senyal a dos llocs diferents, aquesta 

es percebrà de dos maneres diferents degut a la diferencia entre els diferents espais. 

Per aquest fet, es poden modelar els recintes com si cada recinte fos un filtre, que fa 

atenuar o augmentar certs rangs freqüencials i sobreposar temporalment la mateixa 

senyal sobre ella mateixa creant una seria d’interferències i emmascarament. 

Per tant, podem fer l’analogia entre un filtre i un recinte. I si be és cert que un filtre 

consta d’una resposta impulsional, es a dir, el ràtio entre la senyal d’entrada i la 

senyal de sortida si la senyal es una delta de Dirac, que el caracteritza; un recinte 

també serà modelable així i quan s’estudiïn les característiques acústiques d’un 

espai arquitectònic, es farà analitzant la resposta impulsional del recinte. 

 
Figura 1.18: Representació de la captació de la resposta impulsional d’un recinte. 
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2. ESTAT DE L’ART 

Aquest capítol mostra un seguit d’informes realitzat per diferents organitzacions que 

estipulen i justifiquen els mínims acústics que una aula ha de tenir per a una correcta 

transmissió de la paraula i un correcte desenvolupament de les activitats cognitives.  

2.1. OMS: Guies per al soroll urbà 

La Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar l’any 1999 un document 

anomenat “Guidelines for community noise” fruit d’un congres que va tenir lloc a 

Londres, Regne Unit, aquell mateix any
 [19]

. 

En aquest document es demostra la influencia negativa que pot tenir la exposició 

prolongada d’alts nivells de soroll sobre la salut en diferents àmbits de la vida 

quotidiana, com per exemple en la conciliació del son, sobre el sistema auditiu, sobre 

les funcions fisiològiques, sobre la salut mental o sobre el rendiment dels processos 

cognitius entre d’altres. 

És en aquesta ultima influencia negativa sobre el rendiment dels processos cognitius on 

aquest treball vol fer efesis, ja que al tractar-se d’aules, serà imprescindible assegurar 

que el rendiment cognitiu sigui òptim en els espais a tractar. 

Concretament, el document menciona que es cert que el soroll pot ajudar a millorar el 

rendiment en tasques senzilles i de poca durada, però afirma que el rendiment cognitiu 

es deteriora substancialment en tasques mes complexes.  

Entre els processos cognitius mes afectats per el soroll trobem: La lectura, la capacitat 

d’atenció, la solució de problemes i la memorització. Tots aquests processos són 

presents i imprescindibles en la quotidianitat de les aules. 

En el mateix document, apareix un apartat anomenat valors guies on en dos punts 

d’aquest apartat, aquest treball s’ha fixat: La interferència a la percepció de la parla i 

l’ambient concret de les escoles i centres preescolars. 

Respecte a la interferència en la percepció de la parla, el document menciona que quan 

s’estan escoltant  missatges complexos, i posa com a exemple de missatges complexos 

l’àmbit escolar, una llengua estrangera o una conversació telefònica, la relació senyal 

soroll ha de ser de 15 dB amb un nivell de veu de 50 dB(A), que es el nivell promig 

d’un orador estàndard situat a un metre del receptor. En conseqüència,  per una 

percepció clara i definida de la parla, el nivell de soroll de fons no pot ser major de 35 

dB(A) i també estipula que el temps de reverberació haurà de ser menor d’1 segon per a 

aules i sales de conferencies, on la percepció de la parla es de gran importància. 

Respecte a l’àmbit concret de les escoles i centres preescolars, el document reafirma el 

ràtio senyal soroll de 15 dB i el nivell de soroll de fons inferior a 35 dB. Pel que fa al 

temps de reverberació en aquest apartat s’indica que el valor òptim per a una classe, 
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haurà de ser de 0.6 segons i també estipula temps de reverberació per a diferents espais 

comuns en centres educatius tal com la cafeteria, patis d’escola i sales de conferencia. 

Així doncs, l’anàlisi d’aquest document es pot resumir amb la següent taula: 

 

Recinte Efectes a la salut si es 

sobrepassen els límits 

Soroll de fons 

màxim [dB(A)] 

RT60 màxim [s] 

 

Aules 

Interferència en la 

comunicació, pertorbació en 

l’extracció d’informació i en 

l’intel·ligibilitat de la paraula. 

 

35 

 

0.6 

 

Taula 2.1: Valors límit de soroll de fons i temps de reverberació estipulats per la Organització Mundial 

de la Salut en aules. 

   

2.2. ASA: Criteris de rendiment acústic, requeriments de 

disseny i directrius per a escoles  

La Societat Acústica d’Amèrica (ASA) creà l’any 1996 un comitè d’acústica a les aules 

degut a la baixa eficiència detectada a les aules degut a un nivell excessiu de soroll de 

fons, males característiques acústiques arquitectòniques amb construccions inapropiades 

i un baix rendiment acadèmic
 [20]

. 

Aquest comitè, ha realitzat moltes contribucions en el camp que ens ocupa. Finalitzant 

amb la publicació del document “ANSI S12.60-2002 Acoustical Performance Criteria, 

Design Requirements, and Guidelines for Schools” que regula els diversos paràmetres 

acústics per aconseguir uns alts estàndards de qualitat acústica dins de les aules. 

Respecte al temps de reverberació, aquest document presenta una taula on s’estipula el 

valor màxim per a aquest paràmetre a les bandes d’octava corresponents a les 

freqüències de 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz en funció del volum de les aules:  

 

 

Volum de l’aula 

RT60 màxim per a les bandes 

d’octava de 500 Hz, 1000 Hz i 

2000 Hz. 

V < 283 m
3
 0.6 s 

283 m
3
 < V < 566 m

3
 0.7 s 

 

Taula 2.2: Valors màxims del temps de reverberació per a aules en funció del seu 

volum estipulats per la Societat Acústica d’Amèrica. 

 

Podem veure com aquest document és més detallat que l’ anteriorment mencionat, 

doncs té en compte el volum de les aules. 
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En el mateix document també trobem indicacions per al procediment del disseny de 

tractaments acústics, on apareix una taula que relaciona el coeficient d’absorció del 

material que es vol introduir per a realitzar el tractament amb l’altura de la sala i que 

retorna el percentatge de la superfície del sostre que serà l’àrea que s’haurà d’aplicar de 

dit material per a assolir un cert temps de reverberació: 

 Per a aules amb un volum inferior a 283 m
3
 i per tant on es vol aconseguir un 

RT60 < 0.6 s: 

 Altura [m] 

2.44 2.74 3.05 3.35 3.66 3.96 4.27 4.57 4.88 

 

 

 

 

 

α 

0.45 112 130 148 167 185 203 221 239 257 

0.50 101 117 134 150 166 183 199 215 232 

0.55 92 107 121 136 151 166 181 196 211 

0.60 84 98 111 125 139 152 166 179 193 

0.65 78 90 103 115 128 141 153 166 178 

0.70 72 84 95 107 119 130 142 154 166 

0.75 67 78 89 100 111 122 133 144 154 

0.80 63 73 83 94 104 114 124 135 145 

0.85 59 69 79 88 98 107 117 127 136 

0.90 56 65 74 83 92 101 111 120 129 

0.95 53 62 70 79 88 98 105 113 121 

1.00 50 59 67 75 83 91 100 108 116 
 

Taula 2.3: Area en funció del percentatge de la superfície del sostre necessària per obtenir un RT60 < 0.6 

s en recintes de volum inferior a 283 m
3
 donada la altura del recinte i el coeficient d’absorció del material 

a aplicar. 

 

 Per a aules amb un volum superior a 283 m
3
 i inferior a 566 m

3
 i per tant on es 

vol aconseguir un RT60 < 0.7 s: 

 Altura [m] 

2.44 2.74 3.05 3.35 3.66 3.96 4.27 4.57 4.88 

 

 

 

 

 

α 

0.45 91 107 122 138 154 169 185 200 216 

0.50 82 96 110 124 138 152 166 180 194 

0.55 75 87 100 113 126 138 151 164 177 

0.60 68 80 92 104 115 127 139 150 162 

0.65 63 74 85 96 106 117 128 139 149 

0.70 59 69 79 89 99 109 119 129 139 

0.75 55 64 73 83 92 102 111 120 130 

0.80 51 60 69 78 86 95 104 113 121 

0.85 48 57 65 73 81 90 98 106 114 

0.90 46 53 61 69 77 85 92 100 108 

0.95 43 51 58 65 73 80 88 95 102 

1.00 41 48 55 62 69 76 83 90 97 
 

Taula 2.4: Area en funció del percentatge de la superfície del sostre necessària per obtenir un RT60 < 0.7 

s en recintes de volum superior a 283 m
3
 i inferior a 566 m3 donada la altura del recinte i el coeficient 

d’absorció del material a aplicar. 
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En quant al soroll de fons, aquest document també estipula els valors màxims 

desitjables per a recintes destinats a la docència. A més a més especifica que aquests 

valors s’han de mesurar fent la mitja durant una hora, que es un temps similar al que pot 

durar una classe. Els valors proposats per l’ASA són: 

 

Volum de l’aula Nivell mig del soroll de fons 

màxim 

V < 283 m
3
 35 dB(A) 

283 m
3
 < V < 566 m

3
 35 dB(A) 

 

Taula 2.5: Nivell mig de soroll fons màxim per a aules en funció del 

volum d’aquestes.  

 

 Finalment, el document també justifica on s’ha de situar el material absorbent a fi 

d’optimitzar les condicions acústiques donada l’àrea de material que es vol aplicar. Així 

doncs aconsella que: 

 Per a aules on el sostre té una altura inferior a 3 m, la millor opció per a aplicar 

el material absorbent serà en el sostre. 

 

 Per a aules on el sostre té una altura superior a 3 m, la millor opció per a aplicar 

el material absorbent serà en les parets del recinte. 

I que quan s’apliqui el tractament acústic en el sostres, aquest haurà d’estar suspès 40 

cm del sostre per a un màxim rendiment.  

2.3. Normativa Espanyola: DB HR Protecció contra el soroll 

En l’àmbit nacional trobem un document publicat l’any 2009 anomenat “DB HR 

Protección frente al ruido” on s’expliquen molts dels conceptes basics de l’acústica 

arquitectònica vist en el tema anterior, així com recomanacions arquitectòniques per a 

l’optimització acústica dels espais 
[21]

. 

Concretament, a l’annex J d’aquest document, anomenat recomanacions de disseny 

acústic per a aules i sales de conferencia, trobem  la informació utilitzada per aquest 

projecte. 

Un dels requisits que es proposen és que el temps de reverberació en aules buides, però 

incloent el total de butaques, el volum del qual sigui inferior a 350 m
3
 no ha de superar 

els 0.5 segons de RT60. 
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Finalment a l’annex J d’aquest document es proposen dues estratègies per al tractament 

d’aules i sales de conferencies amb volum inferior a 350 m
3
:  

 Situar el material absorbent a tota la superfície del sostre, la paret frontal (a 

l’esquena de l’orador) serà reflectant i la paret del darrere (al front de l’orador) 

serà absorbent. Aquesta estratègia servirà doncs per aprofitar la tendència 

omnidireccional de les baixes freqüències de la parla induint-les a reflexar-se 

amb el material reflectant i anular les reflexions tardaneres amb l’absorbent de la 

paret del darrere.    

 

 Situar el material absorbent en el sostre, però aquest cop sense cobrir la part 

frontal (on es situarà l’orador) on es col·locarà material reflectant. En quant a les 

parets, seguirem l’anterior estratègia; a la paret frontal material reflectant i a la 

paret del darrere material absorbent. Aquesta estratègia torna a utilitzar la 

omnidireccionalitat en freqüències baixes per aconseguir un bon nivell de 

sonoritat gracies a les reflexions induïdes per la paret i part del sostre reflectant i 

anular les reflexions tardaneres amb el material absorbent disposat en el sostre i 

paret del darrere. 

 

 

 
 

Figura 2.1: Estratègies de tractament acústic proposats per el document “DB HR Protección frente 

al ruido”.   

 

 

També menciona que per que aquestes estratègies siguin efectives, el coeficient 

d’absorció dels diferents materials haurà de ser semblant si es que no poden ser 

iguals. 
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3. ANTECEDENTS 

En aquest capítol es fa una introducció als espais on s’ha estudiat l’acústica en aquest 

treball. Que com ja s’ha mencionat, han estat a unes certes aules del campus de la 

comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a certes aules de l’Escola Superior 

de Musica Universitària de Catalunya (ESMUC). 

3.1. Instal·lacions a la UPF 

A les instal·lacions de la UPF, el conjunt d’aules a analitzar està compres en el mateix 

edifici; l’edifici Roc Boronat, conegut també com l’edifici 52 amb l’adreça c/ Roc 

Boronat 138 amb codi postal 08018 de Barcelona. 

L’edifici consta de onze plantes i diversos tipus d’aules. En aquest treball i degut a que 

la prova pilot ja estava aplicada al principi d’aquest treball, l’anàlisi s’ha efectuat a tres 

tipus d’aules diferents. Aules de teoria gran, on la prova pilot es va aplicar a l’aula 

52.015. Aules de teoria mitjanes, on la prova pilot es va aplicar a l’aula 52.223 i aules 

de teoria petites, on la prova pilot es va aplicar a l’aula 52.421. 

Com es podrà apreciar durant aquest apartat, es disposarà d’aules de control on no 

s’hagi aplicat la prova pilot per a cadascuna de les aules mencionades en el paràgraf 

anterior. És a dir, disposarem d’aules idèntiques a les ja tractades per a realitzar 

experiments en cas de que faci falta obtenir dades de les condicions de pretractament de 

les aules a analitzar. Cosa que es poc probable que succeeixi, ja que al començament del 

projecte ja es disposava de les mostres necessàries per al desenvolupament del treball 

realitzades a les aules on s’anava a efectuar la prova pilot. 

 

 

 

Figura 3.1: Localització de l’edifici Roc Boronat (52) de la UPF dins del campus de la 

comunicació del Poblenou amb un alçat de l’edifici que alberga les aules d’interès. 
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a) Aula 52.015 

Aquesta aula es troba a la planta baixa de l’edifici i disposarem de dues aules clòniques 

que podran servir de control, les aules 52.021 i 52.023.  

 
 

Figura 3.2:  Situació de l’aula 52.015 on s’ha aplicat la prova pilot en l’edifici (a l’esquerra s’indica la 

planta en que es troba l’aula i a l’esquerra la localització d’aquesta dins la planta). El codi de colors 

mostra el tipus d’activitat que es realitza, que per aquest treball només farà falta conèixer que el verd 

indica classes de teoria.  

 

Aquest tipus d’aula és la que te un major volum dins de les aules de la UPF que 

s’analitzaran en aquest treball. Les dimensions de la sala, la informació de la superfície 

delimitant que formen les parets, sostre i terra, i el volum que contenen es pot observar a 

la següent taula: 

Dimensions de l’aula tipus 52.015 

Lx [m] 13.78 

Ly [m] 3.10 

Lz [m] 14.75 

A [m
2
] 583.56 

V [m
3
] 630.30 

 

Per tant, veiem que es una aula de gran volum, i que supera les dades volumètriques per 

aplicar els estendards mencionats en l’anterior capítol d’aquest treball. De totes 

maneres, s’ha extrapolat que si per una aula amb un volum inferior a 283 m
3
 ha de tenir 

un RT60 inferior a 0.6 segons i una aula d’un volum entre 283 m
3
 i 566 m

 3
 ha de tenir 

un RT60 inferior a 0.7 segons. Per una aula on el volum sigui superior a 566 m
3
, el 

RT60 haurà de ser inferior a 0.8 segons. 

Es poden observar imatges d’aquest tipus d’aula a l’annex A d’aquest treball. 



