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Resum 

Gironella, vila del Berguedà de poc menys de 5.000 habitants, disposa d’un pavelló 

esportiu inaugurat l’any 1992, amb pista de parquet de fusta. 

Amb el present treball, es vol veure la possibilitat d’adequar l’acústica d’aquest espai per 

tal de poder aprofitar-lo, a banda de l’activitat esportiva, per a realitzar-hi concerts i balls, 

si és el cas.  

D’aquesta manera es durà a terme un estudi acústic teòric, mitjançant les teories 

estadística, geomètrica i ondulatòria, de la sala del pavelló i es proposarà una millora 

consistent en la modificació dels actuals materials que envolten l’espai. 

Finalment, es realitzarà un estudi acústic de la sala, amb els materials i equips adients, 

per tal de comprovar la fiabilitat de l’estudi teòric. Si els resultats són equiparables, les 

mesures teòriques proposades per a la correcció de l’acústica de l’espai es consideraran 

correctament dissenyades, en cas contrari, caldrà la proposta de noves mesures. 

Resumen 

Gironella, pequeño pueblo del Berguedà, con menos de 5.000 habitantes, dispone en un 

pabellón deportivo inaugurado en el año 1992, con pista de parqué de madera. 

En el presente trabajo se quiere estudiar la posibilidad de adecuar la acústica de este 

espacio a fin de que pueda ser aprovechado, aparte de los usos deportivos actuales, como 

sala para conciertos y bailes, si fuera necesario. 

Se realizará un estudio acústico teórico, utilizando los fundamentos de las teorías 

estadística, geométrica y ondulatoria, y se propondrá una mejora acústica basada en la 

modificación de los materiales que actualmente envuelven el espacio a considerar. 

También se estudiará la acústica de la sala con la toma y análisis de muestras sonoras, a 

fin de comprobar la fiabilidad del estudio teórico. 

Si los resultados son equiparables, las medidas propuestas en el primer caso se 

considerarán correctas, en caso contrario, será necesario la adopción de nuevas medidas 

correctoras. 
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1. INTRODUCCIÓ

Gironella, vila  de poc menys de 5.000 habitants ubicada al bell mig de la comarca del 

Berguedà, disposa d’un pavelló esportiu inaugurat l’any 1992, dissenyat i subvencionat 

per la Generalitat de Catalunya segons els paràmetres, en aquella època, del mòdul III, el 

de tipus més senzill pel que fa a dimensions i capacitat d’espectadors, amb pista de 

parquet de fusta. 

Durant els seus primers anys de vida, la instal·lació es va intentar aprofitar, a banda del 

usos esportius que li són propis, com a sala de ball i de concerts en les ocasions que 

aquests esdeveniments no es podien celebrar a l’exterior, ja fos per mal temps, o per la 

mateixa naturalesa de l’acte. Tanmateix mai es va poder aconseguir una acústica amb un 

nivell de qualitat acceptable, es va deixar d’utilitzar amb aquestes finalitats.  

L’objectiu d’aquest treball és estudiar la possibilitat de recuperació d’aquest espai com a 

sala de concerts, principalment. Així es vol fer un estudi acústic de la sala principal del 

pavelló amb tot detall i proposar el disseny d’un sistema mòbil i practicable, de fàcil 

instal·lació i retirada que, quan convingui, converteixi l’actual espai en una sala de ball i 

de concerts amb una acústica digna i suficient. 

Per fer-ho, es durà a terme un estudi acústic teòric de l’espai des de dues vessants: amb 

l’aplicació de varies teories relacionades amb l’acústica arquitectònica, per un costat, 

juntament amb l’estudi acústic pràctic per comparar varis resultats, per un altre, a fi de 

poder presentar una solució de millora que permeti una major utilització d’aquesta 

infraestructura, avui infrautilitzada. 

Per a la realització del projecte es compta amb la total implicació de l’ajuntament de la 

vila, amb el seu alcalde al capdavant, així com dels serveis tècnics municipals que, a 

banda de posar al meu abast tota la informació disponible i les facilitats necessàries 

d’accés i estudi del recinte, s’han mostrat totalment receptius i oberts a les propostes de 

millora i reforma de l’espai que resultin de les conclusions del projecte. 
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2. OBJECTIUS

La finalitat d’aquest Treball Final de Grau és poder aplicar, en una situació real, els 
coneixements teòrics i pràctics adquirits en el Grau d’Enginyeria en Sistemes 
Audiovisuals. 

L’objectiu principal del treball, com ja s’ha detallat en el punt anterior, és el d’estudiar 
quines condicions o característiques caldria modificar en l’espai de la zona de la pista 
poliesportiva del pavelló municipal d’esports de Gironella, per tal d’aconseguir una 
acústica que permeti la celebració de concerts i balls, si és el cas, amb una mínim de 
qualitat. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, caldrà: 

- Fer un estudi de l’actual acústica de la zona esportiva del pavelló i detectar les
seves mancances.

- Estudiar diferents alternatives, mitjançant diversos materials, per a la millora
acústica de l’espai estudiat.

- Fer una proposta final que permeti la utilització d’aquesta sala per a activitats en
les quals l’acústica té una importància fonamental.

Els motius pels quals he escollit el desenvolupament del treball que assumeixo, són de 

dos tipus: per un costat sempre m’ha atret i m’ha interessat el tema de l’acústica 

arquitectònica, i aquest treball em permetrà un major aprofundiment en la seva 

coneixença, desenvolupament i possibilitats. 

Per altre costat, trobar una solució al problema d’insuficiència d’espais adients i equipats 

per a concerts i balls a Gironella, la vila de la qual procedeixo, i així intentar, en la mesura 

de les meves possibilitats, contribuir a la millora i ampliació de les  instal·lacions 

destinades al lleure i la cultura. 

El fet de tenir el suport explícit dels representants municipals, no deixa de ser un repte 

apassionant que vull afrontar amb il·lusió i dedicació. 
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3. FONAMENTS TEÒRICS

3.1. Conceptes bàsics del so 

3.1.1. Nivell de pressió sonora (SPL) 

El nivell de pressió sonora és un indicador utilitzat per analitzar els efectes causats per la 

propagació en l’aire d’una ona sonora de X intensitat. 

Aquesta ona impacta en les partícules de l’aire generant un moviment ondulatori de les 

mateixes, la qual cosa provocarà una variació en la pressió d’aquest, que es superposarà 

a la pressió atmosfèrica, donant com a resultat una ona sonora amb una quantitat d’energia 

X, que en ser captada per l’oïda humana, estimularà la sensació de sentir, com a resposta 

al xoc de pressions interna-externa. 

Aquest procés físic és el causal de l’existència del denominat rang d’audició, que oscil·la 

en una escala que va dels 0 dB als 120 dB. Aquest fet implica que l’oïda humana pugui 

percebre un ampli marge d’intensitats, entre el llindar d’audició i el llindar del dolor. El 

llindar d’audició humà és de 2 · 10"5 Pa. 

3.1.2. Relació entre nivells de SPL i freqüència 

El rang de freqüències audibles per una persona jove amb una audició normal, va dels 20 

Hz, so més greu, fins als 20.000 Hz, so més agut. Ara bé, la oïda humana no té la mateixa 

sensibilitat per tot el rang de freqüències. En la següent imatge es pot observar la variació 

dels llindars d’audició i de dolor en funció de la freqüència. 
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Imatge 3.1. Nivells audibles en funció de la freqüència 

3.1.3. Espectrograma 

És la representació gràfica de l’espectre de freqüències de l’emissió sonora. Aquest gràfic 

revela característiques que no poden apreciar-se dins dels límits de freqüència de l’oïda 

humana, com per exemple les altes freqüències o modulacions d’amplitud. 