29 
 

b) Aula 52.223 

Aquesta aula es troba a la segona planta de l’edifici i disposarem de tres aules clòniques 

que podran servir de control, les aules 52.221, 52.219 i 52.217.  

 
 

Figura 3.3: Situació de l’aula 52.223 on s’ha aplicat la prova pilot en l’edifici (a l’esquerra s’indica la 

planta en que es troba l’aula i a l’esquerra la localització d’aquesta dins la planta). El codi de colors 

mostra el tipus d’activitat que es realitza, que per aquest treball només farà falta conèixer que el verd 

indica classes de teoria. 

 

Aquest tipus d’aula és la que te un volum entremig dins de les aules de la UPF que 

s’analitzaran en aquest treball. Les dimensions de la sala, la informació de la superfície 

delimitant que formen les parets, sostre i terra, i el volum que contenen es pot observar a 

la següent taula: 

 

Dimensions de l’aula tipus 52.223 

Lx [m] 13.78 

Ly [m] 2.80 

Lz [m] 10.88 

A [m
2
] 437.98 

V [m
3
] 419.83 

 

Donat que el volum d’aquesta aula està compres entre 283 m
3
 i 566 m

3
, el RT60 

desitjable i recomanat per els estendards que la bibliògrafa d’aquest treball considera, 

haurà de ser inferior a 0.7 segons. 

Es poden observar imatges d’aquest tipus d’aula a l’annex A d’aquest treball. 
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c) Aula 52.421 

Aquesta aula es troba a la quarta planta de l’edifici i disposarem de quatre aules 

clòniques que podran servir de control, les aules 52.423, 52.425, 52.27 i 52.429.  

 
 

Figura 3.4: Situació de l’aula 52.421 on s’ha aplicat la prova pilot en l’edifici (a l’esquerra s’indica la 

planta en que es troba l’aula i a l’esquerra la localització d’aquesta dins la planta). El codi de colors 

mostra el tipus d’activitat que es realitza, que per aquest treball només farà falta conèixer que el verd 

indica classes de teoria. 

 

Aquest tipus d’aula és la que te un volum entremig dins de les aules de la UPF que 

s’analitzaran en aquest treball. Les dimensions de la sala, la informació de la superfície 

delimitant que formen les parets, sostre i terra, i el volum que contenen es pot observar a 

la següent taula: 

 

Dimensions de l’aula tipus 52.421 

Lx [m] 13.78 

Ly [m] 2.80 

Lz [m] 8.69 

A [m
2
] 365.56 

V [m
3
] 335.56 

 

Donat que el volum d’aquesta aula està compres entre 283 m
3
 i 566 m

3
, el RT60 

desitjable i recomanat per els estendards que la bibliògrafa d’aquest treball considera, 

haurà de ser inferior a 0.7 segons. 

Es poden observar imatges d’aquest tipus d’aula a l’annex A d’aquest treball. 
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3.2. Detalls del tractament 

La prova pilot aplicada a les aules anteriorment mostrades, ha consistit en la introducció 

del mateix tractament acústic per a totes, que es el tractament acústic que aquest treball 

té com a objectiu avaluar la seva funcionalitat i esbrinar si és possible l’extrapolació del 

tractament a altres espais de característiques similars, com pot ser l’ESMUC.  

Com s’ha aclarit al principi del treball, els aspectes tècnics, de construcció i de 

pressupost d’aquest tractament no formen part de l’objectiu del treball, tot i que si que 

farà falta mostrar i tenir en compte algunes de les característiques d’aquest tractament 

per a posteriorment fer la avaluació i obtenir conclusions. 

A mode descriptiu, el tractament ha consistit en l’aplicació de material absorbent en una 

part de la superfície de l’aula, que ha estat el sostre. La nova superfície del material no 

omple la totalitat del sostre ni s’ha aplicat a cap de les parets. Per tant, podem considerar 

que es un tractament innovador, ja que no està contemplat a les propostes que es 

mostren en el tercer apartat del segon capítol d’aquest treball.    

 
 

Figura 3.5: Estratègia del tractament acústic realitzat a la UPF que aquest treball té com a objectiu 

avaluar. 
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A continuació, es pot observar una imatge del tractament aplicat en una aula tipus 

52.421, on cal remarcar el respecte estètic que ha tingut el tractament, doncs gairebé és 

imperceptible a la vista.  

 

 
 

Imatge 3.1: Fotografia del tractament aplicat en una aula tipus 

52.421, on cal remarcar el respecte estètic que ha tingut el 

tractament.  

 

El material utilitzat per al tractament ha estat un fals sostre registrable a base de panells 

acústics de llana de roca amb una capa de pintura blanca en la cara visible i de un vel a 

la cara interior, model AMF Thermatex Antaris 600x600x15 mm suspès mitjançant 

perfilaria vista tipus T de 24 mm. que té un coeficient d’absorció: 

 

Material Absorció per banda d’octava 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

 0.40 0.60 0.60 0.65 0.85 1.00 
 

 

Taula 3.4: Coeficients d’absorció per banda d’octava del material utilitzat per al tractament acústic 

que aquest treball té com a objectiu avaluar.  

 

 

3.3. Instal·lacions de l’ESMUC 

A les instal·lacions de l’ESMUC, finalment, al no haver previsió de la implementació 

del tractament durant el desenvolupament del treball, s’han escollit dos tipus d’aules als 

que degut la seva utilitat són les més susceptibles de tenir problemes acústics i de causar 

danys acústics als seus usuaris. 
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Són unes aules que serveixen per a que practiquin combinacions musicals de diversos 

tipus: Combinacions de musica moderna (jazz), combinacions de musica clàssica i cants 

corals. Aquesta poliacetat en els espais escollits complicaran les coses a l’hora 

d’utilitzar l’eina de simulació, com veurem en el cinquè capítol. 

Així doncs ens disposem a introduir els espais que analitzarem a l’ESMUC, que han 

estat dos tipus d’aula on per cada tipus tindrem dos exemplars. Un per aplicar la prova 

pilot en un futur i l’altre per a disposar d’una aula de control. Concretament s’han 

seleccionat les aules A103 i A104, que són del mateix tipus i les aules A112 i A113 que 

són clòniques.  

a) Aula A103 i A104 

Aquestes aules estan dissenyades per a que combinacions de músics puguin practicar. 

Com es pot veure a les imatges de l’annex A d’aquest treball, aquests espais consten de 

diversos objectes tals com amplificadors, pianos, o faristols que en el treball s’han 

obviat, de tal manera que es consideren les aules buides.  

  
Figura 3.6: Representacions gràfiques a mode d’esbós de l’aula A103 (a l’esquerra) i A104 (a la dreta).  

 

Aquest tipus d’aula és la que te un volum inferior dins de les aules de l’ESMUC que 

s’analitzaran en aquest treball. Les dimensions de la sala, la informació de la superfície 

delimitant que formen les parets, sostre i terra, i el volum que contenen es pot observar a 

la següent taula: 

 

Dimensions de l’aula tipus A103/104 

Lx [m] 5.72 

Ly [m] 3.20 

Lz [m] 4.27 

A [m
2
] 78.16 

V [m
3
] 112.78 
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b) Aula A112 i A113 

Aquestes aules estan dissenyades per a que combinacions de músics puguin practicar. 

Com es pot veure a les imatges de l’annex A d’aquest treball, aquests espais consten de 

diversos objectes tals com amplificadors, pianos, o faristols que en el treball s’han 

obviat, de tal manera que es consideren les aules buides.  

 

 
Figura 3.7: Representació gràfica a mode d’esbós de les aules A112 i 

A113. 

 

Aquest tipus d’aula és la que te un volum superior dins de les aules de l’ESMUC que 

s’analitzaran en aquest treball. Les dimensions de la sala, la informació de la superfície 

delimitant que formen les parets, sostre i terra, i el volum que contenen es pot observar a 

la següent taula: 

 

 

Dimensions de l’aula tipus A112/113 

Lx [m] 5.66 

Ly [m] 3.20 

Lz [m] 9.19 

A [m
2
] 166.45 

V [m
3
] 199.07 
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4. PROCEDIMENT 

En aquest apartat es mostren les activitats i material necessari per a la realització de 

l’estudi de les aules. També es mostra el calendari amb el que s’ha organitzat aquest 

treball per a assolir els objectius proposats. Finalment, es fa un càlcul aproximat del cost 

del projecte. 

4.1. Activitats 

A continuació es detallarà la planificació duta a terme per a realitzar aquest treball fi de 

grau, on s’han identificat les activitats necessàries per assolir els objectius. També s’han 

identificat les tasques que composen cada activitat, que s’indiquen a continuació: 

1) Disseny, organització i planificació del TFG: 

a) Identificació dels antecedents del TFG. 

b) Determinació dels principals objectius i l’abast del TFG. 

c) Identificació dels recursos necessaris. 

d) Elaboració d’un calendari d’activitats. 

 

2) Realització de mesures objectives del post tractament a la UPF: 

a) Aprenentatge del funcionament de les eines utilitzades. 

b) Obtenció dels plànols de les aules. 

c) Selecció de mesures a realitzar. 

d) Preparació de la documentació per a recollir les dades. 

e) Realització del treball de camp. 

f) Creació d’una base de dades amb les mostres obtingudes. 

 

3) Realització de mesures objectives del pretractament a l’ESMUC: 

a) Aprenentatge del funcionament de les eines utilitzades. 

b) Obtenció dels plànols de les aules. 

c) Selecció de mesures a realitzar. 

d) Preparació de la documentació per a recollir les dades. 

e) Realització del treball de camp. 

f) Creació d’una base de dades amb les mostres obtingudes. 

 

4) Processat de les mostres obtingudes amb els experiments objectius a la UPF i 

l’ESMUC: 

a) Anàlisi de les mostres amb el programa REW. 

b) Anàlisi de les mostres amb el programa Aurora. 

c) Comparació de programes i elecció d’un d’ells. 

d) Creació d’una base de dades amb les dades obtingudes. 

e) Visualització de les dades mitjançant gràfics. 
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5) Anàlisi de les dades dels experiments objectius de la UPF i de l’ESMUC: 

a) Consulta de valors estipulats per la bibliografia. 

b) Realització de l’anàlisi de les dades visualitzades.. 

 

6) Realització de mesures subjectives del pretractament i del post tractament a la UPF: 

a) Selecció de la informació a obtenir. 

b) Elaboració dels qüestionaris 

c) Obtenció de copies dels qüestionaris. 

d) Realització de les enquestes. 

e) Creació d’una base de dades amb la informació obtinguda. 

 

7) Realització de mesures subjectives del pretractament a l’ESMUC: 

a) Selecció de la informació a obtenir. 

b) Elaboració dels qüestionaris 

c) Obtenció de copies dels qüestionaris. 

d) Realització de les enquestes. 

e) Creació d’una base de dades amb la informació obtinguda. 

 

8) Processat de la informació de les mesures subjectives: 

a) Visualització de la informació mitjançant gràfics. 

 

9) Anàlisi de dades subjectives: 

a) Realització de l’anàlisi de la informació visualitzada. 

 

10) Desenvolupament d’una eina de simulació mitjançant la teoria estadística de 

l’acústica arquitectònica: 

a) Determinació de les funcionalitats requerides. 

b) Establiment dels models matemàtics. 

c) Creació de l’eina de simulació. 

d) Extracció de la informació prospectiva amb la eina de simulació. 

 

11) Obtenció de conclusions finals del treball: 

a) Extracció de conclusions dels resultats obtinguts. 

b) Identificació dels aspectes a millorar. 

c) Proposta d’accions de continuïtat. 

 

12) Elaboració del document final: 

a) Obtenció de referències bibliogràfiques. 

b) Redacció de la memòria del TFG. 

c) Formalització del document de la memòria del TFG.  

d) Reproducció i entrega de la memòria del TFG. 
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13) Preparació de la presentació del projecte: 

a) Elaborar un guió de presentació. 

b) Elaborar material per la presentació. 

 

14) Control i seguiment del projecte: 

a) Reunions amb el tutor. 

b) Intercanvi de documentació amb el tutor. 

 

4.2. Calendari 

En aquees apartat, veurem la distribució temporal que han seguit les activitats. De tal 

manera, cada graella representarà un trimestre on cada cel·la representarà una setmana i 

les activitats fan referència a l’apartat anterior. 

Activitat Setembre Octubre Novembre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1             

2             

14             

  

Activitat Desembre Gener Febrer 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

3             

10             

14             

 

Activitat Març Abril Maig 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

14             

 

Activitat Juny Juliol Agost 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

11             

12             

13             

14             
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4.3. Recursos 

En aquest apartat es mostraran tots els recursos necessaris per a la realització d’aquest 

projecte. Trobarem dues divisions, ja que s’ha cregut necessari distingir els recursos 

tangibles dels no tangibles. 

a) Recursos tangibles 

En aquesta secció, com el seu nom indica s’han llistat els recursos tangibles que s’han 

requerit per a la realització del treball. S’han distingit en dos classes els recursos 

tangibles: Recursos de hardware i recursos de software: 

 Recursos de hardware: 

o Micròfons 

Per a la realització de les mostres que s’analitzaran i permetran l’obtenció de resultats 

objectius, s’han utilitzat dos micròfons (el perquè s’han utilitzat dos micròfons 

s’explicarà en el cinquè capítol) de mesura. La marca i el model utilitzats han estat 

“Bheringer ECM8000”
 [22]

 que cada unitat té un cost aproximat de 55€. No inclourem 

en el cost monetari del projecte ni en els recursos de hardware els peus de micròfons 

utilitzats. 

 
Figura 4.1: Imatge del micròfon de mesura utilitzat en aquest 

treball de la marca Bheringer i el model ECM8000. 
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o Altaveu 

L’altaveu utilitzat per aquest projecte ha estat de la marca i model Mackie SRM450 
[23]

 

que es venen per uns 500€. No s’inclouran ni en el cost monetari ni en els recursos de 

harware en el peu de l’altaveu. 

 

 

 
 

 
Figura 4.2: Imatge de l’altaveu utilitzat en aquest treball 

de la marca Mackie i el model SRM450. 

 

o Interfície de so A/D 

La interfície de so A/D, també coneguda com a tarja de so, utilitzada en aquest treball 

ha estat el model “Scarlett 6i6” de la marca “Focusrite” 
[24]

 que actualment té un preu 

al mercat aproximat de 150€. No s’inclouran ni en els recursos ni en el cost del projecte 

els cables XLR utilitzats. 

 

 
Figura 4.3: Imatge de la interfície de so utilitzada en el treball de la 

marca Focusrire i model Scarlett 6i6. 
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o Sonòmetre 

Per mesurer el soroll de fons s’ha utilitzat una gravadora com a sonòmetre, el model i 

marca utilitzat ha estat de la marca i model Phonic PAA3 
[25]

, que tenen un preu al 

mercat de 335€ aproximadament. 

 

 
 

Figura 4.4: Imatge de la gravadora de so utilitzada com a sonòmetre en 

el treball de la marca Phonic i model PAA3. 

 

o Ordinador 

L’ordinador ha estat una eina imprescindible per a processar les dades obtingudes tant 

per als experiments subjectius com els objectius. També ha estat imprescindible per a 

realitzar la eina de simulació. 

Degut a que s’ha utilitzat més d’un ordinador al llarg del projecte, no s’indicarà cap 

model ni marca en concret. Per calcular el cost d’aquest recurs s’ha estimat que 

aproximadament un ordinador nou i amb les prestacions suficients per a realitzar les 

tasques que s’han necessitat en aquest projecte té un cost d’uns 1000€, inclòs el sistema 

operatiu. 

 

 Recursos de software 

o Full de càlcul   

S’han utilitzat fulls de càlcul per a l’elaboració de les diferents bases de dades que s’han 

hagut de crear durant el projecte. També s’han utilitzat els fulls de càlcul per a la 

confecció del simulador mitjançant la teoria de l’acústica arquitectònica. Concretament, 

el programa utilitzat ha estat del distribuïdor “Microsoft” i el producte ha estat 

“Microsoft Excel”.  

El cost d’aquesta eina d’ofimàtica es presentarà en el següent recurs utilitzat, doncs el 

producte es distribueix en conjunt amb el següent programa utilitzat. 
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o Editor de documents 

Per a la redacció i formalització de la memòria final d’aquest treball, s’ha utilitzat 

l’editor de text que ofereix la marca “Microsoft” amb el nom de producte “Microsoft 

Word”. Com s’ha mencionat anteriorment, aquestes dues eines informàtiques estan 

compreses en un paquet de productes que ofereix la marca anomenat “Microsoft Office” 
[26]

, que té un cost aproximat de  70€. 

o Visualització de dades 

Per a la visualització de dades s’ha utilitzat el programa “MATLAB” de la companyia 

“MathWorks” 
[27]

. Gràcies a la llicencia d’estudiant proporcionada per la universitat 

aquest recurs no ha tingut cap cost monetari associat. D’altra manera, la versió més 

actualitzada d’aquest programa i sense incloure cap paquet addicional, té un preu de 

2000€. 

o Computació acústica 

Per a fer els càlculs acústics a fi d’obtenir dades de les mostres realitzades es va decidir 

en un principi utilitzar dues eines de computació acústica. Això va ser així degut a 

l’importància que s’ha considerat que tenen les mesures objectives en aquest treball. 

D’aquesta manera, i per a tenir més fidelitat amb les dades es va començar a utilitzar els 

programes “Room EQ Wizzard (REW)” 
[]
 i el paquet addicional per al programa 

“Audacity” 
[28]

 anomenat “Aurora” 
[29]

. 

Un cop es van poder analitzar els resultats obtinguts per a cadascun dels programes, es 

va decidir seguir treballant amb només un d’ells, ja que es va considerar que els 

resultats eren lo suficientment similars, com es pot veure a la següent figura: 

 
Figura 4.5: Diferencies en valor absolut dels resultats obtinguts per al RT60 entre els programes 

REW i Audacity Aurora. 
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Per tant, es va escollir el programa “Audacity Aurora” donat que es va considerar que 

tenia una millor interfície d’interacció. I com s’ha pogut veure a l’anterior figura les 

diferencies presents eren menyspreables ja que en el pretractament (columna de 

l’esquerra en l’anterior gràfic) les diferencies presents es concentren a les baixes 

freqüències, que es caracteritzen per la seva dificultat de captació i en post tractament 

(columna de la dreta en l’anterior gràfic) els errors entre programes són deguts a la 

disminució del temps de reverberació. 

Degut a que els dos programes són “open source”, no hi haurà cost associat a les eines 

de computació acústica.  

 

b) Recursos no tangibles 

Els recursos no tangibles utilitzats en aquest treball fan referència a la dedicació i esforç 

de totes les persones implicades en aquest projecte. El cost d’aquest recurs ha estat 

estimat calculant les hores dedicades al treball i posteriorment assignant un preu per 

cada hora treballada. Aquest procediment ha estat calculat per tots els membres de 

l’equip del treball. 

Per fer el càlcul d’hores emprades s’han utilitzat les taules presentades en l’apartat de 

calendari i s’ha suposat que per a cada tasca hi ha hagut una dedicació de 10 hores per 

setmana. Per a la tasca número 14, control i seguiment del projecte, s’ha estimat que la 

dedicació per setmana ocupada ha estat de 6 hores. 

Donat que hi ha 50 tasques setmanals en el calendari realitzades per l’autor del projecte, 

i 36 tasques setmanals per a la tasca de control i seguiment realitzades per el director del 

projecte i per l’autor, la carrega total de feines, calculada en hores suma 716 hores. 

Si suposem un preu per hora de 6€ per a la dedicació de l’autor del treball i un preu de 

10€ l’hora per a la dedicació del director del treball, podem calcular el cost total dels 

recursos no tangibles utilitzats en aquest treball, tal com indica la següent taula: 

 

 

Membre Equip Dedicació [h] Preu [€/h] Total 

Autor  716  6 4296 € 

Director  216  10 2160 € 

Total - - 6456 € 
 

 

Taula 4.1: Càlcul del cost dels recursos no tangibles. 
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4.4. Cost 

Per tancar aquest capítol lligat als detalls del projecte, es farà el càlcul aproximat del 

cost total del projecte. Es suposarà que no es disposa de cap dels recursos esmentats 

anteriorment, a fi de que una tercera persona interessada en aplicar la metodologia 

per auditar tècnicament que es proposa en aquest projecte tingui una orientació del 

cost necessari per realitzar-se. Així doncs, l’estimació del cost total del projecte i 

desglossada per ítems es pot observar a la següent taula: 

 

Ítem Cost Unitari Unitats Total 

Recursos tangibles de HW 

Micròfons 55 € 2 u 110 € 

Altaveu 500 € 1 u 500 € 

Interfície de so A/D  150 € 1 u 150 € 

Sonòmetre 335 € 1 u 335 € 

Ordinador 1000 € 1 u 1000 € 

Recursos tangibles de SW 

Microsoft Office 70 € 1 u 70 € 

MATLAB 2000 € 1 u 2000 € 

REW 0 € 1 u 0 € 

Audacity Aurora 0 € 1 u 0 € 

Recursos no tangibles 

Autor 6 €/h 716 h 4296 € 

Director 10 €/h 216 h 2160 € 

Total 

Suma   10621 € 
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5. RESULTATS 

Aquest capítol és el nucli d’aquest treball, doncs conté la informació objectiva que 

mitjançant experiments que s’han explicat a l’anterior punt, s’ha extret en el transcurs 

d’aquest treball i també conté informació subjectiva que s’ha aconseguit mitjançant 

qüestionaris als usuaris dels espais que aquest treball té com a objectiu analitzar. 

També es pot trobar contingut en aquest capítol la eina de simulació que s’ha utilitzat 

per preveure l’impacta de l’aplicació del mateix tractament que s’ha realitzat a la UPF a 

l’ESMUC mitjançant la teoria estadística de l’acústica arquitectònica. 

5.1. Mesures objectives 

En aquest apartat, es podrà observar de forma objectiva i per tant utilitzant indicadors de 

magnituds físiques, el comportament de cadascun dels espais que aquest treball 

considera.  

La metodologia seguida per a l’anàlisi objectiu dels espais a analitzar ha consistit en la 

captació de les respostes impulsionals de les aules per a posteriorment fer l’anàlisi 

d’aquestes i poder extreure una sèrie de dades a fi de processar-les i treure informació 

útil per arribar a avaluar el tractament i concloure amb l’eficiència d’aquest tractament i 

si aquest milloraria les condicions de la resta d’aules de la UPF i ESMUC. 

També i per cancel·lar la resposta impulsional tant de l’altaveu com del micròfon, es va 

utilitzar un segon micròfon idèntic al primer utilitzat com a referència i situat a un metre 

de l’altaveu. D’aquesta manera les mostres són independents de les imperfeccions del 

micròfon i l’altaveu utilitzats.  

 

 
 

Figura 5.1: Configuració de l’adquisició de les respostes impulsionals tenint en compte la cancel·lació 

de les imperfeccions tant de l’altaveu a) com dels micròfons b) i c). On l’altaveu a) emet una senyal 

sweep sintetitzada, el micròfon b) enregistra la senyal sweep que invertirem i convolucionarem amb la 

senyal captada per el micròfon c). 
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Per a l’obtenció de respostes impulsionals, en comptes d’utilitzar senyals tipus delta de 

Dirac per reproduir-les per un altaveu i posteriorment enregistrar-les amb un micròfon, 

s’ha utilitzat un altre mètode més eficaç; la utilització de senyals tipus sweep. Aquest 

mètode consisteix en generar sintèticament una senyal sinusoïdal el qual la seva 

freqüència recorri tot l’espectre auditiu en una certa quantitat de temps, per desprès 

enregistrar-la amb un micròfon i mitjançant la convolució d’aquesta senyal enregistrada 

i la senyal sintetitzada invertida en el temps s’obté la resposta impulsional de l’espai
 [30]

.  

Com s’ha explicat anteriorment i per a una obtenció més minuciosa dels resultats, en 

comptes de fer la convolució amb la senyal sintetitzada, s’ha fet amb una tercera senyal 

que ha estat obtinguda enregistrant la senyal reproduïda per el mateix altaveu i s’ha 

enregistrat amb el mateix micròfon que la senyal d’interès però posicionant el micròfon 

a una zona propera a la font a fi de que només es captes el so directe. D’aquesta manera 

s’ha cancel·lat la resposta en freqüència imperfecte que presenten tant l’altaveu com el 

micròfon utilitzats, proveint-nos així uns resultats independents de les eines de mesura 

utilitzats.  

Fruit d’aquests experiments obtindrem valors de temps de reverberació (RT60), índex 

de claredat (C80 i C50) i definició (D50) per a cadascuna de les aules. 

En el treball s’ha diferenciat la metodologia dels dos centres, que tot i que els 

paràmetres estudiats han estat els mateixos, degut a les diferències en la forma amb que 

s’utilitzen els espais dels diferents centres, s’ha cregut convenient adaptar la 

metodologia amb que s’han realitzat els experiments d’acord amb l’ús de les 

instal·lacions. 

5.1.1. Resultats UPF 

A la UPF, com ja s’ha mencionat anteriorment en aquest treball, l’estudi ha estat 

realitzat a tres aules (52.015, 52.223 i 52.421) on durant l’estiu de l’any 2016 es van 

realitzar les proves pilot d’un tractament acústic a fi de millorar les condicions 

acústiques de les aules del centre. 

En aquestes aules, s’imparteixen classes convencionals, es a dir, hi ha un professor que 

es situa a prop de la pissarra i projeccions a fi d’explicar el temari que sigui requerit 

mentre que el receptor és el conjunt d’estudiants, que estan dispersos per l’aula. 

Les variacions en aquesta configuració son poques, però per fer l’estudi més exhaustiu 

s’ha considerat que poden haver diferencies significatives en la percepció d’una senyal 

depenent on estiguin els alumnes i on estigui el professor. 

La metodologia utilitzada a les aules de la UPF, ha estat doncs prendre mesures de les 

respostes impulsionals per a tres posicions diferents de receptor que cobrissin tot l’espai 

de la sala on els alumnes atenen a classe i dos posicions d’emissor, simulant les 

localitzacions que els professors solen utilitzar per impartir les lliçons. Així doncs, per a 

cada aula d’aquest centre s’han realitzat sis experiments combinant les tres posicions de 

receptor amb les dos d’emissor. Per anul·lar el soroll provinent de l’exterior susceptible 
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de contaminar les mostres que es prenien, cada experiment es va realitzar sis vegades i 

desprès es va fer la mitja.  

 
Figura 5.2: Representació gràfica de les posicions analitzades a les instal·lacions de la UPF. M1, M2 i 

M3 representen posicions de micròfon i S1 i S2 posicions d’altaveu.  

 

Així doncs, la informació de l’experimentació als tres tipus d’aules a la UPF s’ha 

organitzat en el treball de manera que primer es mostren les condicions prèvies al 

tractament per a cada aula i posteriorment es mostraran les condicions posteriors a 

l’aplicació del tractament. De tal manera, en el següent capítol es podran treure 

conclusions i determinar si l’aplicació d’aquest tractament ha estat satisfactori o no a les 

instal·lacions de la UPF i si es extrapolable a la resta d’aules del centre. 

5.1.1.1. Pretractament 

Aquest apartat mostra aula per aula les condicions prèvies al tractament realitzat durant 

l’estiu de l’any 2016 a la UPF.  

a) Aula 52.015 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició previs al tractament de l’aula 52.015, que dels tres tipus 

d’aules és la que té un major volum:  

 Temps de reverberació: Com es pot observar, aquesta aula abans del  tractament 

presentava uns temps de reverberació excessivament elevats, i en particular a les 

bandes d’octava on com s’ha explicat en el marc teòric tenen una major 

importància a la contribució de la intel·ligibilitat, on els valors superen els 4 

segons. Aquest resultat no es d’estranyar, doncs aquest tipus d’aules consta amb 

un gran volum i cap superfície amb propietats absorbents.  
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A continuació, un gràfic de barres que mostra els valors obtinguts de temps de 

reverberació promig per a cada experiment abans del tractament a l’aula 

corresponent a aquest punt: 

 
 

Figura 5.3: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió per 

a cada banda d’octava. 

 

 Índexs de claredat: Tal i com es pot observar en els gràfics presentats a 

continuació, els valors dels índexs de claredat (C50 i C80) són nefastos, doncs la 

energia percebuda corresponent al camp directe i les primeres reflexions és 

inferior a la percebuda pel camp reverberant causant uns valors negatius 

d’aquests indicadors. 
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A continuació podem observar els gràfics de barres corresponents a la mitjana 

dels experiments realitzats a l’aula que estem estudiant en aquest punt respecte 

als indicadors de claredat: 

 

 
 

Figura 5.4: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 
 

Figura 5.5: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 
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 Índex de definició: Amb aquest paràmetre podem tornar a corroborar la pèssima 

condició acústica de la que disposava la sala, doncs el percentatge de l’energia 

acústica percebuda abans de 50 mil·lisegons respecte el total de l’energia no 

supera el 50% en cap banda d’octava. D’aquesta manera es posa de manifest la 

deficiència en la definició acústica que presentava aquest espai. 

  

 
 

Figura 5.6: Resultats mitja de l’índex de definició D50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 

b) Aula 52.223 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició previs al tractament a l’aula 52.223, que dels tres tipus 

d’aules és la que té un volum entremig:  

 Temps de reverberació: Aquesta aula, tot i presentar uns valors de reverberació 

més baixos que l’anterior sala tampoc es situa en els valors aconsellats en els 

documents de les diverses organitzacions citats en el capítol dos d’aquest treball, 

doncs totes les bandes d’octava superen els 2 segons de reverberació i les bandes 

més importants per a la intel·ligibilitat, les centrades al voltant de 500 Hz, 1000 

Hz i 2000 Hz quasi el dupliquen si es que no ho fan. 
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Es pot veure a la següent figura els resultats obtinguts en aquesta aula abans del 

tractament:  

 

 
 

Figura 5.7: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió per 

a cada banda d’octava. 

 

 Índexs de claredat: Els valors empírics associats amb la claredat d’aquesta aula 

abans del tractament mostren uns valors negatius, doncs la major part de 

l’energia rebuda per un oient en aquest espai es deguda al camp reverberant i no 

pas al so directe i les primeres reflexions. Això provoca una deficiència a l’hora 

d’entendre senyals complexes com es la parla, ja que els valors distancien molt 

dels desitjats. 
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A continuació es pot observar la mitja de l’índex de claredat per cada banda 

d’octava influent a la parla que presentava aquesta aula abans del tractament:   

 

 
 

Figura 5.8: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 
 

Figura 5.9: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 

 Índex de definició: Pel que fa a la definició, aquesta aula també és deficient. La 

majoria de l’energia rebuda per un oient es deguda al camp reverberant, mentre 

que la menor part de l’energia es deu al so directe i a les primeres reflexions, que 

son les que permeten una bona intel·ligibilitat.  
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En el següent gràfic de barres es pot observar com cap de les bandes d’octava 

que estem analitzant supera el 50%, i en conseqüència podem dir que la 

definició en aquesta aula abans de que s’apliqués el tractament havia de ser 

millorada. 