Imatge 3.2. Exemple espectrograma 

L’eix horitzontal mesura la freqüència (en Hz) i l’eix vertical mesura la amplitud del so 

(en V, dBs o altres).  
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3.1.4. Sonograma 

Representa l’evolució temporal de l’espectre d’un so al llarg del temps. L’eix horitzontal 

mesura el temps (en s), l’eix vertical mesura la freqüència (en Hz) i un tercer eix 

representat en color o nivells de gris representa la amplitud del so (en V, dBs o altres). 

3.1.5. Classificació dels sons 

A) Sons simples

Sons formats per una única component freqüencial (to pur, algunes notes d’una flauta, 

etc.). 

B) Sons harmònics

Sons formats per més d’una component freqüencial, múltiple d’una fonamental (violí, so 

de la xarxa elèctrica, etc.). 

C) Sons parcials

Sons formats per més d’una component freqüencial identificable però no múltiple d’una 

fonamental (gong, campana, etc.). 

D) Soroll

So format per components més o menys aleatòries. Pot estar limitat a una banda de 

freqüències (soroll d’un conducte de ventilació) o estès per tota la banda (soroll d’una 

radio desintonitzada). Pot ser soroll blanc (caiguda 0 dB/oct), rosa (caiguda -3 dB/oct) o 

marró (caiguda -6 dB/oct). 

Les seqüències MLS generen soroll pseudo-aleatori que es considera aleatori dins una 

banda de freqüències determinada. 
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3.1.6. Fonts coherents i fonts incoherents 

Són les fonts que es sumen en mòdul i fase. Les fonts coherents només es troben en 

laboratori i en alguns casos de reflexions especulars (p.ex. la reflexió d’una ona al faristol 

o al terra mentre s’enregistra).

Les fonts coherents poden generar interferència constructiva i/o destructiva de manera 

controlada. 

Quan les dues fonts produeixen ones que no tenen una diferència finita i estable de les 

seves freqüències i fases, es diuen incoherents. 

Dues fonts coherents idèntiques sumen 6 dB, mentre que la suma de dues fonts 

incoherents són 3 dB. 

3.2. Elements que condicionen el so dins un recinte 

L’Acústica Arquitectònica és la part de l’acústica que estudia el comportament de 

diferents espais, segons l’ús que se’ls hi vulgui donar.  

Existeixen tres grans àrees en les quals l’acústica arquitectònica és fonamental: 

- Aïllament acústic: Estudia la protecció contra els sons i les vibracions que es volen

evitar.

- Condicionament acústic: Estudia la adaptació acústica d’un local segons l’ús al

qual està destinat.

- Urbanisme: Estudia el conjunt d’intervencions per assegurar una protecció davant

sons exteriors a les zones urbanes segons el seu ús.

3.2.1. Reflexió 

Quan una ona incideix obliquament sobre una superfície llisa (o de rugositats de 

dimensions molt menors a la longitud d’ona) es produeix una ona reflectida, on l’angle 

que forma amb la normal a la superfície en qüestió és el mateix que l’angle que forma la 

ona incident. 
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L’energia de l’ona reflectida sempre serà menor a l’energia de la ona incident. Donat que 

l’energia ni es crea ni es destrueix, s’assumeix que la diferència d’energia entre una i altra 

ones, pot ser absorbida per la superfície o transmesa cap al nou medi, donant-se el 

fenomen d’absorció o refracció segons el cas. 

3.2.2. Refracció 

Quan una ona incideix obliquament sobre una superfície llisa (o de rugositat de 

dimensions molt menors a la longitud d’ona) es pot produir una ona refractada amb un 

canvi d’inclinació respecte la línia/superfície que separa dos medis homogenis degut al 

canvi de velocitat de propagació de la ona en cadascun del medis. 

Segons la velocitat de cada medi, v1 i v2, la refracció es produeix: 

- v1 > v2 : L’angle del front d’ona respecte la normal al segon medi és petit que

l’angle del front d’ona respecte la normal del primer medi.

- v1 < v2 : L’angle del front d’ona respecte la normal al segon medi és gran que

l’angle del front d’ona respecte la normal del primer medi.

3.2.3. Difracció 

La difracció es produeix quan un front d’ona es troba davant d’un forat o un obstacle de 

dimensions més petites a les de la longitud d’ona. La porció d’ona que es queda obstruïda 

ja no es propaga en la mateixa direcció dels raigs, tal i com seria d’esperar, sinó que  es 

produeixen noves ones circulars com si existís un nou focus puntual a la obertura.  

3.2.4. Difusió 

La difusió es produeix quan un front d’ona es reflexa damunt una superfície amb 

rugositats de dimensions similars a la longitud d’ona. En aquest cas no es dona una 

reflexió especular, sinó que es produeix en totes direccions i l’energia individual de 

cadascuna de les reflexions serà inferior que l’energia incident.  
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Per aconseguir una bona difusió és precís, que el so es reflecteixi de manera aleatòria en 

totes direccions. S’usen diagrames polars per estudiar la distribució espacial de les 

reflexions.  

Quan hi ha difusió, es diu que el front d’ona incident es trenca. 

3.3. Teories bàsiques de l’acústica arquitectònica 

Existeixen tres grans teories, o mètodes, per a coneixement i l’estudi del condicionament 

acústic: 

▪ Teoria  geomètrica

▪ Teoria ondulatòria

▪ Teoria estadística

3.3.1. Teoria geomètrica 

La teoria geomètrica es basa en una única hipòtesis: el so es propaga per l’aire com si 

fossin rajos. 

Segons aquesta teoria, en general, les primeres reflexions presenten un nivell energètic 

major que les corresponents a la cua reverberant ja que aquestes darreres son part del so 

que es va atenuant, doncs es tracta de reflexions de baix ordre, per norma general inferior 

a ordre 3. 

Es diu que una reflexió és d’ordre “n” quan el raig sonor, ha incidit “n” vegades sobre les 

diferents superfícies de l’espai abans d’arribar al receptor. 

Per altra banda, les primeres reflexions dependran directament de les formes 

geomètriques de la sala, tota vegada que són específiques de cada punt i per tant, 

determinaran les característiques acústiques de la sala en una posició d’escolta juntament 

amb el so directe. 



11 

Imatge 3.3. Representació gràfica de les reflexions i 
mostres representades amb un ecograma. 

Per tal de dur a terme els càlculs acústics mitjançant aquesta teoria fa falta una eina de 

càlcul molt potent. 

- Estudi de l’eco

L’eco es produeix quan el receptor pot diferenciar entre dos sons que arriben amb una 

diferència de temps superior a ∆t ≥ 50ms. Aquest fet es pot produir quan la diferencia 

de camins entre el so directe i la primer reflexió és de: ∆x = c · ∆t = 340 · 0.05 = 17 m. 

L’eco es produeix bàsicament amb les reflexions de primer o segon ordre, ja que la resta 

arriben massa desordenades i provoquen reverberació. 

3.3.2. Teoria ondulatòria 

La teoria ondulatòria, introdueix el concepte de modes propis que està relacionat amb les 

dimensions i geometria d’una sala. El mode propi d’una sala equival a la seva ressonància. 
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L’estudi analític dels modes propis es realitza mitjançant la denominada acústica 

ondulatòria que, juntament amb l’acústica geomètrica i la estadística, constitueixen les 

tres teories clàssiques que fan possible conèixer amb rigor el comportament del so en un 

recinte qualsevol.  

A) Modes propis

En trobar-se ones incidents i reflectides en una sala, apareixen interferències constructives 

i destructives, és a dir, apareixen el que s’anomenen modes propis de la sala. Cada mode 

propi va associat a una freqüència.  

Els modes propis es tradueixen, a nivell pràctic, en el fet que la qualitat sonora dins d’una 

sala dependrà del punt des del qual es realitzi l’escolta. Si l’escolta s’efectua en un punt 

en el qual es situa un màxim de pressió de la ona estacionaria o mode propi, s’estarà 

percebent aquesta freqüència amb major intensitat de la que realment s’hauria de percebre 

i, al contrari, un oient ubicat en algun punt on es situí un mínim de pressió, percebrà 

aquesta mateixa freqüència amb menor intensitat que la que realment té. 

La distorsió que els modes propis produeixen sobre el so emès en una sala, s’anomena 

coloració. L’efecte serà el mateix que es pot obtenir a l’introduir un equalitzador i es 

modifiquessin els seus paràmetres en funció del punt d’escolta dins la sala. L’existència 

de modes pròpies no fa una altra cosa que distorsionar el so.  

Per corregir l’existència de modes propis, serà convenient un bon disseny de la sala en la 

qual, igual que es pretén en una caixa de ressonància d’un violí o un piano, s’optimitzarà 

el nombre i distribució dels modes propis per tal d’aconseguir el millor so possible.  

Hi ha tres tipus de modes: 

- Modes axials:  Formats com a resultat d’una ona estacionaria fluctuant entre dues

superfícies. El front d’ona es propaga segons els tres eixos del recinte (dues parets,

amb dos cosinus directors nuls). El seu origen es troba en cadascun dels plans

limitats (nx,0,0); (0,ny,0) i (0,0,nz).

- Modes tangencials: Formats com a resultat de la reflexió d’una ona estacionaria

entre quatre superfícies. El front d’ona es propaga paral·lelament a una aresta
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(quatre parets, amb un cosinus director nul). El seu origen es troba en cadascuna 

de les tres arestes (nx,ny,0); (nx,0,nz) i (0,ny,nz). 

- Modes oblics: Formats com a resultat de la reflexió d’una ona estacionaria entre 

sis superfícies. El front d’ona es propaga en forma obliqua als tres parells de parets 

(sis parets, cap dels cosinus directors nuls). El seu origen es troba en cadascun 

dels vèrtex del recinte (nx,ny,nz).

B) Ressonància 

La ressonància es dona com a conseqüència de les reflexions successives en parets 

oposades. Si en una sala es genera una ona sonora que viatja perpendicularment a dues 

parets enfrontades, en reflectir-se en una d’elles el que farà, també perpendicularment, 

serà tornar sobre si mateixa i posteriorment es reflectirà en la paret oposada. Es generarà 

el que es denomina una ona estacionaria, és a dir, una ona que va i torna una i una altre 

vegada entre les dues parets. 

Aquesta ona és, de fet, una ona sonora que s’escoltarà precisament com un so. Si la 

distancia entre les dues parets és L, la longitud de l’ona és 2·L i per consegüent haurà de 

complir: 

2 · 𝐿 = 	
𝑐
𝑓

3.3.3. Teoria estadística 

La teoria estadística, concebuda principalment per a espais tancats, es basa en dues 

hipòtesis, la primera és que el so es propaga en totes direccions, i la segona que el camp 

acústic del recinte és un camp difós.  

Així, es considera que una font sonora crea un so que es propaga en fronts d’ones 

esfèriques que transporten energia sonora. Aquestes ones col·lideixen amb les diferents 

superfícies del recinte mantenint la seva naturalesa ondulatòria fins que, passat un cert 

temps, totes les ones emeses, les que s’emeten i les reflectides per totes les superfícies del 
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recinte, es barregen de tal manera que el so al final es pot considerar format per una 

infinitat d’ones planes. En aquestes últimes, es considera que en cadascuna està 

continguda l’energia sonora en cada instant i que la seva trajectòria serà perpendicular al 

seu front d’ona plana. Per dur a terme les operacions corresponents no fan falta eines de 

càlcul massa potents. 

De totes maneres, aquesta teoria té limitacions: l’estudi tant sols serà vàlid en aquells 

punts de la sala suficientment allunyats d’alguna de les parets o objectes que s’hi disposin. 

La teoria estadística dóna informació sobre els materials adient per recobrir les parets a 

partir d’uns requeriments de reverberació, del nivell SPL que arriba a un oient si s’excita 

una font coneguda, de la proporció entre el camp directe i el reverberant i altres 

característiques acústiques. 

Amb aquesta teoria s’està admeten part del mètode ondulatori i part del mètode 

geomètric. Els conceptes més importants emprats en aquesta teoria, són: 

A) RT60

Després del període de les primeres reflexions, comencen a aparèixer les reflexions de les 

reflexions i així successivament, donant origen a una situació mot complexa en la qual 

aquestes reflexions es van densificant cada cop més. Aquesta permanència del so, després 

que la font emissora hagi deixa d’emetre, es denomina reverberació. 

Ara bé, en cada reflexió, una part del so és absorbit per la superfície sobre la que ha incidit 

l’ona. La part absorbida pot transformar-se en calor o propagar-se cap a l’habitació veïna, 

o ambdues coses a la vegada. La part reflectida manté el caràcter del so i viatjarà dins el

recinte fins trobar-se amb una altre superfície, que novament n’absorbirà  una part i en

reflectirà una altra. El procés continuarà fins que el so reflectit sigui ja massa dèbil per

ser audible i, al final, s’extingeixi.

Per mesurar el temps que tarda el procés d’extinció del so, s’introdueix el concepte de 

temps de reverberació, tècnicament definit com el temps que tarda el so a disminuir 60 

dB per sota del seu nivell inicial. El seu símbol és RT60 i es mesura amb segons. 
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El temps de reverberació dependrà de com d’absorbents siguin les superfícies de la sala. 

Així, si les parets són molt reflectants, es necessitaran moltes reflexions perquè 

s’extingeixi el so, llavors l’RT60 serà gran. En canvi, si són molt absorbents, en cada 

reflexió s’absorbirà una proporció molt alta del so i en poques reflexions el so serà 

pràcticament inaudible i, per tant, tindrà un valor d’RT60 petit. 

Per calcular aquest temps, quan els materials de les superfícies de la sala tenen poca 

absorció  s’utilitza la formula de Sabine: 

𝑅𝑇60 = 	
60𝑉

1,086𝑐(𝑆3𝛼 + 4𝑚𝑉)

On  

- V: És el volum de la sala 

- c: És la velocitat de propagació del so en l’aire 

- 𝑆3 ∶ És la suma de les superfícies de tota la sala 

- α: És el coeficient d’absorció mitjà 

- 4𝑚: És el coeficient d’absorció de l’aire.  

Cal tenir en compte que 𝐴3 = 	𝑆3𝛼, o el que és el mateix, l’absorció total de la sala. 