 

 
 

Figura 5.10: Resultats mitja de l’índex de definició D50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

a) Aula 52.421 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició previs al tractament a l’aula 52.223, que dels tres tipus 

d’aules és la que té menys volum:  

 Temps de reverberació: Com es pot observar, i a pesar de ser una aula més petita 

que l’anterior, aquesta presenta uns temps de reverberació més elevats que l’aula 

anterior. Això és deu a que hi ha reflexions que prenen camins mes llargs i per 

tant tarden més a arribar al receptor.  L’única manera d’explicar que augmenti el 

temps de reverberació a un espai amb menys volum es per el contingut d’aquest 

espai, doncs segurament el material que es troba a l’interior d’aquesta aula és 

més reflectant que a les aules anteriors, i per tant, tot i tenir un volum 

considerablement inferior al primer tipus d’aula que s’ha vist, els valors de 

temps de reverberació son molt semblants. 
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Es pot observar com en el següent gràfic de barres es mostra el temps de 

reverberació per a cada banda d’octava relacionada amb la parla en aquesta aula: 

 

 

 
 

Figura 5.11: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 entre 

el promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 Índexs de claredat: En quant als índexs de claredat d’aquesta aula, podem tornar 

a dir que són nefastos, doncs tornen a ser molt diferents dels valors estipulats per 

les organitzacions mostrades al segon capítol. Donat que aquests indicadors 

estan altament relacionats amb el grau d’intel·ligibilitat de la parla, es pot 

afirmar objectivament que en aquesta aula es fa costós entendre clarament 

missatges parlats. 
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Els següents gràfics de barres mostren els valors de C50 i C80 d’aquesta aula 

previs al tractament acústic: 

 

 
 

Figura 5.12: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 
 

Figura 5.13: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 

 Índex de definició: Per aquesta aula els resultats empírics obtinguts posen de 

manifest la deficiència en definició acústica que existeix en aquest tipus d’aula. 

L’energia acústica útil que reben els oients en aquest espai és una mínima porció 
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de l’energia acústica que reben i per tant els missatges els percebran de forma 

difosa.    

 

La taula que apareix a continuació mostra el promig de les mostres tretes de 

l’aula en qüestió prèvies al tractament acústic:   

 

 
 

Figura 5.14: Resultats mitja de l’índex de definició D50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

5.1.1.2. Post tractament 

Un cop realitzat el tractament acústic, que consistia en la instal·lació d’uns panells 

absorbents al sostre de les aules, es va tornar a fer les mesures vistes en l’apartat 

anterior. 

En aquest següent apartat, es mostren els valors dels indicadors que estem estudiant un 

cop realitzat el tractament, que ens permetran fer una comparativa i treure conclusions 

sobre l’eficàcia del tractament, si aquest tractament ha estat suficient i si seria igualment 

aplicable a les aules de l’ESMUC. 

a) Aula 52.015 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició a l’aula 52.015 posterior al tractament.  Dels tres tipus 

d’aules és la que té major volum:  

 Temps de reverberació: Com es pot observar, desprès del tractament, el temps de 

reverberació a l’aula 52.015 s’ha vist considerablement reduït. Sobretot cal 

remarcar la diferencia respecte al pretractament a les bandes d’octava de 500 Hz, 

1000 Hz i 2000 Hz on s’ha reduït mes considerablement i corresponen amb les 
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bandes d’octava que mes contribueixen a d’intel·ligibilitat de la parla. A pesar 

d’aquesta millora, segons els articles mencionats en el segon capítol, no seria 

suficient, doncs hi ha bandes d’octava que superen els 2 segons de reverberació. 

 

A continuació podem veure el gràfic de barres corresponent a la mitja de l’RT60 

a l’aula 52.015 després del tractament: 

 
 

Figura 5.15: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 

entre el promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en 

qüestió per a cada banda d’octava. 

 

 Índexs de claredat: Igual que ha passat amb el temps de reverberació, els índexs 

de claredat han millorat molt notòriament, doncs hem passat de tenir valors per 

sota dels 0 dB a tenir valors pròxims o inclús per sobre d’aquest llindar. Es pot 

observar que a la banda d’octava centrada en els 1000 Hz s’ha aconseguit un 

valor òptim de +2dB en el C50 com s’aconsella en els articles que es fa 

referència en el segon capítol d’aquest treball. 
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A continuació es pot observar els gràfics de barres corresponents als índexs de 

claredat C50 i C80 obtinguts fent la mitja dels experiments realitzats un cop 

realitzat el tractament a l’aula 52.015: 

 

 
 

Figura 5.16: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 
 

Figura 5.17: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 Índex de definició: Pel que fa a l’índex de definició, veiem que desprès d’aplicar 

el tractament, la sala es comporta d’una forma acceptable. Com es pot observar 

en els gràfics a continuació, la meitat de l’energia acústica rebuda correspon al 

so directe i a les primeres reflexions, fet que fa que els sons siguin més definits 

que abans d’aplicar el tractament. 
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A continuació podem observar els gràfics de barres corresponent a les mostres 

obtingudes mitjançant l’estudi de les respostes impulsionals per a l’aula 52.015 

un cop realitzat el tractament per el que fa a l’índex de claredat D50:  

 
 

Figura 5.18: Resultats mitja de l’índex de definició D50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 

b) Aula 52.223 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició a l’aula 52.223 posterior al tractament.  Dels tres tipus 

d’aules és la que té un volum entremig:  

 Temps de reverberació: L’aplicació del tractament a aquesta aula ha millorat 

considerablement el temps de reverberació. Ara aquesta consta de temps de 

reverberació acceptables a les bandes de 1000 Hz i 2000 Hz. Segons els articles 

mencionats en el segon capítol d’aquest treball, en l’aula tractada encara s’hauria 

de millorar el temps de reverberació a la banda d’octava centrada en 500 Hz per 

a optimitzar l’acústica de l’espai.   
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A continuació es pot veure el gràfic de barres corresponent al promig de les 

mostres obtingudes experimentalment pel que fa a l’indicador RT60 per bandes 

d’octava:  

 

 
 

Figura 5.19: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 

entre el promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en 

qüestió per a cada banda d’octava. 

 

 Índexs de claredat: Pel que fa als índex de claredat podem veure que l’aula 

tractada consta d’uns valors de C50 i C80 força bons, sobretot a les bandes 

d’octava centrades en 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz on presenta uns valors a 

l’indicador C50 pròxims a +2 dB que es el que aquest treball considera òptims 

d’acord amb la bibliografia consultada. 
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A continuació, es mostren els indicadors de claredat C50 i C80 per a l’aula 

52.223 un cop aplicat el tractament. On s’ha fet la mitja entre els experiments 

realitzats amb les diferents localitzacions d’emissor i receptor: 

 
 

Figura 5.20: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 
 

Figura 5.21: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 Índex de definició: Pel que fa a l’índex de definició, amb la nova condició de 

l’aula s’ha assolit uns nivells que comencen a ser acceptables per a la correcta 

transmissió de missatges parlats. Doncs aquest paràmetre ens indica que ara la 

meitat de l’energia rebuda per un oient és deguda al so directe i a les primeres 

reflexions, que permeten la intel·ligibilitat. 
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En els següents gràfics de barres es pot observar els resultats per bandes 

d’octava aconseguits mitjançant la experimentació en diversos punts de la sala i 

fent la mitja:  

 
 

Figura 5.22: Resultats mitja de l’índex de definició D50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 

c) Aula 52.421 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició a l’aula 52.421 posterior al tractament.  Dels tres tipus 

d’aules és la que té menor volum:  

 Temps de reverberació: pel que fa al temps de reverberació en aquesta aula 

podem dir que desprès del tractament presenta uns temps de reverberació 

objectivament correctes. També és cert que potser caldria millorar encara més el 

TR60 a la banda de 500 Hz, doncs encara queda una mica per sobre dels 

estipulats 2 segons. 
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A continuació es pot observar el gràfic de barres corresponent als resultats de 

l’experimentació els quals se’ls ha fet la mitja entre els diversos experiments. 

Així doncs, el TR60 per bandes d’octava i en mitja per a l’aula 52.421 desprès 

del tractament indiquen:   

 

 
 

Figura 5.23: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 

entre el promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en 

qüestió per a cada banda d’octava. 

 

 Índexs de claredat: Desprès del tractament, els resultats objectius obtinguts pel 

que fa als índexs de claredat per aquesta han estat força bons per a les bandes 

d’octava centrades en 1000 Hz i 2000 Hz ja que tenen valors incús superiors als 

+2 dB, mentre que a l’altre banda d’octava considerablement important per a la 

intel·ligibilitat, la centrada als 500 Hz presenta valors que encara no arribarien 

als límits aconsellats per a aules i sales de conferencia. 
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Podem veure els resultats de l’experimentació presentats en els següents gràfics 

de barres, on el primer mostra l’indicador C50 i el segon el C80, ambdós gràfics 

se’ls hi ha fet la mitja entre les diferents posicions on s’han realitzat els 

experiments:     

 

 
 

Figura 5.24: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 
 

Figura 5.25: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 Índex de definició: En quant a l’índex de definició en aquesta aula desprès de 

que es realitzes el tractament, es pot observar que encara s’ha de millorar aquest 

paràmetre. De les tres bandes d’octava que tenen més importància a la 

contribució de la intel·ligibilitat de la paraula, només la centrada en 2000 Hz 
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arriba al 50% del ràtio de l’energia del so directe i primeres reflexions envers al 

camp reverberant. 

 

A continuació es mostra el gràfic de barres amb els resultats obtinguts 

mitjançant l’experimentació objectiva d’aquesta aula un cop ha estat tractada. La 

informació es presenta, com a la resta de gràfics, en funció de la banda d’octava 

i havent fet un promig de les dades obtingudes per als diferents punts on s’han 

realitzat dits experiments:  

 
 

Figura 5.26: Resultats mitja de l’índex de definició D50 entre el 

promig de cada experiment a cada posició per a l’aula en qüestió 

per a cada banda d’octava. 

 

 

5.1.2. Resultats ESMUC 

A l’ESMUC, com s’ha mencionat prèviament en aquest treball, l’objectiu es definir si el 

mateix tractament aplicat a la UPF serà vàlid per a les instal·lacions d’aquesta segona 

institució. Per a fer l’estudi de predicció i en un futur aplicar el tractament en algunes de 

les aules per fer la prova pilot, s’han escollit quatre aules (A103, A104, A112 i A113) 

on hi ha dos parelles d’aules clòniques. Aquesta estratègia s’ha cregut convenient, ja 

que d’aquesta manera la prova pilot s’aplicarà en dos aules i es disposarà d’aules 

clòniques on no s’hagi aplicat la prova pilot com a aules de control. 

A les aules d’aquest centre i degut a les activitats que s’imparteixen, que poden ser molt 

diverses depenent dels grups que ocupen l’espai, no s’han realitzat diversos experiments 

a cada aula. Doncs com s’ha mencionat és difícil preveure on es situaran les fons i on es 

situaran els receptors ja que dependrà del tipus de formació que estigui practicant a 

l’aula i dels instruments que utilitzin.  
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Així doncs, en aquestes aules els experiments realitzats han estat efectuats per a una 

única posició d’emissor i una única posició de  receptor i s’ha repetit l’experiment per a 

posteriorment fer mitja i anular les imperfeccions a l’hora de captar les respostes 

impulsionals que hagin pogut ser introduïdes per soroll provinent de l’exterior d’aquests 

recintes. 

 
 

Figura 5.27: Representació gràfica de les posicions analitzades a les instal·lacions de l’ESMUC. M 

representa la posició del micròfon mentre que S representa la posició de l’altaveu. 

 

El que si que es va tenir en compte a l’hora de realitzar els experiments, és la utilització 

o no utilització de cortines. Per això a cada aula s’ha realitzat l’experiment per a dos 

condicions: amb cortina o sense cortina. 

En el següent sub punt es presenten els valors empírics de cada paràmetre estudiat 

(RT60, C50, C80 i D50) per a cadascuna de les quatre aules que s’analitzen d’aquest 

centre.  

5.1.2.1. Pretractament 

Aquest apartat mostra aula per aula les condicions actuals de les diverses aules que 

serviran per a realitzar proves pilot i control de l’acondicionament acústic a l’ESMUC. 

a) Aula A103 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició a l’aula A103.  Dels dos tipus d’aules, aquesta és la que 

disposa de major volum: 

 Temps de reverberació: En aquest tipus d’aula, el temps de reverberació sembla 

adequat a les activitats que es duen a terme a l’interior d’aquestes, doncs tant 

amb cortina com sense cortina els valors de RT60 per a les diverses bandes 

d’octava oscil·len al voltant d’ un segon. Es pot observar també que la utilització 

de les cortines en aquests espais disminueix el temps de reverberació, sobretot 

per a la banda d’octava centrada a 125 Hz. 
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A continuació el gràfic que mostra els resultats obtinguts per al paràmetre RT60 

mitjançant l’experimentació a l’aula A103 amb la condició amb cortina i sense 

cortina: 

 
Figura 5.28: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 Índexs de claredat: Pel que fa als índexs de claredat per aquesta aula, podem 

veure que presenta uns molt bons nivells per a la majoria de bandes d’octava, on 

quasi totes les seccions freqüencials superen els +4 dB. Cal remarcar, però, que 

per a les baixes freqüències l’acústica de la sala no permetrà que es percebin 

correctament, doncs empíricament s’ha vist que la banda d’octava centrada a 

125 Hz te uns valors negatius de C50. Aquest fet, no seria transcendent si no es 

tractes d’un centre d’educació musical, doncs pels estudiant que toquen 

instruments d’espectre greu, com per exemple ho és el contrabaix tindran 

dificultats per escoltar clarament el so produït. 
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A continuació es mostren els gràfics que ens permeten visualitzar la claredat 

acústica mitjançant els indicadors C50 i C80 a l’aula A103: 

 
Figura 5.29: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 
Figura 5.30: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 Índex de definició: A l’aula en qüestió, l’índex de definició mostra un bon 

comportament, doncs s’assoleixen valors força elevats on només la zona de 

freqüències més baixes al voltant dels 125 Hz no arriben a la meitat del ràtio 

entre el so directe i primeres reflexions envers al total de l’energia. Per aquest 

indicador, també veiem que l’aplicació de la cortina no es gaire notòria, si be es 

cert que millora les altes freqüències, que abans ja tenien uns valors correctes, 

empitjora la definició en els sons mes greus. 
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Tot seguit es mostren els resultats obtinguts per a l’indicador de definició D50 

obtingut de l’experimentació a l’aula A103: 

 
Figura 5.31: Resultats mitja de l’índex de definició D50 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

Es pot observar en els resultats obtinguts en aquesta aula que a les freqüències centrades 

al vol de 125 Hz presenten irregularitats; són erràtiques, doncs degut a les dimensions 

de l’espai les ones de baixa freqüència no es poden propagar lliurament. Per exemple la 

longitud d’ona d’una ona de 125 Hz amb una velocitat de propagació de 334 m/s és de 

2.67 metres. 

b) Aula A104 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició a l’aula A104.  Dels dos tipus d’aules, aquesta és la que 

disposa de major volum: 

 Temps de reverberació: Tot i ser una aula clònica de l’anterior mostrada, es pot 

veure que hi ha variació en el temps de reverberació RT60. Aquestes petites 

variacions no afectaran al transcurs del treball, doncs son de com a molt ± 0.2 

segons i per tant no les considerarem transcendents. També podem observar com 

el temps de reverberació es veu disminuït al aplicar la cortina, tot i que no de 

forma homogènia per a les diferents bandes d’octava.  
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A la següent figura es poden observar els gràfics corresponents als temps de 

reverberació a l’aula A104 amb i sense cortina obtinguts mitjançant 

l’experimentació i posteriorment fent la mitja de les repeticions de l’experiment.  