Per contra, conforme l’absorció va augmentant, s’utilitza la formula d’Eyring, ja que en 

aquests casos, proporciona millors resultats. 

𝑅𝑇60 = 	
60𝑉

1,086 · 𝑐 · 𝑆3(−ln	(1 − 𝛼) +
4𝑚𝑉
𝑆3

)

En la taula 3.1 es poden veure els diferents intervals de valors recomanats per a una 

correcta acústica en funció de la utilitat de l’espai, en recintes ocupats: 
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Taula 3.1. Marges de valors recomanats de RT60 mitjà en funció del tipus de sala 
(recintes ocupats) [4] 

B) Absorció

Les superfícies d’un recinte, reflecteixen parcialment el so que incideix sobre d’elles, la 

resta és absorbit. Segons el tipus de material de construcció o recobriment que presenti 

una paret, podrà absorbir més o menys so, paràmetre que vindrà definit pel coeficient 

d’absorció sonora del material en qüestió. 

C) Coeficient d’absorció

El coeficient d’absorció té una gran importància per al comportament acústic d’un espai, 

a tal fi s’han mesurat i taulejat els coeficients d’absorció per diversos materials i objectes. 

En general, els materials durs, com el formigó o el marbre, són molt reflectants i, per tant, 

poc absorbents del so.  En canvi els materials tous i porosos, com la fibra de vidre, són 

poc reflectants i per tant més absorbents. 

Les taules de coeficients d’absorció pels diferents elements, estan proporcionades per 

bandes d’octava, 125, 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. En general, l’absorció augmenta 

amb la freqüència, degut al fet que, per a freqüències altes la longitud d’ona és petita i les 

irregularitats de la superfície, o el propi espessor dels materials, són més comparables 

amb la longitud d’ona. En alguns casos, però, algun fenomen de ressonància entre el 

material i la paret, pot millorar l’absorció en freqüències baixes. 
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El coeficient d’absorció, s’expressa com a  𝛼 (alfa) resultat de la divisió entre l’energia 

absorbida, i l’energia incident. 

𝛼 = 	
𝐸@ABCDAEF@
𝐸EGHEFIGJ

D) Camp directe i camp reverberant

Un altre element que intervé en l’acústica de l’ambient d’un espai tancat, és la manera 

com es distribueix el so en el camp sonor. Per camp sonor s’entén el valor que adquireix 

la pressió sonora en cada punt de l’espai. 

Als afectes de l’anàlisi, el camp sonor es divideix en dos components: el camp directe i 

el camp reverberant. El camp directe conté la part del so que acaba de ser emesa per la 

font i que, per tant, encara no ha experimentat cap reflexió, mentre que el camp 

reverberant inclou el so després de la primera reflexió.  

Aquestes dues components tenen comportaments molt diferents. El camp directe 

disminueix amb la distancia a la font, i ho fa 6 dB per cada duplicació de la distància. 

Així, si a 1,00 metres d’una font sonora es mesura el nivell de pressió sonora de 80 dB, a 

2,00 metres es mesuraran 74 dB; a 4,00 metres, 68 dB, i així successivament.  

El camp reverberant, en canvi, és constant en els ambients tancats com habitacions, sales 

o altres recintes. Això es deu al fet que el so pateix multituds de reflexions i totes elles se

superposen entre si, resultant una distribució pràcticament uniforme del so.

En un descampat, on el so pot propagar-se lliurement sense que es produeixin reflexions, 

només existeix la component de camp directe. Per aquesta raó, el nivell de pressió sonora 

disminueix ràpidament amb la distància. En canvi, en un ambient tancat, a una distància 

molt propera a la font predominarà el camp directe, mentre que a certa distància ja 

predominarà el camp reverberant. 

La distància que limita les regions en el que predomina un camp o l’altre, s’anomena 

distància critica. Aquesta distància no depèn ni de la potencia de la font, ni del medi.  

En la figura que segueix es pot visualitzar les components de la pressió sonora i el camp 

sonor resultant de la superposició d’aquestes. 
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 Imatge 3.4. Camp directe i camp reverberant. S’indica també la distància crítica que 
limita les regions on predomina una i altre component del camp sonor 

3.4. La resposta impulsional 

El principi fonamental del Teorema de Fourier, al qual cal fer referència per explicar què 

representa la resposta impulsional, diu que tot senyal pot ser representat com la suma de 

senyals harmònics. 

Sigui x(t) un senyal real no periòdic, suficientment estable, requeriment complert en tots 

els casos pràctics, on la seva integral [𝑥(𝑡)]O𝑑𝑡QR
"R  és de valor finit, llavors: 

𝑥(𝑡) = 	 𝑋(𝑓)𝑒OUEVJ𝑑𝑓
QR

"R
 

𝑥(𝑡) = 	 𝑥(𝑡)𝑒"OUEVJ𝑑𝑡
QR

"R
 

La funció X(f), transformada de Fourier TF de x(t), també es denomina espectre del 

senyal. Tant X(f) com x(t) són representacions completament equivalents del mateix 

senyal. 

Un sistema LTI (lineal i invariant temporal) es caracteritza per la seva resposta a un 

impuls h(t) i la seva funció de transferència associada H(f). 

Es defineix h(t), o resposta impulsional, com el comportament d’una sala davant un 

estímul sonor quan se l’excita amb un senyal impulsional, funció delta o senyal de duració 

molt breu i d’amplitud elevada. 
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Encara que sigui impossible d’obtenir un senyal d’amplitud infinita en un interval 

infinitament curt en qualsevol sistema real, és un concepte útil com a idealització gràcies 

a la seva facilitat de càlcul. En la pràctica s’utilitzaran aproximacions d’impulsos. 

La funció delta g(t) pot ser representada com: 

𝛿(𝑡) = 	 𝑙𝑖𝑚VZ 	 𝑒OUVJ𝑑𝑓	
QVZ

"VZ
 

En la següent propietat fonamental de la funció delta es pot veure que qualsevol senyal 

en funció del temps, pot ser considerat com una successió d’impulsos. 

𝑥(𝑡) = 	 𝑥(𝜏)𝛿(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
QR

"R
 

Per a x(t) = 1 s’obté que 𝛿(𝑡)𝑑𝑡 = 1QR
"R , llavors la funció es 0 per 𝑡 ≠ 0 y el seu valor 

en 𝑡 = 0 és infinit. 

Imatge 3.5. Representació de la funció delta 

𝛿 𝑥 = 	 ∞, 𝑥 = 0
0, 𝑥 ≠ 0 ;

Cada parell de punts emissor-receptor d’una habitació poden ser considerats l’entrada i 

sortida d’un sistema de transmissió acústica. Si aquest és lineal i invariant temporal, la 

seva IR associada descriurà completament els canvis que pateix un senyal sonor mentre 

viatja des del punt emissor al receptor. 

La ona resultant estarà formada pel so directe, o el so que arribi directament al receptor, 

i per les ones reflectides en les diferents superfícies que formen la sala. Si s’analitza el so 
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reflectit es poden diferenciar dues zones, les primeres reflexions i la cua reverberant 

formada per reflexions tardanes. 

Imatge 3.6. Resposta impulsional composta per so 
directe, primeres reflexions i cua reverberant. 

Es pot expressar la sortida del sistema com: 

𝑦(𝑡) = 	𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡) 

O, expressat en domini freqüencial com: 

𝑌(𝑓) = 	𝑋(𝑓) · 𝐻(𝑓) 

La funció complexa H(f) també es denomina funció de transferència del sistema i té un 

significat directe: si un senyal harmònic de freqüència f és aplicat a un sistema de 

transmissió, la seva amplitud serà alterada per el factor de H(f) i la seva fase desplaçada 

per la fase de H(f). 

Per tant, per la seva pròpia definició, la resposta impulsional (IR) d’una sala és el senyal 

y(t) obtingut en el receptor quan el senyal x(t) emès per la font situada a l’emissor sigui 

una delta d(t). 

𝑦(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝛿(𝑡) = ℎ(𝑡) 
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     Imatge 3.7. Obtenció de la resposta impulsional d’una sala 
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4. ESTUDI TEÒRIC DE L'ACÚSTICA DE L’ESPAI

En el disseny d’espais, sobretot els destinats a l’assistència de públic en general, és 

habitual realitzar simulacions teòriques de les seves característiques acústiques. En 

aquests estudis es busca predir quin serà el comportament del so, ja sigui el que es pot 

produir en el seu interior, com el procedent de l’exterior. 

Hi ha molts tipus de simulacions a nivell teòric i es poden dur a terme amb finalitats molts 

diferents. L’estudi acústic de l’interior de l’habitacle d’un cotxe que es dur a terme durant 

la fase de disseny, és notablement diferent al que es realitza per predir l’acústica de les 

sales d’un restaurant, per posar un exemple. En pel primer cas, és prioritari minimitzar 

l’impacte acústic de sorolls provinents de l’exterior, principalment del motor, mentre que 

en el segon cas cal posar el focus en evitar l’excés de reverberació de la veu dels propis 

usuaris. En ambdós casos però, es busca una zona acústica de confort. 

En aquest treball la finalitat de la simulació és correctiva. Així, es pretén comprovar el 

comportament acústic que presenta actualment la sala poliesportiva del pavelló, estudiar 

els resultats que s’obtinguin i valorar quines són, si calen, les millores necessàries per a 

una acústica de suficient qualitat a la finalitat proposada, tal com s’apunta, fins i tot, des 

del Consell Català de l’Esport [13]. 

En el cas del pavelló d’esports de Gironella, donada la coneixença de l’espai i de les 

opinions vessades al llarg dels anys sobre aquest tema, ja es pot assegurar que calen 

millores. De fet només fa falta entrar a la sala per notar un excés de reverberació de la 

veu que dificulta una conversa amb un to normal, durant una pràctica esportiva. 

Tanmateix, mai s’ha determinat ni quin tipus de millores són les més convenients, 

ni amb quina profunditat o intensitat cal aplicar-les, ni si és possible, per altra banda, 

assolir l’objectiu final d’aquest treball en l’espai que es proposa.  
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4.1. Descripció de l’espai a estudiar 

La sala destinada a la pràctica esportiva, dins el pavelló municipal d’esports de Gironella, 

es troba orientada en direcció nord-est - sud-oest. 

Es tracta d’un espai tancat amb parets de ceràmica, protegides a la part inferior per panells 

de fusta i coronades, en la seva part superior, per tancaments envidrats, en tres d’elles. La 

quarta paret, la que dona a sud-est i per la qual accedeix el públic a les grades, està acabada 

amb un tancament ceràmic arrebossat amb guix blanc. 

La superfície pista esportiva és de parquet de fusta i la graderia, de formigó. Disposa de 

228 seients de plàstic. Per sobre d’ella, una superfície plana de formigó que cobreix els 

vestidors pot encabir fins a 248 persones de peu. 

L’estructura de la coberta està executada amb malles espacials d’acer. Planxes d’aquest 

mateix tipus de material cobreixen el recinte. 

En següents apartats s’explicaran amb més detall les característiques constructives de 

l’espai a estudiar. 

Val a dir que els plànols d’aquesta sala, tant els de planta com els d’alçat dels diferents 

paraments interiors, els quals s’acompanyen en l’apartat corresponent, s’han hagut 

d’aixecar expressament per a la realització del present treball en haver estat impossible 

localitzar el projecte en els arxius municipals. 

En la imatge que s’acompanya es pot veure una panoràmica general de l’espai, des de la 

porta d’entrada a les graderies. En primer pla la graderia pel públic, més endavant la pista 

de parquet, els paraments de ceràmica coronats amb tancament envidrat, l’estructura 

metàl·lica de suport de la coberta, i la pròpia coberta. 
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 Imatge 4.1. Vista general de la sala poliesportiva del pavelló 
         des de la porta d’entrada dels espectadors 

4.1.1.  El sòl de la pista poliesportiva 

La pista de joc està recoberta per un entramat de làmines de paquet flotant de fusta, de 

100 x 20 cm, replicades en tota la superfície. Aquest parquet està recobert per un vernís 

d’especial resistència a l’abrasió, atenent la funció de protecció de la fusta que se li 

encomana, havent de suportar usos esportius d’alta intensitat, com poden ser el futbol 

sala, el voleibol, o el patinatge, per posar alguns exemples. 

Sobre d’aquest vernís hi ha marcades, amb esmalt de diferents colors, les línies que 

delimiten les diverses zones de joc en funció de l’esport que es tracti. 

Les dimensions totals de la pista són 44,10 metres de llargada, per 23,40 metres 

d’amplada. 

4.1.2.  Tancament nord-oest 

Es tracta d’una paret sencera, des del terra fins a la coberta i des d’un extrem a l’altra de 

la sala, sense la presència de cap element distorsionador en la seva configuració, amb 

unes dimensions de 44,10 metres de llargada per 12,05 metres d’alçada. 
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El tancament està construït en la seva part inferior amb peces de ceràmica tipus totxo 

massís, pres amb morter de ciment, coronat en la seva part superior per un tancament de 

vidre que permet la il·luminació natural de la sala. L’estructura està suportada per 6 pilars 

de formigó encastats en la paret i altres dos en els seus extrems. 

Des del peu de pista fins a una alçada de 3,35 metres, la ceràmica està protegida per un 

plafó de fusta protegit amb pintura a l’esmalt, la qual fa la funció de protecció passiva als 

practicants de les diferents modalitats esportives. Igualment, els pilars de formigó estan 

protegits, en aquest cas fins una alçada de 2,00 metres per un teixit encoixinat amb un 

acabat exterior de poliuretà. 

La superfície en la qual es fa present cadascun dels materials descrits, és la que s’exposa 

a continuació: 

● Fusta 137,30 m2 

● Totxo ceràmic 132,20 m2 

● Vidre 246,86 m2 

● Poliuretà     7,20 m2 

● Formigó pilars     9,90 m2 

Imatge 4.2. Vista panoràmica del tancament nord-oest 
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4.1.3.  Tancaments laterals 

L’estudi d’aquests dos tancaments, l’un orientat al nord-est i l’altra encarat al sud-oest, 

es pren en el seu conjunt, tota vegada que es tracta de paraments amb una distribució dels 

materials de construcció i distribució, totalment simètrics, amb unes dimensions totals de 

33,35 metres de llargada per 12,05 metres alçada. 

Com en el cas anterior, la part inferior està recoberta per plafons de fusta fins als 3,35 

metres d’alçada, i els pilars de formigó de suport de l’estructura de la coberta, estan 

protegits amb teixit encoixinat amb acabat exterior de poliuretà, fins als 2,00 m. d’alçada. 