 
Figura 5.32: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 Índexs de claredat: Aquesta aula torna a presentar petites variacions respecte la 

seva homologa. Les diferencies poden ser tornar a ser obviades ja que estem 

parlant de diferencies de ±1 dB com a màxim. També es veu millorat el seu 

comportament acústic respecte a la claredat quan s’aplica la cortina. 

Tot seguit es poden observar els gràfics corresponents als índexs de claredat C50 

i C80 per a l’aula A103: 

 
Figura 5.33: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 
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Figura 5.34: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 Índex de definició: Com hem estat veient les petites diferencies entre les dos 

aules homologues d’aquest centre són omnipresents per a cada indicador, i 

aquest no es pas l’excepció. En quant a la definició per a l’aula A104, podem dir 

objectivament que  té uns bons nivells de definició, doncs la major part de 

l’energia percebuda per un oient serà deguda al so directe i a les primeres 

reflexions. Tornen a ser les freqüències més baixes les que tenen pitjors nivells 

de definició, tot i que en aquest cas es podrien començar a donar per bons els 

valors, doncs a la banda d’octava centrada al voltant dels 125 Hz s’arriba a un 

valor de D50 del 50% considerat el límit per a un nivell satisfactori de definició. 

 

A continuació es mostra el gràfic de barres que servirà per visualitzar les dades 

obtingudes a l’aula A104 respecte a l’índex de definició D50: 

 
Figura 5.35: Resultats mitja de l’índex de definició D50 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 
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Igual que en l’aula anterior, es pot observar en els resultats obtinguts en aquesta aula 

que a les freqüències centrades al vol de 125 Hz presenten irregularitats; són erràtiques, 

doncs degut a les dimensions de l’espai les ones de baixa freqüència no es poden 

propagar lliurament. Per exemple la longitud d’ona d’una ona de 125 Hz amb una 

velocitat de propagació de 334 m/s és de 2.67 metres. 

c) Aula A112 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició a l’aula A112.  Dels dos tipus d’aules, aquesta és la que 

disposa de menor volum: 

 Temps de reverberació: Per aquest nou tipus d’aula, el temps de reverberació es 

bastant similar a les altres aules que tot i tenir un volum major, presentaven uns 

temps de reverberació al voltant d’un segon. Es pot observar també que la 

reducció dels temps de reverberació degut a la cortina és major en aquesta aula 

que en les anteriors. 

 

A continuació es mostren els gràfics obtinguts de RT60 mitjançant els resultats 

objectius aconseguits amb  l’anàlisi de les respostes impulsionals captades en 

aquesta aula: 

 
Figura 5.36: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 Índexs de claredat: Amb aquest nou tipus d’aula, el comportament acústic 

referent a la claredat i més concretament als indicadors C50 i C80, es pot veure 

que es pitjor que en l’anterior tipus d’aula. Sobretot quan no s’aplica les cortines 

en aquest espai, la banda d’octava centrada als 500 Hz resultarà confusa. En 

canvi, amb la cortina aplicada es pot observar que les condicions acústiques pel 

que fa a la claredat serà força bona sobretot per a altes freqüències com en els 

segments freqüencials centrats en 1000 Hz i 2000 Hz. 
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A continuació es mostren els resultats en forma de gràfics de barres fruit de 

l’experimentació a l’aula A112 que mostren el seu nivell de claredat per bandes 

d’octava utilitzant els indicadors C50 i C80:  

 
Figura 5.37: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 
Figura 5.38: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 Índex de definició: Per aquesta aula, l’índex de definició ha resultat bastant 

correcte, doncs totes les bandes d’octava superen el 50% amb l’indicador D50 i 

a més a més presenten poques diferencies entre bandes. Sobretot es veu que 

l’índex de definició tendeix a la homogeneïtat quan no s’aplica la cortina en 

aquesta aula.  
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Tot seguit es poden observar les gràfiques resultants de l’experimentació a l’aula 

A112 referents a l’índex de definició:  

 
Figura 5.39: Resultats mitja de l’índex de definició D50 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 

a) Aula A113 

A continuació un anàlisis detallat dels resultats obtinguts per al temps de reverberació, 

índex de claredat i de definició a l’aula A113.  Dels dos tipus d’aules, aquesta és la que 

disposa de menor volum: 

 Temps de reverberació: Pel que fa al temps de reverberació en aquesta aula, es 

notòria la semblança amb la seva aula clònica, doncs els valors per banda 

d’octava tant de la condició amb cortina com sense cortina són molt semblants a 

l’anterior. S’observa d’aquesta manera que el paràmetre RT60 és correcte 

segons la bibliografia citada en aquest treball ja que per a cada banda d’octava 

aquest és inferior als dos segons. 
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La següent figura mostra els valors objectius obtinguts per al temps de 

reverberació RT60 d’aquesta aula, amb cortina i sense cortina: 

 
Figura 5.40: Resultats mitja del temps de reverberació RT60 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 Índexs de claredat: En quant a claredat, aquesta aula homologa a l’anterior té un 

comportament semblant tot i que es diferencia contundentment a les zones de 

baixes freqüències tals com les centrades al voltant de 125 Hz i 250 Hz. Doncs 

ara i en aquesta aula en particular, els resultats objectius mostren que hi haurà 

una major claredat per aquests sons més greus. 

 

Així doncs, a continuació es mostren els resultats obtinguts empíricament a 

l’aula A113 amb i sense cortines per als indicadors C50 i C80: 

 
Figura 5.41: Resultats mitja de l’índex de claredat C50 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 
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Figura 5.42: Resultats mitja de l’índex de claredat C80 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 

 

 Índex de definició: Per aquesta aula homologa a l’anterior estudiada, tornem a 

veure uns molt bons nivells de claredat, doncs els valors entre les diferents 

bandes d’octava son molt similars i tots superen el 65% de D50. Veiem que en 

aquesta aula hi ha un guany a la definició quan s’aplica la cortina i que aquest 

guany és també homogeni per als diferents rangs freqüencials. 

 

A continuació es mostren les gràfiques fruit de l’estudi objectiu mitjançant 

l’experimentació a l’aula A113 referents al paràmetre de definició D50: 

 
Figura 5.43: Resultats mitja de l’índex de definició D50 per a l’aula en qüestió per a cada banda 

d’octava. 
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5.1.3. Resum dels resultats objectius 

Finalment, en aquest apartat de resultats objectius s’inclou unes taules que sintetitzen la 

informació anteriorment mostrada, aquestes son les següents: 

a) Resultats per al RT60 

Aquesta taula mostra tots els resultats obtinguts per al paràmetre RT60. Les unitats són 

en segons: 

 

Centre Condició Aula 125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

 

 

 

UPF 

 

Pre 

52.015 2,76 3,97 4,69 4,62 3,99 3,30 

52.223 2,32 3,59 4,14 3,85 3,54 2,96 

52.421 2,40 3,52 4,63 4,32 3,78 2,80 

 

Post 

52.015 1,64 2,48 2,56 2,08 1,96 1,95 

52.223 1,95 2,45 2,42 1,88 1,92 2,09 

52.421 1,60 2,44 2,51 1,98 1,76 1,76 

 

ESMUC 

 

Pre 

A103 1,05 1,10 1,17 1,16 1,14 1,14 

A104 1,35 1,33 1,16 1,17 1,15 1,12 

A112 1,09 1,21 1,24 1,35 1,33 1,29 

A113 1,01 1,10 1,10 1,20 1,22 1,21 
 

 

Taula 5.1: Quadre resum per als resultats obtinguts objectivament per al temps de reverberació RT60 en 

segons. 
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b) Resultats per als índexs de claredat 

Aquesta taula mostra tots els resultats obtinguts per als paràmetres C50 i C80, 

indicadors  de claredat acústica. Les unitats són en decibels: 

Centre Condició Aula 125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 2000 4000 

 

 

 

 

 

 

UPF 

 

 

Pre 

52.015 -2,09 -4,07 -4,51 -2,58 -1,98 -1,31 

2,16 -1,39 -1,93 -0,91 0,37 1,04 

52.223 -2,40 -3,98 -3,37 -2,79 -1,88 -1,17 

2,50 -0,85 -1,24 -0,31 0,38 1,25 

52.421 -1,03 -3,85 -4,29 -3,53 -1,83 -0,79 

2,02 -1,19 -1,79 -1,47 0,50 1,74 

 

 

Post 

52.015 -0,69 -0,25 -0,73 1,80 1,29 1,25 

4,74 2,82 2,15 4,22 4,44 4,14 

52.223 -0,02 -0,06 0,73 2,10 1,03 -0,02 

4,75 2,74 2,81 4,98 4,08 3,51 

52.421 1,28 -0,11 0,40 1,86 2,36 2,44 

5,51 2,45 2,29 4,41 5,44 5,35 

 

 

 

ESMUC 

 

 

 

Pre 

A103 -3,47 5,06 5,32 7,07 8,38 8,13 

-0,83 8,86 8,43 11,41 12,03 12,25 

A104 0,39 3,74 6,15 7,33 8,56 8,66 

6,93 7,51 8,82 11,55 12,86 14,10 

A112 2,09 4,35 6,76 9,34 9,51 7,82 

4,77 12,38 11,81 13,24 13,12 12,39 

A113 5,74 8,92 6,93 8,72 9,61 9,00 

8,10 10,20 10,19 11,90 14,15 13,95 
 

 

Taula 5.2: Quadre resum per als resultats obtinguts objectivament per índex de claredat C50 i C80 en 

dB. 
 

c) Resultats per a l’índex de definició 

Aquesta taula mostra tots els resultats obtinguts per al paràmetre D50, indicador de la 

definició acústica. Els resultats estan expressats en forma de percentatge: 

Centre Condició Aula 125 250 500 1000 2000 4000 

 

 

 

UPF 

 

Pre 

52.015 38,66 28,76 26,56 35,70 38,92 42,65 

52.223 38,04 30,40 31,79 34,69 39,68 43,71 

52.421 44,50 30,72 28,36 31,08 40,18 46,09 

 

Post 

52.015 46,42 48,20 45,93 60,02 57,12 56,86 

52.223 49,94 49,54 54,29 61,69 55,79 49,93 

52.421 47,96 35,73 40,84 47,96 51,45 50,21 

 

ESMUC 

 

Pre 

A103 38,99 75,47 73,89 69,41 72,25 69,4 

A104 52,05 80,69 70,43 67,38 75,31 79,92 

A112 55,99 67,09 54,43 70,56 75,27 76,29 

A113 76,33 81,67 75,66 71,29 75,62 76,28 
 

 

Taula 5.3: Quadre resum per als resultats obtinguts objectivament per l’índex de definició D50 en 

percentatge. 
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5.2. Mesures subjectives 

En aquest treball s’ha considerat que una part important a tenir en compte en les 

condicions acústiques d’un espai és la opinió dels usuaris d’aquest espai, per això s’ha 

cregut convenient realitzar un estudi subjectiu per a avaluar la percepció acústica dels 

recintes que aquet treball estudia segons les persones que l’utilitzen i posteriorment 

poder analitzar la necessitat d’efectuar el tractament acústic que aquest treball 

contempla.  

Per això s’ha dissenyat un qüestionari que s’ha estructurat en cinc blocs: 

 Bloc A: Es pregunta per la informació personal, tal com l’edat, el sexe o la 

capacitat auditiva tant de l’orella esquerra com dreta. 

 Bloc B: Es pregunta per la localització espaial, es a dir la posició que han ocupat 

durant la prova, la seva posició predilecta a la sala o la visibilitat de la font 

sonora entre d’altres. 

 Bloc C: Es pregunta sobre els aspectes generals de la sala, tals com el grau de 

silenci, la il·luminació, temperatura o humitat entre d’altres. 

 Bloc D: Es demana per aspectes acústics genèrics com la percepció espaial de 

senyals acústiques, la intel·ligibilitat de la paraula o el confort que se sent com a 

font sonora entre d’altres. 

 Bloc E: Es pregunta per aspectes acústics al detall, tals com la intimitat, la 

brillantor o la calidesa, entre d’altres. 

 Bloc F: Es demana per comentaris i propostes. 

Es van realitzar dos adaptacions del qüestionari, una per a cada centre, incloent 

modificacions d’acord amb les necessitats de cada centre. Els qüestionaris es poden 

trobar complerts a l’annex C d’aquest treball. 

5.2.1. Resultats UPF 

Per a l’estudi subjectiu de la UPF, degut a la dificultat a l’hora d’obtenir respostes dels 

qüestionaris només s’ha pogut enquestar sobre les condicions de pretractament de dos 

tipus d’aules.  

Tot i no ser el mètode més desitjable, les respostes dels dos tipus d’aules en condicions 

de pretractament que s’han obtingut es mesclaran per obtenir una mesura subjectiva 

sobre l’estat de les aules de teoria en el seu conjunt anterior a l’aplicació del tractament. 

S’han aconseguit un total de 30 respostes, on s’ha pogut extreure la següent informació. 
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a)  Informació personal 

En quant al gènere de la mostra enquestada van respondre: 

 

 
 

Figura 5.44: Visualització de les respostes a la qüestió A1. 
 

En quant a l’edat de la mostra enquestada van respondre: 

 

 
 

Figura 5.45: Visualització de les respostes a la qüestió A2. 
 

En quant a la capacitat auditiva de la mostra enquestada van respondre: 

 

 
Figura 5.46: Visualització de les respostes a la qüestió A3. 
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En quant al rol a l’espai de la mostra enquestada: 

 
 

Figura 5.47: Visualització de les respostes a la qüestió A4. 
 

D’aquest bloc obtenim la informació que caracteritza el conjunt mostrejat. Veiem que hi 

ha una majoria d’homes joves. També es pot observar que tenen una bona capacitat 

auditiva. Per últim, veiem que la majoria de persones que han respost a l’enquesta 

utilitzen les aules amb el rol d’alumne.   

b) Localització a l’espai 

Respecte a la posició que van ocupar durant l’experiment i la posició predilecta, la 

mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.48: Visualització de les respostes a la 

qüestió B1 i B2. 
 

 
 

Figura 5.49: Visualització de les respostes a la 

qüestió B1 i B2. 
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Respecte a la visibilitat de les fonts sonores, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.50: Visualització de les respostes a la qüestió B3. 
 

Respecte a l’ocupació de la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.51: Visualització de les respostes a la qüestió B4. 

 

D’aquest bloc es pot extreure que la majoria d’usuaris prefereixen ocupar una posició 

central a l’aula i que la visibilitat de l’orador és molt satisfactòria des de tots els punts 

de la classe. També es pot deduir que l’ocupació de les aules acostuma a estar compresa 

entre 10 i 19 persones, cosa que pot ser útil de saber, ja que les persones tenim 

propietats absorbents que s’han quantificat. 
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c) Aspectes generals de la sala 

Respecte al grau de silenci a la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.52: Visualització de les respostes a la qüestió C1. 
 

Respecte la il·luminació de la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.53: Visualització de les respostes a la qüestió C2. 
 

Respecte a la temperatura de la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.54: Visualització de les respostes a la qüestió C3. 
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Respecte a la humitat a la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.55: Visualització de les respostes a la qüestió C4. 
 

Respecte l’arquitectura i decoració, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.56: Visualització de les respostes a la qüestió C5. 

 

D’aquest bloc cal remarcar que pel que fa al silenci la majoria d’usuaris de les aules han 

contestat entre un bon nivell de silenci i un nivell regular de silenci. Pel que fa a la 

qüestió de decoració i arquitectura, les respostes son molt diverses ja que es tracta d’una 

qüestió de gustos. El resultat d’aquesta ultima qüestió s’ha inclòs per, en un futur, 

comparar els resultats amb una aula tractada i veure com varia l’opinió de l’estètica de 

l’aula amb el tractament aplicat.  
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d) Aspectes acústics genèrics 

Respecte la percepció de la directivitat a la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.57: Visualització de les respostes a la qüestió D1. 
 

Respecte al grau d’intel·ligibilitat a la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.58: Visualització de les respostes a la qüestió D2. 
 

Respecte al confort com a font sonora, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.59: Visualització de les respostes a la qüestió D3. 
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L’avaluació subjectiva respecte al conjunt com a sala, la mostra enquestada va 

respondre: 

 

 
 

Figura 5.60: Visualització de les respostes a la qüestió D4. 

 

Aquest bloc ha servit per veure que tot i que les qüestions sobre la correlació entre la 

directivitat del so i la font del so, la intel·ligibilitat de la paraula i el confort com a 

orador son bones segons la percepció de la mostra enquestada, aquests han manifestat 

que el conjunt de l’aula es ‘regular’. 

 

e) Aspectes acústics al detall 

Respecte a la distribució freqüencial percebuda, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.61: Visualització de les respostes a la qüestió E1. 
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Respecte la percepció acústica de les dimensions de l’espai amb l’espai, la mostra 

enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.62: Visualització de les respostes a la qüestió E2. 
 

Respecte al grau de reverberació percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.63: Visualització de les respostes a la qüestió E3. 
 

Respecte al grau de sequedat percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.64: Visualització de les respostes a la qüestió E4. 
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Respecte al grau d’intimitat percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.65: Visualització de les respostes a la qüestió E5. 
 

Respecte al grau de brillantor percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.66: Visualització de les respostes a la qüestió E6. 
 

Respecte al grau de calidesa percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.67: Visualització de les respostes a la qüestió E7. 
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Respecte al grau de claredat percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.68: Visualització de les respostes a la qüestió E8. 
 

Respecte a la intensitat acústica percebuda, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.69: Visualització de les respostes a la qüestió E9. 
 

Respecte a la detecció d’elements inductors de soroll, la mostra enquestada va 

respondre: 

 

 
 

Figura 5.70: Visualització de les respostes a la qüestió E10. 
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Respecte a si s’han experimentat molèsties després de l’ús de l’espai, la mostra 

enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.71: Visualització de les respostes a la qüestió E11. 

 

D’aquest bloc obtenim que mentre que en les freqüències mitges es perceben 

correctament, hi ha problemes en altes i baixes freqüències, on la majoria de la mostra 

ha contestat ‘regular’. També es pot veure com el grau de sequedat, intimitat claredat i 

intensitat poden ser millorables segons la percepció dels usuaris de les aules. Gairebé un 

terç de les respostes indicaven que es detecten elements inductors de soroll. Finalment 

una minoria ha declarat que algun cop ha sofert de molèsties d’origen acústic després 

d’utilitzar aquests espais. 

 

f) Comentaris i propostes 

Als comentaris efectuats per la mostra que ha respost al qüestionari han aparegut alguns 

comentaris recurrents com d’identificació d’elements introductors de soroll, entre els 

que s’han repetit varis cops els aparells electrònics tals com ordinadors i projectors. 

També molts comentaris indicaven que l’aula no esta ben aïllada acústicament i que per 

tant el soroll del passadís o de la plaça es filtre a les aules. Finalment també s’han trobat 

queixes sobre l’elevat temps de reverberació. 
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5.2.2. Resultats ESMUC 

Per a l’estudi subjectiu de l’ESMUC, un altre cop degut a la dificultat en l’obtenció de 

respostes només ha sigut possible la realització del qüestionari a un tipus d’aula, que 

com s’ha fet amb l’estudi subjectiu de la UPF i tot i no ser un estudi òptim, s’han 

considerat els resultats obtinguts del qüestionari com una avaluació subjectiva de la 

condició acústica genèrica de les aules del centre. 

S’han aconseguit un total de 13 respostes, els resultats de les quals es presenten a 

continuació separats per blocs. 

a) Informació personal 

En quant al gènere de la mostra enquestada van respondre: 

 

 
 

Figura 5.72: Visualització de les respostes a la qüestió A1. 
 

En quant a l’edat de la mostra enquestada van respondre: 

 

 
 

Figura 5.73: Visualització de les respostes a la qüestió A2. 
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En quant a la capacitat auditiva de la mostra enquestada van respondre: 

 

 
 

Figura 5.74: Visualització de les respostes a la qüestió A3. 
 

En quant al rol a l’espai de la mostra enquestada: 

 

 
 

Figura 5.75: Visualització de les respostes a la qüestió A4. 

 

D’aquest bloc podem dir que la mostra enquestada és homogènia en quant a gènere, 

d’un perfil jove i que disposen d’una bona capacitat auditiva. Per contra veiem que 

nomes van respondre el qüestionari alumnes, quan hagués estat interessant tenir la 

opinió d’alguns professors ja que passen més temps a les aules i per tant son més 

conscients de l’impacta acústic que aquestes provoquen en ells. 
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b) Localització a l’espai 

Respecte a la posició que van ocupar durant l’experiment i la posició predilecta, la 

mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.76: Visualització de les respostes a la qüestió B1 i B2. 

 

 
 

Figura 5.77: Visualització de les respostes a la qüestió B1 i B2. 

 

Respecte a la visibilitat de les fonts sonores, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.78: Visualització de les respostes a la qüestió B3. 
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Respecte a l’ocupació de la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.79: Visualització de les respostes a la qüestió B4. 

 

D’aquest bloc podem deduir que la majoria d’estudiants tenen predilecció a ocupar la 

zona central de les aules, que les fons sonores són clarament visibles i que la ocupació 

de les aules té una variació immensa. 

 

c) Aspectes generals de la sala 

Respecte al grau de silenci a la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.80: Visualització de les respostes a la qüestió C1. 
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Respecte la il·luminació de la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.81: Visualització de les respostes a la qüestió C2. 
 

Respecte a la temperatura de la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.82: Visualització de les respostes a la qüestió C3. 
 

Respecte a la humitat a la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.83: Visualització de les respostes a la qüestió C4. 
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Respecte l’arquitectura i decoració, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.84: Visualització de les respostes a la qüestió C5. 
 

D’aquest bloc podem deduir que les condicions generals de la sala son millorables però 

no representen gaire inconvenient per als estudiants. 

 

d) Aspectes acústics genèrics 

Respecte la percepció de la directivitat a la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.85: Visualització de les respostes a la qüestió D1. 
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Respecte al grau d’intel·ligibilitat a la sala, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.86: Visualització de les respostes a la qüestió D2. 

 

Respecte al confort com a font sonora, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.87: Visualització de les respostes a la qüestió D3. 

 

L’avaluació subjectiva respecte al conjunt com a sala, la mostra enquestada va 

respondre: 

 

 
 

Figura 5.88: Visualització de les respostes a la qüestió D4. 
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D’aquest bloc deduïm que la percepció de la directivitat i la intel·ligibilitat de la paraula 

a l’interior de les aules de l’ESMUC són millorables, tot i que en l’avaluació subjectiva 

del conjunt com a sala la majoria de gent ha aprovat l’espai. 

 

e) Aspectes acústics al detall 

Respecte a la distribució freqüencial percebuda, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.89: Visualització de les respostes a la qüestió E1. 

 

Respecte la percepció acústica de les dimensions de l’espai amb l’espai, la mostra 

enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.90: Visualització de les respostes a la qüestió E2. 
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Respecte al grau de reverberació percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.91: Visualització de les respostes a la qüestió E3. 

 

Respecte al grau de sequedat percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.92: Visualització de les respostes a la qüestió E4. 

 

Respecte al grau d’intimitat percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.93: Visualització de les respostes a la qüestió E5. 
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Respecte al grau de brillantor percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.94: Visualització de les respostes a la qüestió E6. 

 

Respecte al grau de calidesa percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.95: Visualització de les respostes a la qüestió E7. 

 

Respecte al grau de claredat percebut, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.96: Visualització de les respostes a la qüestió E8. 
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Respecte a la intensitat acústica percebuda, la mostra enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.97: Visualització de les respostes a la qüestió E9. 
 

Respecte a la detecció d’elements inductors de soroll, la mostra enquestada va 

respondre: 

 

 
 

Figura 5.98: Visualització de les respostes a la qüestió E10. 
 

Respecte a si s’han experimentat molèsties després de l’ús de l’espai, la mostra 

enquestada va respondre: 

 

 
 

Figura 5.99: Visualització de les respostes a la qüestió E11a. 
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Dels que van respondre afirmativament a aquesta ultima qüestió, va ser després d’una 

durada a l’aula de: 

 

 
 

Figura 5.100: Visualització de les respostes a la qüestió E11b. 

 

D’aquest bloc es pot deduir que el nivell de reverberació i el de brillantor de les aules de 

l’ESMUC no es correcte, ja que ha predominat la resposta ‘malament’. El nivell de 

claredat i la calidesa són millorables tot i haver estat aprovats amb una majoria de 

‘Regular’. S’observa que més de la meitat de la mostra detecta elements inductors de 

soroll a la sala. Per últim, una minoria ha dit que algun cop ha experimentat molèsties 

acústiques desprès d’utilitzar l’espai durant 4 hores. 

f) Comentaris i propostes 

En aquest qüestionari s’han trobat varis comentaris indicant que l’aire condicionat 

introdueix massa soroll. També hi ha comentaris que indiquen el seu desconfort amb les 

instal·lacions del centre, però no especifiquen amb claredat els problemes. 

5.3. Eina de simulació 

Com s’ha vist en els resultats de l’estudi objectiu d’aquest capítol del treball, a les 

instal·lacions de l’ESMUC els indicadors mostren que hi ha una certa qualitat acústica 

en quant fa al temps de reverberació, índexs de claredat i índex de definició.  

Com ja s’ha esmentat prèviament en el treball, i com s’ha pogut veure en aquest capítol, 

el problema acústic més greu amb el que es troba l’ESMUC es el compliment d’higiene 

i seguretat laboral respecte a l’acústica descrit en un decret real sobre la protecció de la 

salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al 

soroll
[31]

. Doncs els usuaris de les aules d’aquest centre i més en particular els 

professors, poden passar gran part de la seva jornada laboral en una excedent exposició 

al soroll i en conseqüència es pot veure afectada la seva salut. 

Per fer un estudi exhaustiu de l’impacta acústic que els usuaris, i en especial el personal 

docent, de l’ESMUC reben durant la seva estada a les aules, aquest treball recomana fer 

un experiment basat en la realització d’audiometries a un conjunt de subjectes abans i 
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després de realitzar la seva jornada laboral habitual. Degut a la manca de recursos, les 

restriccions temporals i focalització en l’abast d’aquest projecte, aquests experiments no 

han estat realitzats. 

De totes formes, aquet treball sí que intentarà fer un estudi amb l’objectiu de començar 

a determinar l’impacta acústic rebut per els usuaris de les aules mitjançant la teoria 

estadística de l’acústica arquitectònica que s’ha introduït en el primer capítol d’aquest 

treball. Doncs ens permet discernir el nivell de pressió sonora en dBSPL percebuts en un 

espai degut al so directe i degut al so indirecte.  

D’aquesta manera, i sent conscients que mai aconseguirem reduir l’impacta acústic per 

sota del nivell de pressió sonora ocasionat per el so directe provinent de les diverses 

fonts sonores a les aules de l’ESMUC, podrem analitzar com l’aplicació d’un tractament 

acústic podria reduir la pressió sonora ocasionada per el so indirecte, i per tant reduir 

l’impacta acústic global rebut per un usuari.  

A fi de determinar aquesta sèrie de paràmetres, s’ha desenvolupat una eina de 

simulació, on introduint el volum de l’aula, els materials que cobreixen la superfície 

d’aquesta amb la seva proporció i les característiques de potencia i directivitat d’una 

font, es pot determinar quin es el nivell de pressió acústica degut al so indirecte que fa 

que augmenti el nivell global creant espais laborals poc segurs i higiènics acústicament 

parlant. 

Per a tenir aquests valors s’ha consultat un document anomenat “Análisis del sistema de 

fonación humano”
[32]

 on es troben valors de directivitat i de potencia acústica 

estàndards per a un orador.  

 

En quant a la potencia acústica s’ha utilitzat la següent taula: 

 

 Banda d’octava [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

Potencia acústica 

d’un orador 

[µW] 

 

5 

 

20 

 

30 

 

 

30 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

Taula 5.3: Nivells de potència acústica per a un orador estàndard en condicions 

casuals per bandes d’octava. 
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Mentre que pel que fa a la directivitat s’ha utilitzat una factor de Q = 2 per a totes les 

bandes d’octava, ja que es considera aquest valor per a totes les bandes d’octava en la 

direcció frontal de 0º, tal i com s’observa en el següent diagrama polar: 

 

 
Figura 5.101: Directivitat de la veu humana en un orador 

estàndard entre les bandes d’octava compreses entre 500 

Hz i 4000 Hz. 

 

Per a l’obtenció dels coeficients d’absorció dels materials que constitueixen la 

superfície de les aules, s’ha consultat un document anomenat “Base de datos 

decoeficientes de absorción sonora de diferentes maetriales” 
[33] 

on s’han seleccionat 

els materials presents a les aules d’interès i s’ha confeccionat la següent taula: 

 

Materials Presents a l’ESMUC 

Material Coeficients d’absorció en funció de la banda d’octava 

125 250 500 1000 2000 4000 

Fusta 0,04 0,24 0,54 0,88 0,53 0,7 

Formigó 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 

Parquet 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

Vidre 0,25 0,1 0,07 0,06 0,04 0,02 

Cortina 0,3 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Guix 0,2 0,12 0,09 0,03 0,02 0,02 
 

 

Taula 5.4: Coeficients d’absorció dels materials presents a la superfície de les aules de l’ESMUC. 

 

Amb tots aquests paràmetres, ja es possible utilitzar l’eina de simulació desenvolupada 

durant el treball, de tal manera, a continuació s’exposen els resultats prospectius per a 

les aules de l’ESMUC obtinguts amb la teoria estadística de l’acústica arquitectònica. 
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a) Aula A103/104 

Per simular aquest tipus d’aula s’ha fet una aproximació dels materials que recobreixen 

la superfície de la sala, que es poden observar a les fotografies incloses en l’annex A 

d’aquest treball, de tal manera que s’ha confeccionat la següent taula, on s’indica el 

percentatge de material per a cada superfície de l’aula. 

Material Percentatge de la 

Superfície [%] 

Paret Frontal 

Fusta 70 

Formigó 10 

Vidre 20 

Paret del Darrere 

Guix 90 

Fusta 10 

Paret Esquerra 

Guix 90 

Pissarra 10 

Paret Dreta 

Cortina 80 

Guix 20 

Sostre 

Guix 100 

Terra 

Parquet 100 
 

 

Taula 5.5: Materials a la superfície de les aules tipus A103/104 amb 

la seva proporció i desglossats segons la superfície a la que pertanyen. 

 

Els resultats obtinguts es poden observar a la captura de pantalla del simulador que es 

mostra tot seguit: 

 
 

Figura 5.102: Captura de pantalla del simulador amb els resultats 

prospectius per a les aules tipus A103/104. 
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Cal remarcar que en la simulació s’ha utilitzat els valors de potencia de la font i 

directivitat anteriorment mostrats i que corresponen a un orador, ja que com s’ha 

mencionat seria molt difícil obtenir unes dades en promig de directivitat i potencia de 

tots els instruments musicals existents a l’ESMUC. 