El tancament de vidre que coronava el tancament anterior, en aquest cas es redueix 

exclusivament a l’àrea que ocupa l’alçada de l’estructura metàl·lica, de tipus espacial, 

que suporta la coberta. 

Una part d’aquests paraments està ocupada per la zona de grades i vestidors, quines 

característiques es veuran en següents apartats. 

Un altre element a tenir en compte en aquests tancaments laterals, són les portes d’accés 

al recinte des de l’exterior. Són portes metàl·liques, de 2,50 metres d’amplada per 2,75 

metres d’alçada, una en cada paret. Tanmateix, en el tancament orientat al sud-oest, s’obre 

una segona porta metàl·lica, com a element de seguretat per a l’evacuació d’espectadors 

en cas d’emergència, a l’alçada de la graderia, amb unes dimensions de 2,10 m. d’alçada 

per 1,00 metres d’amplada. 

La superfície en la qual es fa present cadascun dels materials descrits, és la següent: 

● Fusta   71,39 m2 

● Totxo ceràmic 171,15 m2 

● Vidre 115,25 m2 

● Poliuretà     3,60 m2 

● Formigó pilars     6,24 m2 

● Portes metàl·liques   15,86 m2 



28 

 Imatge 4.3. Vista de la paret de tancament sud-oest 

 Imatge 4.4. Vista de la paret de tancament nord-est 

4.1.4.  Tancament sud-est 

Aquest és el tancament més complex pel que fa a la reflexió del so en l’espai, des del punt 

de vista de l’estudi acústic. 

Del nivell de la pista fins a la coberta s`hi troben elements tant diferents com plafons de 

fusta, formigó a diferent nivell, tant en alçada com en profunditat, en la construcció de 
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les grades, quatre fileres de seients de plàstic del tipus polipropilè copolímer, paret de 

totxo massís pres amb morter de ciment, pilars de formigó armat i, en l’àrea que ocupa 

l’estructura espacial d’acer de la coberta, peces de ceràmica arrebossades amb guix blanc. 

És en aquesta paret on s’ubica l’obertura, de 3,00 metres d’amplada per 2,10 metres 

d’alçada que permet l’accés del públic a la sala. 

La superfície de cadascun dels materials descrits, és la que s’exposa a continuació: 

● Fusta   44,27 m2 

● Totxo ceràmic 219,89 m2 

● Formigó   49,18 m2 

● Formigó pilars     6,66 m2 

● Arrebossat de guix 152,87 m2 

● Seients plàstic   34,20 m2 

● Passadís, formigó   20,09 m2 

● Fusta porta     4,18 m2 

● Vidre porta     2,10 m2 

Imatge 4.5. Vista de la paret de tancament sud-est 
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4.1.5.  Coberta 

La coberta està construïda totalment amb planxa ondulada d’acer, suportada per una 

estructura formada per una malla metàl·lica de tipus espacial, també d’acer, en dues capes 

de base quadrada recolzades en el seu perímetre sobre les parets de tancament i nusos 

esfèrics d’acer, de la qual penja la instal·lació lumínica i les cistelles per jugar a bàsquet. 

La superfície total de la coberta és de 1.475,17 m2. 

Imatge 4.6. Vista de la l’estructura de la coberta i la coberta 

4.1.6.  Resum de les condicions de l’espai 

En la taula 4.1. s’exposen les diferents superfícies totals que ocupa cadascun dels 

materials dins l’espai de la sala poliesportiva del pavelló d’esports de Gironella. 

 Material Superfície 
(m2) 

Metall	 1.475,17	

Parquet	 1.022,58	

Totxana	 698,93	

Fusta	 334,06	

Guix	 152,87	

Formigó	 490,32	

Vidre	 477,36	
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Protecció	pilars	 14,40	

Seients	 77,52	

Vidre	Porta	 2,10	

Total	 4.745,31	

   Taula 4.1. Superfícies dels diferents materials 
 presents a la sala del pavelló 

El volum total d’aquest espai, atenent una alçada de 12,05 metres en tot el recinte, és de 

17.722,36 m3. 

4.2.  Simulació del comportament del so en l’espai 

Amb aquesta simulació es vol realitzar un primera valoració sobre l’acústica que 

pot presentar l’espai a estudiar, emprant únicament valors i paràmetres teòrics en funció 

dels materials presents en cada zona que el delimita. 

Per tal de dur a terme aquest simulació s’emprarà la fórmula de Sabine, donat que els 

materials que formen part dels tancament de la sala tenen poca absorció acústica. 

4.2.1.  Objectius 

L’objectiu d’aquest estudi és determinar el valor teòric de l’RT60, la mesura estàndard 

del temps de reverberació, explicada en el punt 3.3.3.A de l’apartat dedicat als 

fonaments teòrics.  

D’acord amb els materials presents en el tancament de la sala i, segons siguin els 

resultats obtinguts, s’estudiarà la possibilitat de corregir aquests valors amb la 

incorporació d’altres materials que, complementats amb els existents, permetin una 

millor sonoritat. 

4.2.2.  Coeficients d’absorció dels materials 

En la taula 4.2. es recullen els diferents coeficients d’absorció de tots els materials 

que conformen el tancament de l’espai objecte d’estudi.  
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Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Metall	 0,40	 0,60	 0,80	 0,80	 0,70	 0,50	

Parquet	 0,04	 0,04	 0,07	 0,06	 0,06	 0,07	

Totxana	 0,01	 0,03	 0,03	 0,04	 0,05	 0,07	

Fusta	 0,04	 0,24	 0,54	 0,88	 0,53	 0,70	

Guix	 0,01	 0,02	 0,02	 0,03	 0,04	 0,05	

Formigó	 0,01	 0,01	 0,02	 0,02	 0,02	 0,04	

Vidre	 0,18	 0,06	 0,04	 0,03	 0,02	 0,02	

Protecció	pilars	 0,20	 0,20	 0,25	 0,30	 0,30	 0,30	

Seients	 0,07	 0,00	 0,14	 0,00	 0,14	 0,14	

Vidre	Porta	 0,33	 0,25	 0,10	 0,07	 0,06	 0,04	

      Taula 4.2. Coeficients d’absorció dels diferents materials 

4.2.3.  Absorció acústica dels materials de tancament 

En la taula 4.3. s’hi troben calculats els valors d’absorció dels diferents materials abans 

estudiats, en funció de les superfícies ocupades per cadascun d’ells en el tancament de 

l’espai, diferenciats per totes les bandes de freqüència analitzades en l’estudi. Els 

resultats estan expressats en Sabines. 

Superfície 
Material * coef. 

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

Metall	 1074,18	 1186,33	 894,5	 1192,67	 1192,67	 745,42	

Parquet	 61,35	 40,90	 40,90	 71,58	 61,35	 71,58	

Totxana	 27,96	 6,99	 20,97	 20,97	 27,96	 48,93	

Fusta	 183,73	 13,36	 80,17	 180,39	 293,97	 233,84	

Guix	 4,59	 1,53	 3,06	 3,06	 4,59	 7,64	

Formigó	 4,91	 4,91	 4,91	 9,80	 9,80	 19,61	

Vidre	 19,09	 85,92	 28,64	 19,09	 14,32	 9,54	

Protecció	pilars	 3,60	 2,88	 2,88	 3,60	 4,32	 4,32	

Seients	 6,20	 5,43	 0,00	 10,85	 0,00	 10,85	

Vidre	Porta	 0,252	 0,70	 0,52	 0,21	 0,15	 0,08	

Taula 4.3. Resultats dels valors d’absorció corresponents a cada superfície dels diferents 
materials 



33 

4.3.  Estudi dels resultats 

Atenent els resultats obtinguts, d’acord amb l’estudi dels materials presents en el 

tancament de la sala i amb la superfície que ocupen, es pot confeccionar l’estudi teòric 

del seu comportament acústic.  

4.3.1.  Valors d’absorció totals i RT60 

La taula 4.4. mostra els resultats d’absorció i de l’RT60 de l’estudi teòric. 

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

Absorció	total	 758,94	 1076,55	 1512,23	 1609,13	 1357,70	 1151,82	

Coeficient	absorció	
mitjà	 0,16	 0,23	 0,32	 0,34	 0,29	 0,24	

RT60	 12,33	 8,64	 6,06	 5,42	 5,32	 3,79	

  Taula 4.4. Resultats de l’absorció, el coeficient d’absorció mitjà i de l’RT60 de l’estudi 
teòric 

Segons els conceptes teòrics del temps de reverberació apuntats en el punt 3.4.4 de 

l’apartat dedicat als Fonaments teòrics i fent els càlculs pertinents segons la teoria de 

Sabine, s’obté un valor de RT60 mitjà de 6,79 segons. Cal indicar que per a l’obtenció 

d’aquest valor s’ha tingut en compte el coeficient d’absorció de l’aire, d’acord amb els 

valors de la temperatura i humitat relativa existents en el moment de la presa de mostres, 

per a la realització de l’Estudi pràctic. (T: 10 ºC, Hr: 50 %) 

Analitzant el valors obtinguts s’observa clarament que són molt elevats, sobretot si es té 

en compte que, per a una sala per a concerts, d’acord amb la taula del punt 3.4.4., 

ja comentada, el valor RT60 mitjà no hauria de sobrepassar els 2 segons. 

De totes maneres cal tenir en compte que els valors que apareixen en la taula del punt 

3.4.4. són valors considerats amb les sales ocupades, mentre que els valors resultants del 

present estudi provenen de mostres preses amb la sala buida. Aquesta diferència de valors 

es tindrà en compte en l’exposició de les conclusions del present treball. 
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4.4.  Tractament acústic de la sala segons els resultats de 
l’estudi teòric 

En aquest apartat s’estudiarà la possibilitat d’instal·lació de diferents elements que 

contribueixin a la millora acústica de la sala de la zona esportiva del pavelló de Gironella, 

amb indicació de la incidència que cadascun d’ells pot tenir en la finalitat que es proposa, 

a la vista dels resultats obtinguts de l’estudi acústic teòric. 

El ventall de possibilitats per a l’adequació de l’espai a fi d’obtenir una acústica que, amb 

allò indicat en l’apartat anterior es pugui considerar entre normal i bona, ja ha estat 

delimitat en la introducció del projecte: instal·lació mòbil, de fàcil col·locació i retirada, 

a ser possible. 

Estudiades diferents possibilitats i materials per dur-les a terme, finalment s’ha optat per 

plantejar un sistema mixt, part fix i part mòbil, que en cap cas interfereixi en l’activitat 

esportiva de l’espai, i amb dues alternatives d’aprofitament de l’espai: només el perímetre  

de la pista poliesportiva, sense la zona de graderia, atenent el fet que l’accés del públic 

està garantit en qualsevol cas, o bé la totalitat de la sala delimitada pels paraments, terra 

i sostre descrits en el punt 4.1. 

4.4.1.  Tractament acústic només de la zona delimitada per la pista poliesportiva 

Aquest espai, amb una superfície de 1.040,76 m2, permet una ocupació, segons el Codi 

Tècnic de l’Edificació, DB-SE SI [14],  de protecció contra incendis per locals de pública 

concurrència, tan d’espectadors asseguts sense seients definits en el projecte, com 

espectadors de peu en zones de discoteca, de 0,5 m2/persona, amb la qual cosa 

l’aforament total és superior a les 2.000 persones.  

De totes maneres, és evident que aquesta quantitat de públic només es pot donar amb 

l’espai net, sense escenaris ni cap altre tipus d’instal·lació que, sens dubte, faria rebaixar 

l’aforament. En tot cas, sempre es tracta d’una alternativa pel que fa a la capacitat 

d’espectadors, que es pot considerar suficient, en molts casos. 

El tema dels accessos queda solucionat ja que, tal com s’ha comentat en l’apartat anterior, 

es disposa de dues portes metàl·liques obertes directament a l’exterior ubicades en les 
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parets tranversals de la sala amb una amplada de 2,50 metres, obertura suficient per 

permetre l’evacuació del públic en cas d’emergència. Conseqüentment es pot plantejar 

tancar la graderia amb el seu accés. 

En aquesta primera alternativa, l’espai a considerar serà aquell delimitat per la pista 

poliesportiva i la part de l’estructura espacial de la coberta a la qual no s’hi pot accedir de 

manera fàcil i ràpida. 

Imatge 4.7. Esquema de l’espai acústic a considerar en la primera proposta, en un tall 
tranversal de la sala 

Els diferents elements considerats per tal d’aconseguir l’acústica pretesa en l’espai de la 

pista poliesportiva, amb les seves característiques, són: 

A) Adequació de les parets

En les taules de l’apartat 4.2.2, en les quals s’exposa el coeficient d’absorció dels 

materials que formen part dels tancaments de l’espai a considerar, es pot observar que 

tant la ceràmica, representada pel totxo massís, com la fusta que cobreix i protegeix part 

dels paraments verticals, disposen de molt poca capacitat d’absorció de l’energia sonora, 

en comparació amb la superfície que ocupen. 

La mesura que es proposa per pal·liar aquesta situació, és la cobertura de la totalitat del 

perímetre de la pista esportiva per sota l’àrea envidrada per tal de permetre la llum natural 

i la ventilació, si és el cas, amb tela de vellut 100 % de cotó i acabat B1, resistent a les 

flames segons DIN 4102, amb un gramatge de 500 g/m2. Aquest mateix tipus de material, 
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penjat de l’estructura de suport de la coberta, delimitaria i aïllaria la zona de la pista 

poliesportiva, de la zona de graderia 

El coeficient d’absorció acústica d’aquest material per a les freqüències considerades al 

llarg de l’estudi, son: 

Material 
Freqüència 

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

Cortina	de	vellut	de	
cotó	de	500	g/m2	 0,14	 0,35	 0,55	 0,72	 0,7	 0,6	

 Taula 4.5. Coeficients d’absorció de la cortina de vellut de cotó per a diferents 
freqüències 

Aquest material s’instal·laria en bobines penjades a les parets, suspeses en el límit 

superior del tancament amb ceràmica amb un comportament, per a la seva extensió o 

recuperació, tipus cortina enrotllable. Per a la separació entre la pista i la graderia les 

bobines s’haurien de penjar de l’estructura de la coberta. 

Imatge 4.8. Detall del tipus de cortinatge a emprar per a l’adequació 
de les parets 

B) Adequació de la pista de parquet

La protecció del parquet és una actuació, no tant sols necessària per a la millora acústica 

de la sala, sinó imprescindible per a la bona conservació del element que suporta 

directament la pràctica esportiva. 
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En aquest cas el material que es considera més adient a la funció que se li vol encomanar 

és la moqueta gruixuda de pèl enllaçat amb encoixinat 3, segons la definició que en donen 

les taules d’absorció acústica existents. 