Del resultat sobta el percentatge d’energia corresponent al so directe i el percentatge 

d’energia corresponent al so indirecte, que com es pot observar, i amb les dades 

introduïdes, a tres mestres de la font sonora un 84.38% de l’energia serà deguda al so 

directe i per tant l’impacta acústic rebut per un usuari en aquesta aula podria ser reduït si 

s’apliqués un tractament acústic que absorbís part de les reflexions que provoquen un 

augment en la pressió acústica percebuda, en aquest cas del 15.61%. 

b) Aula A112/113 

En aquest punt s’ha fet exactament el mateix que en el punt anterior, per tant, sense més 

preàmbuls es mostren els materials que cobreixen les superficies que delimiten el tipus 

d’aula en qüestió, que també es pot observar a les imatges incloses a l’annex A d’aquest 

treball.  

Material Percentatge de la 

Superfície [%] 

Paret Frontal 

Vidre 70 

Formigó 15 

Fusta 25 

Paret del Darrere 

Fusta 90 

Pissarra 10 

Paret Esquerra 

Cortina 90 

Fusta 10 

Paret Dreta 

Fusta 100 

Sostre 

Fusta 100 

Terra 

Parquet 100 
 

 

Taula 5.6: Materials a la superfície de les aules tipus A112/113 amb la 

seva proporció i desglossats segons la superfície a la que pertanyen. 
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Els resultats obtinguts es poden observar a la captura de pantalla del simulador que es 

mostra tot seguit: 

 

 
 

Figura 5.103: Captura de pantalla del simulador amb els resultats 

prospectius per a les aules tipus A112/113. 

 

Com en el cas del tipus d’aula anterior, podem veure com la major part de l’energia que 

un usuari de l’espai rebrà serà degut al camp directe, i per tant l’impacta acústic rebut en 

aquest espai es podrà reduir atenuant el camp reverberant i les primeres reflexions. 

D’aquesta manera tornem a veure que l’aplicació de material absorbent a l’espai podrà 

reduir el nivell de pressió sonora de l’espai amb un marge del 18% de la pressió acústica 

global. 
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c) Resum dels resultats obtinguts amb l’eina de simulació 

Similarment a com s’ha fet amb els resultats objectius obtinguts, s’ha confeccionat una 

taula en la que es poden observar els resultats obtinguts amb l’eina de simulació de 

forma resumida. Servirà per comparar els resultats de pretractament obtinguts amb el 

simulador envers als obtinguts empíricament, i si aquests coincideixen, també servirà 

per fer una previsió de com pot afectar el tractament a l’acústica de les aules de 

l’ESMUC. 

 

Condició Paràmetre Aula 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 

Hz 

2000 

Hz 

 

 

Pre 

RT60 [s] A103/104 1,36 1,10 1,00 0,66 0,95 

A112/113 3,92 1,90 5,18 2,19 2,19 

SPL [dB] A103/104 17,95 23,30 24,78 23,61 19,84 

A112/113 19,02 22,74 27,78 24,92 20,15 

D50 [%] A103/104 59,20 48,14 45,90 38,35 38,50 

A112/113 48,46 35,98 39,08 34,46 28,50 

 

 

Post 

RT60 [s] A103/104 0,78 0,51 0,47 0,36 0,36 

A112/113 1,06 0,66 0,74 0,62 0,48 

SPL [dB] A103/104 16,26 21,24 22,82 22,25 17,49 

A112/113 15,25 20,33 22,30 21,99 16,84 

D50 [%] A103/104 72,33 67,70 65,58 54,92 64,22 

A112/113 78,35 63,30 82,74 66,61 66,65 
 

 

Taula 5.7: Quadre resum dels resultats obtinguts amb la eina de simulació, indiquen els paràmetres de 

temps de reverberació RT60, nivell de pressió sonora SPL i el percentatge de la contribució del so 

directe indicador de definició D50. 
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6. AVALUACIÓ I CONCLUSIONS 

En aquest darrer capítol s’exposen les conclusions a les que s’ha arribat en aquest treball 

mitjançant els resultats prèviament obtinguts fruit del treball dut a terme i que es 

resumeix a continuació: 

 S’han realitzat experiments objectius a fi d’obtenir mostres les quals 

proporcionen una sèrie de paràmetres que ens permeten qualificar i quantificar 

l’impacte del condicionament acústic. 

 S’han realitzat qüestionaris sobre la percepció de l’acústica de les aules als 

usuaris d’aquestes a fi d’obtenir uns indicadors subjectius sobre l’acústica, 

estètica o el confort de les aules. 

 S’han establert uns estàndards fruit de la bibliografia citada en el segon capítol 

que ens permetrà avaluar l’acústica de les aules fent una comparativa amb 

aquests valors. 

 S’ha desenvolupat una eina de simulació mitjançant la teoria estadística de 

l’acústica arquitectònica que permet fer estudis prospectius per a fer un 

pronòstic sobre com poden variar les condicions acústiques d’un espai 

introduint un condicionament acústic. 

 S’han realitzat uns pressupostos orientatius del cost que ha tingut el projecte, 

tenint en compte tots els recursos emprats en aquest treball; ja siguin tangibles o 

no tangibles.     

També inclourà un apartat d’auto avaluació en el que s’indicaran els aspectes que es 

podrien haver millorat durant el desenvolupament del treball, i per acabar, s’ha inclòs 

un apartat que conté un seguit de propostes per a continuar l’estudi acústic que ha estat 

aquest treball.  

 

6.1. Conclusions 

Durant l’adquisició de resultats s’han anat formant una sèrie d’hipòtesis i enigmes que 

un cop estudiats els resultats s’han pogut esclarir. Així doncs en aquest apartat 

s’exposen les conclusions a les que ha arribat aquest treball, que conjuntament resolen 

l’objectiu plantejat al començament del projecte. 
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a) Validesa de la teoria estadística de l’acústica arquitectònica 

La primera conclusió a la que ha arribat aquest treball, ha estat la corroboració de la 

hipòtesis de validesa de la teoria estadística de l’acústica arquitectònica. Com s’ha 

explicat en el primer capítol aquesta teoria s’ha utilitzat per a fer estudis prospectius de 

l’aplicació del tractament a nous espais. Com també s’ha mencionat en el primer 

capítol, aquesta teoria es basa en una sèrie d’hipòtesis i restriccions, que ara,amb tots els 

resultats obtinguts, podem determinar si les hipòtesis i restriccions requerides per a la 

utilització d’aquest mètode han estat complertes i per tant la seva utilització ha estat 

correctament escollida. 

Per tal de demostrar la validesa de la teoria estadística, hem hagut de demostrar que els 

recintes que s’estan analitzant són un camp difós. Aquesta demostració s’ha fet 

empíricament comparant la variància dels paràmetres escollits en aquest treball en 

diferents punts d’una mateixa aula. 

D’aquesta manera s’ha pogut obtenir els següents gràfics, on es pot observar que per a 

les diferents posicions d’emissió i recepció en una aula els paràmetres acústics utilitzats 

en aquest treball tenen una variància mínima i per tant demostren que les aules que 

s’han analitzat en aquest treball compleixen amb la hipòtesis de que són camps difosos i 

per tant l’aplicació de la teoria estadística és correcte. 

 

 

 
Figura 6.1: Dispersió per al paràmetre RT60 a l’aula 52.015 en condició de 

pretractament. Les columnes representen les posicions de l’emissor mentre que les 

files representen les posicions del receptor. 
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Figura 6.2: Dispersió per al paràmetre RT60 a l’aula 52.223 en condició de 

pretractament. Les columnes representen les posicions de l’emissor mentre que les 

files representen les posicions del receptor. 

 

 
Figura 6.3: Dispersió per al paràmetre RT60 a l’aula 52.421 en condició de 

pretractament. Les columnes representen les posicions de l’emissor mentre que les 

files representen les posicions del receptor. 

 

Per tant, i com es pot observar en les anteriors figures, una conclusió a la que ha arribat 

aquest projecte és la validesa de la teoria estadística de l’acústica arquitectònica a les 

aules analitzades.  
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b) Impacta del tractament acústic 

Un dels altres objectius del treball era determinar l’impacta acústic que ha produït la 

incorporació del tractament a les aules on s’ha aplicat la prova pilot. D’aquesta manera, 

en aquest apartat s’han inclòs gràfics que mostren la mitja de cada paràmetre analitzat 

en aquest treball i que enfronta les condicions de pretractament i post tractament per a 

cada aula: 

 

 
Figura 6.4: Impacte del tractament acústic a les aules de la UPF per al paràmetre RT60. 

Les columnes indiquen la condició (a l’esquerra el pretractament, a la dreta el post 

tractament) i les files les diferents aules. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.5: Impacte del tractament acústic a les aules de la UPF per al paràmetre C50. Les 

columnes indiquen la condició (a l’esquerra el pretractament, a la dreta el post tractament) i 

les files les diferents aules. 
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Figura 6.6: Impacte del tractament acústic a les aules de la UPF per al paràmetre C80. 

Les columnes indiquen la condició (a l’esquerra el pretractament, a la dreta el post 

tractament) i les files les diferents aules. 

 

 
Figura 6.7: Impacte del tractament acústic a les aules de la UPF per al paràmetre D50. Les columnes 

indiquen la condició (a l’esquerra el pretractament, a la dreta el post tractament) i les files les diferents 

aules. 

 

Com es pot apreciar en les anteriors figures, l’aplicació del tractament ha resultat força 

pràctica, ja que els temps de reverberació s’han reduït a la meitat en les bandes d’octava 

que tenen més contribució a la intel·ligibilitat de la paraula. Els índexs de claredat han 

passat de mostrar valors negatius a tenir valors positius i l’índex de definició, tot i no 

haver experimentat una millora tan notable com els altres indicadors, també s’ha vist 

millorat per a totes les aules, sobretot a les bandes d’octava de 500 HZ, 1000 Hz i 2000 

Hz.  
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c) Diferencia de les aules tractades amb els estàndards  

Una altre conclusió a la que aquest treball pretenia arribar era esbrinar si l’aplicació del 

tractament permetria situar les aules dins dels paràmetres acústics per a aules que a 

l’estat de l’art d’aquest treball s’han mencionat. Un altre cop de forma gràfica es 

mostren les diferencies entre els estàndards i les aules tractades per al paràmetre RT60, 

que es el que la bibliografia citada en aquest treball considera més oportú per definir la 

qualitat acústica de les aules. 

 
Figura 6.8: Diferencies entre les aules amb el tractament aplicat i els estàndards per al paràmetre RT60. 

Amb aquesta figura podem arribar a la conclusió de que les aules amb el tractament 

aplicat encara no arriben als estàndards de qualitat acústica proposat per organitzacions 

de prestigi internacional com la organització mundial de la salut o la societat acústica 

d’Amèrica. 

d) Validació del tractament analitzat 

Finalment, la ultima conclusió que ha arribat aquest treball es la resposta a l’objectiu 

d’aquest treball, que pretenia esbrinar si el tractament realitzat com a prova pilot en 

algunes aules de la UPF seria extrapolable a les altres aules del mateix centre i a les 

aules de l’ESMUC.  

Per aquest motiu s’ha utilitzat un cop més l’eina de simulació desenvolupada per fer 

l’estudi prospectiu amb l’objectiu de veure com reaccionarà l’acústica de les aules a 

d’introducció del tractament. D’aquesta manera s’ha pogut analitzar la diferencia entre 

l’estat actual i l’estat amb la futura aplicació del tractament a les aules de l’ESMUC i 

veurem com es redueix el nivell de pressió sonora degut al camp indirecte amb 

d’introducció de material absorbent al sostre d’aquestes aules.  
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Figura 6.9: Captura de pantalla de l’eina de simulació, on es pot apreciar (a 

diferencia de les figures 5.103 i 5.102) que amb l’aplicació del tractament el 

ràtio de so indirecte envers el de so directe milloraria reduint-se a la meitat.  

 

Interpolant les diferents conclusions s’ha arribat a la conclusió final d’aquest treball, on 

finalment es pot dir que l’aplicació del tractament ha millorat considerablement les 

condicions acústiques de les aules on s’ha aplicat ta i com es pot observar a les figures 

6.4, 6.5, 6.6 i 6.7. Però tot i que hi ha hagut una millora notable respecte a les 

condicions de pretractament, l’acústica de les aules no s’ha vist lo suficientment 

millorada com per complir els estàndards proposats per la OMS ni la ASA. Finalment, i 

com s’ha vist als resultats, les instal·lacions de l’ESMUC en condició de pretractament 

gaudeixen d’uns millors paràmetres acústics que les aules de la UPF amb condicions 

prèvies al tractament, que fa indicar que si s’apliqués el tractament a aquest nou centre, 

molt probablement les seves aules es situaran dins dels paràmetres recomanats per la 

bibliografia citada al segon capítol d’aquest treball i a mes a mes el nivell de pressió 

acústica global dins d’aquestes es veurà disminuït fent que sigui un entorn laboral més 

higiènic i segur per als usuaris d’aquests espais. 

6.2. Aspectes a millorar 

En aquest apartat es farà una auto avaluació tot exposant els aspectes que es podrien 

haver millorat durant el transcurs d’aquest treball i com s’haguessin pogut millorar. 

Podem separar els aspectes a millorar en dos apartats. 

a) Obtenció de respostes a l’estudi subjectiu 

Per a que els resultats de l’estudi subjectiu haguessin pogut tenir cabuda dins de les 

conclusions, s’hagués hagut d’obtenir respostes als qüestionaris d’estudi subjectiu 

proposats per aquest treball per a cada aula per separat i en les dos condicions, de 

pretractament i post tractament, per a cada aula. Degut a la dificultat de sincronització 

amb els diferents centres propietaris de les instal·lacions que aquest treball estudia i les 

activitats que es realitzen en aquests espais ha sigut impossible obtindre respostes per a 

cada aula i per a cada condició tal i com era desitjable. 

Per tant, la solució a aquest problema i la proposta de millora és haver aconseguit un 

major suport institucional tant amb la secretaria de la UPF com amb la de l’ESMUC, 
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doncs de ben segur que amb una bona planificació i anticipació hagués estat possible 

efectuar l’estudi subjectiu de forma optima i amb un cost d’esforç menor. 

b) Estudi del soroll de fons i la relació senyal soroll 

Un altre aspecte a millorar és la possibilitat d’haver inclòs un estudi del soroll de fons i 

la relació senyal soroll a les aules que s’han analitzat. Com s’ha vist al segon capítol 

d’aquest treball, un dels estendards més comuns per a categoritzar la qualitat acústica de 

les aules és el soroll de fons i la relació senyal soroll en aquestes. En aquest treball, que 

en un principi pretenia efectuar aquests estudis, es va haver de renunciar a efectuar 

aquest estudi ja que no es va disposar de suficient temps a les aules per efectuar els 

experiments, que com s’ha explicat anteriorment en el treball, perquè una mostra del 

soroll de fons sigui significativa haurà d’estar ponderada durant com a mínim una hora 

per a que sigui significativa. 

Un cop més la solució i proposta de millora per a poder haver efectuat aquests 

experiments hagués sigut una major sincronització amb les secretaries de la UPF i de 

l’ESMUC, ja que disposant d’una hora a cada aula hagués estat possible obtindre 

conclusions sobre l’estudi objectiu del soroll de fons a les aules que s’han analitzat 

durant aquest treball.    

 

6.3. Continuïtat 

Finalment, al no haver conclòs el projecte en el que s’emmarca aquest treball, s’ha 

cregut convenient afegir aquest apartat on s’indiquen un seguit de tasques que es 

proposen com a feina a fer per a continuar aquest estudi en un futur, quan ja s’hagi 

implementat la prova pilot a les aules de l’ESMUC.   

a) Desenvolupar una interfície gràfica per al simulador 

La primera proposta de continuïtat que es presenta es el desenvolupament d’una 

interfície gràfica que permeti una millor interacció i visualització de resultats del 

simulador desenvolupat durant aquest treball. 

b) Obtenció de respostes a l’estudi subjectiu 

Un altre tasca identificada per a la futura millora del projecte en que aquest treball està 

emmarcat i que es pretenia efectuar durant el transcurs d’aquest treball i no s’ha pogut 

efectuar de manera òptima, com ja s’ha explicat a l’anterior apartat d’aspectes a 

millorar, es l’obtenció de respostes dels qüestionaris d’estudi subjectiu proposats en 

aquest treball. Idealment aquesta tasca s’hauria de realitzar un cop el tractament acústic 

a l’ESMUC ja hagi sigut aplicat a les aules pilot, a fi de poder comparar les respostes al 

qüestionari aula a aula i per a cada aula entre la seva corresponent aula de control i 

l’aula on s’hagi aplicat la prova pilot. 
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c) Realització de l’estudi objectiu del post tractament a l’ESMUC. 

Aquest treball també proposa la necessitat d’efectuar els experiments objectius un cop el 

tractament s’hagi aplicat a les aules de l’ESMUC, doncs d’aquesta manera serà possible 

fer la comparativa entre les mostres ja disponibles de les aules amb la condició prèvia al 

tractament amb les mostres un cop s’hagi aplicat el tractament i obtindre conclusions 

específiques per aquest centre.  

d) Realització d’audiometries al personal docent de l’ESMUC. 

Finalment, i degut a les característiques de l’ús de les aules de l’ESMUC, aquest treball 

proposa un nou tipus d’experiment per esbrinar quin es l’impacta acústic real al que 

estan exposats els usuaris de les aules de l’ESMUC i especialment el personal docent, 

que poden passar gran part de la seva jornada laboral amb un nivell excessiu de pressió 

sonora. Per això es proposa efectuar audiometries a una mostra significativa abans de la 

utilització de les aules i posterior. D’aquesta manera serà possible estimar 

numèricament el dany acústic que es pot experimentar en aquests espais, i determinar 

durades de jornada laboral d’acord amb les condicions d’higiene i seguretat acústica de 

les aules. 
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Figura 4.2: 

https://www.thomann.de/gb/mackie_srm_450_v3.htm 

Figura 4.3: 

http://www.microfusa.com/tienda/es/focusrite-scarlett-2i2-2nd-gen.html 

Figura 4.4: 

http://www.phonic.com/test-instrument/paa3/?sl=es 

 

Aquestes figures poden haver estat modificades i traduïdes d’acord amb els objectius 

del treball. La resta de figures que no consten en aquest llistat han estat elaborades per 

l’autor del treball així com la totalitat d’imatges i taules que hi apareixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.produccioneselsotano.com/la-respuesta-de-impulso-esa-gran-desconocida/
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/proteccionRuido/DBHR.pdf
https://www.upf.edu/campus/comunicacio/
http://audioforo.com/2016/05/19/neumann-tlm103-vs-behringer-ecm8000/
https://www.thomann.de/gb/mackie_srm_450_v3.htm
http://www.microfusa.com/tienda/es/focusrite-scarlett-2i2-2nd-gen.html
http://www.phonic.com/test-instrument/paa3/?sl=es
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Annex A: Imatges de les aules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Aules de la UPF 

Totes les fotografies exposades a continuació han estat realitzades per l’autor d’aquest 

treball amb una Olympus OM-D1. 

a) Aula 52.015 
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b) Aula 52.223 
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c) Aula 52.421 
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Aules de l’ESMUC 

Totes les fotografies exposades a continuació han estat realitzades per l’autor d’aquest 

treball amb una Olympus OM-D. 

a) Aula A103/104 
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b) Aula A112/113 
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Annex B: Gràfics complerts 
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Aules a la UPF 

a) Mitja RT60 Aurora 

 

b) Mitja RT60 REW 
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c) Diferencia RT60 REW-Aurora 

 

d) Dispersió pretractament RT60 52.015 

 

 

 
 

 



XVI 
 

e) Dispersió post tractament RT60 52.015 

 

f) Dispersió pretractament RT60 52.223 

 

 

 

 



XVII 
 

g) Dispersió post tractament RT60 52.223 

 

h) Dispersió pretractament RT60 52.421 
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i) Dispersió post tractament RT60 52.421 

 

j) Mitja C50  
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k) Dispersió C50 52.015 

 

l) Dispersió C50 52.223 
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m) Dispersió C50 52.421 

 

n) Mitja C80 
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o) Dispersió C80 52.015 

 

p) Dispersió C80 52.223 
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q) Dispersió C80 52.421 

 

r) Mitja D50  
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s) Dispersió D50 52.015 

 

t) Dispersió D50 52.223 
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u) Dispersió D50 52.421 
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Aules a l’ESMUC 

a) RT60 Aurora 

 

b) RT60 REW 
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c) C50 

 

d) C80 
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e) D50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIX 
 

Annex C: Qüestionaris Perceptius 
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Estudi subjectiu de l’acústica arquitectònica a la UPF 

Aquest qüestionari forma part d’un treball fi de grau que te com a objectiu avaluar les 

modificacions acústiques introduïdes en algunes de les aules del campus de la comunicació de 

la UPF durant l’estiu del 2016. El treball conclourà amb la necessitat o no necessitat d’estendre 

aquest tractament a la resta d’aules del campus. 

 

Abans de començar el qüestionari, indica a quina aula et trobes:  

 

Bloc A: Informació personal 

  Dona Home    NS/NC 
A.1 Sexe         
  <20 20-29 30-39 40-49 >50 NS/NC 
A.2 Edat        
   Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
A.3 Capacitat 
auditiva 

Dreta       
 Excel·lent     Bo   Regular Malament Nefast NS/NC 

Esquerra       
  Estudiant Professor     
A.4 Rol a l’espai       

 

 

Les qüestions B.1 i B.2 del següent bloc només han de ser contestades si a la qüestió A.4 de 

l’anterior bloc s’ha respòs rol d’estudiant. S’entén que davant és a prop de la zona de l’orador i 

esquerra es si l’orador us quedava a la dreta, per exemple.   

 

Bloc B: Localització a l’espai 

  Davant Centre Darrere 
B.1 Indica la posició 
que has ocupat 

   
Esquerra Centre Dreta 

   
 Davant Centre Darrere 
B.2 Indica la teva 
posició preferida 

   
Esquerra Centre Dreta 

   
 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
B.3 Avalua la 
visibilitat de l’orador 

      

 <10 10-19 20-29 30-39 >40 NS/NC 
B.4 Indica el nombre 
d’ocupants a la sala 
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Per a la qüestió C.1 del següent bloc,es demana el nivell de silenci a l’aula quan aquesta es 

troba buida, o quan els ocupants d’aquesta no produeixen sons.    

 

Bloc C: Aspectes generals de la sala 

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.1 Avalua el grau 
de silenci a la sala 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.2 Avalua la  
il·luminació 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.3 Avalua la 
temperatura 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.4 Avalua la 
humitat 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.5 Avalua 
l’arquitectura i 
decoració 

      

 

 

 

Bloc D: Aspectes acústics genèrics 

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.1 Avalua la relació 
entre la directivitat del 
so percebut amb la 
posició de l’orador 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.2 Avalua la 
intel·ligibilitat de la 
paraula 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.3 Avalua el confort 
que sents com a orador  

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.4 Avalua la 
homogeneïtat del so 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.5 Avaluació 
subjectiva del conjunt 
com a sala 
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Per al següent bloc, s’entén que: 

La superposició de diversos sons indica el grau de reverberació. 

La prolongació dels diversos sons indica el grau de sequedat. 

La sensació del tamany de l’espai indica el grau d’intimitat . 

La riquesa en aguts i la lentitud de la seva desaparició indica el grau de brillantor. 

La riquesa i claredat dels sons greus indiquen el grau de calidesa. 

La distinció per separat dels detalls de les diverses fonts indiquen la claredat. 

Bloc E: Aspectes acústics al detall 

  Excel·lent Bo  Regular Malament Nefast NS/NC 
E.1 Indica com 
predominen els 
sons segons el 
seu contingut 
freqüencial 

Altes       
 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 

Mitges       
 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 

Baixes       
  Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
E.2 Avalua la relació entre 
la percepció acústica de 
l’espai amb l’espai 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.3 Avalua el grau de 
reverberació 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.4 Avalua el grau de 
sequedat 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.5 Avalua el grau 
d’intimitat 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.6 Avalua el grau de 
brillantor 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.7 Avalua el grau de 
calidesa 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.8 Avalua el grau de 
claredat 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.9 Avalua la intensitat 
acústica 

      

 Si No     
E.10 Detecta elements 
inductors de soroll? 
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En cas afirmatiu, quins?       
 

 
 
 
 
 
 

 Si No     
E.11 Ha experimentat 
algun cop molèsties 
acústiques desprès 
d’utilitzar l’espai  

      

 

 

Bloc F: Comentaris, propostes i preguntes 
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Estudi subjectiu de l’acústica arquitectònica a l’ESMUC 

Aquest qüestionari forma part d’un treball fi de grau que te com a objectiu avaluar les 

condicions acústiques de les aules de l’ESMUC. El treball conclourà amb la necessitat o no 

necessitat d’aplicar un tractament acústic a les aules a fi de millorar les condicions dels usuaris 

d’aquests espais. 

Abans de començar el qüestionari, indica a quina aula et trobes:  

 

Bloc A: Informació personal 

  Dona Home    NS/NC 
A.1 Sexe         
  <20 20-29 30-39 40-49 >50 NS/NC 
A.2 Edat        
   Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
A.3 Capacitat 
auditiva 

Dreta       
 Excel·lent     Bo   Regular Malament Nefast NS/NC 

Esquerra       
  Estudiant Professor     
A.4 Rol a l’espai       

 

Les qüestions B.1 i B.2 del següent bloc només han de ser contestades si a la qüestió A.4 de 

l’anterior bloc s’ha respòs rol d’estudiant. S’entén que davant és a prop de la les fonts sonores  i 

esquerra es si les fonts sonores us quedaven a la dreta, per exemple.   

Bloc B: Localització a l’espai 

 Davant Centre Darrere 
B.1 Indica la posició 
que has ocupat 
 

   
Esquerra Centre Dreta 

   
 Davant Centre Darrere 
B.2 Indica la teva 
posició preferida 

   
Esquerra Centre Dreta 

   
 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
B.3 Avalua la 
visibilitat de les fonts 
sonores 

      

 <10 10-19 20-29 30-39 >40 NS/NC 
B.4 Indica el nombre 
d’ocupants a la sala 
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Per a la qüestió C.1 del següent bloc,es demana el nivell de silenci a l’aula quan aquesta es 

troba buida, o quan els ocupants d’aquesta no produeixen sons.    

Bloc C: Aspectes generals de la sala 

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.1 Avalua el grau 
de silenci a la sala 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.2 Avalua la  
il·luminació 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.3 Avalua la 
temperatura 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.4 Avalua la 
humitat 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
C.5 Avalua 
l’arquitectura i 
decoració 

      

 

 

 

Bloc D: Aspectes acústics genèrics 

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.1 Avalua la relació 
entre la directivitat del 
so percebut amb la 
posició de l’orador/les 
fonts sonores 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.2 Avalua la 
intel·ligibilitat de la 
paraula 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.3 Avalua el confort 
que sents com a 
orador/font sonora  

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.4 Avalua la 
homogeneïtat del so 

      

 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
D.5 Avaluació 
subjectiva del conjunt 
com a sala 
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Per al següent bloc, s’entén que: 

La superposició de diversos sons indica el grau de reverberació. 

La prolongació dels diversos sons indica el grau de sequedat. 

La sensació del tamany de l’espai indica el grau d’intimitat . 

La riquesa en aguts i la lentitud de la seva desaparició indica el grau de brillantor. 

La riquesa i claredat dels sons greus indiquen el grau de calidesa. 

La distinció per separat dels detalls de les diverses fonts indiquen la claredat. 

Bloc E: Aspectes acústics al detall 

  Excel·lent Bo  Regular Malament Nefast NS/NC 
E.1 Indica com 
predominen els 
sons segons el 
seu contingut 
freqüencial 

Altes       
 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 

Mitges       
 Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 

Baixes       
  Excel·lent Bo Regular Malament Nefast NS/NC 
E.2 Avalua la relació entre 
la percepció acústica de 
l’espai amb l’espai 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.3 Avalua el grau de 
reverberació 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.4 Avalua el grau de 
sequedat 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.5 Avalua el grau 
d’intimitat 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.6 Avalua el grau de 
brillantor 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.7 Avalua el grau de 
calidesa 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.8 Avalua el grau de 
claredat 

      

 Excessiu Alt Correcte Baix Inexistent NS/NC 
E.9 Avalua la intensitat 
acústica 

      

 Si No     
E.10 Detecta elements 
inductors de soroll? 
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En cas afirmatiu, quins?       
 

 
 
 
 
 
 

 Si No     
E.11 Ha experimentat 
algun cop molèsties 
acústiques desprès 
d’utilitzar l’espai  

      

  2h 4h 6h 8h 
En cas afirmatiu, quanta 
estona va estar a l’espai? 

      

 

 

Bloc F: Comentaris, propostes i preguntes 
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Annex D: Eina de simulació 
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Propietats Generals 
     Dimensions Velocitat al Medi 
     Lx [m]   C [m/s]   
     Ly [m]   Distancia de la Font 
     Lz [m]   d [m]   
     S [m2] 0 Densitat Volumetrica 
     V [m3] 0 ρ [Kg/m3]   
     Propietats de la Font 

 Octava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 Mitja 
 Wac [W]               
 Q               
 Absorció de les Superficies 
 Octava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 α [%] 
 Paret Frontal 
 α1               
 α2               
 α3               
 α4               
 S [m2] 0 

       A [Sabines] 0 0 0 0 0 0 
  Paret Darrere 

 α1               
 α2               
 α3               
 α4               
 S [m2] 0 

       A [Sabines] 0 0 0 0 0 0 
  Paret Esquerra 

 α1               
 α2               
 α3               
 α4               
 S [m2] 0 

       A [Sabines] 0 0 0 0 0 0 
  Paret Dreta 

 α1               
 α2               
 α3               
 α4               
 S [m2] 0 

       A [Sabines] 0 0 0 0 0 0 
  



XLI 
 

Sostre 
 α1               
 α2               
 α3               
 α4               
 S [m2] 0 

       A[Sabines] 0 0 0 0 0 0 
  Terra 

 α1               
 α2               
 α3               
 α4               
 S [m2] 0 

       A[Sabines] 0 0 0 0 0 0 
  Absorció Total i Constant de Sala per Bandes 

 Octava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 
  Atotal [Sabines] 0 0 0 0 0 0 
  αmitja #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  R #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  Absorció Total i Constant de Sala 

 αmitja #¡DIV/0! 
       R #¡DIV/0! 
       Resultats per Bandes 

 Octava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 
  RT60 [s] #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  SPL [dB] #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  SPLdirecte [dB] #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  SPLindirecte [dB] #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  SPL [dB A] #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  SPLdirecte [dB A] #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  SPLindirecte [dB A] #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  Directe [%] #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  Indirecte [%] #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  Resultats Globals 

 RT60 [dB] #¡DIV/0! 
       

SPL [dB] #¡DIV/0! SPL [dB A]   
dcritica 
[m] #¡DIV/0! 

   

SPLdirecte [dB] #¡DIV/0! 
SPLdirecte 
[dB A]   

Directe 
[%] #¡DIV/0! 

   

SPLindirecte [dB] #¡DIV/0! 
SPLindirecte 

[dB A]   
Indirecte 
[%] #¡DIV/0! 
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Annex E: Informe UPF 
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