Aquesta moqueta fabricada amb feltre d’agulla, 100 % de polipropilè, molt resistent, de 

fàcil neteja, que evita l’acumulació d’electricitat estàtica, antial·lèrgica, amb 

comportament davant el foc CFL-s1, es pot prendre amb cinta adhesiva a doble cara que 

permet la col·locació i la retirada amb facilitat sense que quedin restes d’adhesiu en el 

parquet. 

Material 
Freqüència 

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

Moqueta	de	pèl	
enllaçat	 0,20	 0,50	 0,68	 0,72	 0,65	 0.90	

 Taula 4.6. Coeficients d’absorció de la moqueta de pèl enllaçat per a diferents 
freqüències 

         Imatge 4.9. Detall bobina de moqueta de pèl enllaçat    
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C) Adequació del sostre

Per a l’adequació d’aquest element de tancament, no s’ha pogut trobar una solució mòbil 

que compleixi la funció absorció acústica que es pretén, tenint sempre en compte que el 

cost econòmic també és un factor limitant. 

Davant aquesta problemàtica, amb un sostre de planxa metàl·lica suportat per una 

estructura espacial d’acer, que configura un volum equivalent a les dimensions totals en 

el pla de la sala, amb 2,00 metres d’alçada, s’ha optat per proposar la instal·lació 

d’absorbents acústics que, a banda de complir aquesta funció, no entorpeixen la visió 

d’aquesta estructura espacial, un dels atractius arquitectònics d’aquest pavelló, i alhora 

seguir permetent el pas de la llum natural, que entra a traves d’una superfície envidrada 

situada, majoritàriament, en l’espai vertical que ocupa aquesta estructura. 

Aquests absorbents consisteixen en panells fabricats amb escuma acústica ignífuga classe 

Bs1d0, de 800 mm de llargada, per 500 mm d’amplada i un gruix de 50 mm, col·locats 

suspesos de l’estructura amb una separació entre ells de 50 a 80 cm, aptes per a ser 

instal·lats en locals públics que presenten una excessiva reverberació. 

La seva capacitat d’absorció acústica en funció de les freqüències emeses, és: 

Material 
Freqüència 

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

Absorbents	suspesos	 0,38	 0,76	 0,94	 1,16	 1,28	 0,5	

 Taula 4.7. Coeficients d’absorció dels absorbents suspesos per a diferents freqüències 

 Imatge 4.10. Detall dels absorbents suspesos instal·lats al 
 sostre d’un recinte 
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D) Adequació del parament sud-est

Malgrat que, en aquesta primera alternativa estudiada, aquest parament es troba fora de 

l’àrea delimitada per la tela suspesa de la zona inferior l’estructura de coberta, per la part 

superior de la partició, en els dos metres d’alçada que ocupa aquesta mateixa estructura 

no s’hi pot actuar directament, per la qual cosa el so es pot estendre fins al tancament de 

guix. 

La solució més adient per contrarestar aquest fet i tenir una presència rellevant que no 

afecti amb l’arquitectura de l’espai, és la col·locació, en tota la superfície enguixada, de 

panell acústic per a interiors Euroclass A2-s1, d0. Aquest panell consisteix en plaques 

fabricades amb conglomerat de fusta acabades amb llana mineralitzada de fusta d’avet, 

presa amb ciment portland blanc. 

Aquest panell realitzarà la tasca de captador de freqüències baixes, les quals són les més 

difícils d’absorbir i amb un espai tant gran i obert es necessita un element que pugui 

reduir-ne la seva quantitat. A més, contribuirà a evitar que aquestes freqüències puguin 

contaminar acústicament el vestíbul d’entrada, annex a la sala poliesportiva. 

El coeficient d’absorció acústica d’aquest panell, sempre segons les taules que es venent 

esmentant, és: 

Material 
Freqüència 

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

Panell	contraxapat	
(6+50	mm	llana	
mineralitzada)	

0,60	 0,42	 0,35	 0,12	 0,08	 0,08	

 Taula 4.8. Coeficients d’absorció de les plaques de panell contraxapat per a diferents    
freqüències 

    Imatge 4.11. Detall de la placa de panell contraxapat 
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E) Anàlisi numèric de la proposta

En la taula 4.9. es presenten els nous valors d’absorció acústica dels tancaments de la sala 

poliesportiva del pavelló, en funció de les superfícies cobertes pels nous materials. 

Superfície material 
* coef. absorció 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Sostre	amb	
absorbents	 560,56	 1121,12	 1386,65	 1711,2	 1888,22	 737,59	

Moqueta	 204,51	 511,29	 695,35	 736,25	 664,67	 920,32	

Cortina	de	vellut	 163,59	 408,97	 642,66	 841,31	 817,94	 701,09	

Vidre	 63,27	 21,09	 14,06	 10,54	 7,03	 7,03	

Panell	contraxapat	 91,72	 64,20	 53,50	 18,34	 12,22	 12,22	

Taula 4.9. Coeficients d’absorció corresponents a cada superfície dels diferents 
materials de la proposta 1 

Els resultats de l’absorció acústica de la sala, després de la modificació en el recobriment 

dels seus tancament, són. 

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

Absorció	total	 1083,66	 2126,68	 2792,24	 3317,65	 3390,09	 2378,25	

Coeficient	absorció	
mitjà	 0,26	 0,51	 0,67	 0,80	 0,81	 0,57	

RT60	 8,49	 4,32	 3,26	 2,69	 2,45	 2,56	

   Taula 4.10. Resultats de l’absorció, el coeficient d’absorció mitjà i de l’RT60 de la 
   proposta 1 

El valor de l’RT60 mitjà en aquesta primera proposta, és de 3,67 segons. 

S’observa que tant l’RT60 com l’RT60 mitjà ha disminuït considerablement, aconseguint 

així uns valors més adients a la funció que se li vol donar a aquest espai tant acústicament 

complicat. 
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4.4.2.  Tractament acústic de tota la sala esportiva del pavelló 

En aquesta segona alternativa, per a l’aprofitament de la sala poliesportiva com a sala de 

concerts es considerarà tota la superfície del recinte, sense excloure cap dels seus 

elements estructurals.  

Imatge 4.12. Esquema de l’espai acústic a considerar en la segona proposta, en un tall 
tranversal de la sala 

Per a estudiar aquesta millora, es poden aprofitar perfectament algun dels materials i 

zones ja modificades en la proposta anterior, com poden ser la moqueta a la superfície de 

la pista, els absorbents acústics col·locats al sostre i el panell contraxapat sobre la part 

enguixada de la paret nord-oest. 

Una diferencia important respecte l’altre estudi, és que en aquesta proposta, en tenir major 

volum d’espai, s’haurà de tractar més superfície de tancament, la qual cosa pot encarir el 

cost de la reforma. 

A) Cortines al voltant de la pista

Aquest punt, no deixa de ser una lleugera modificació respecte del punt 4.4.1.1; mentre 

en aquell es protegien tres paraments i s’aïllava la zona de la graderia, en aquest es 

protegeix, també amb cortina de vellut, el tancament de ceràmica i formigó ubicat entre 

la part superior de la graderia i la zona enguixada, que ja s’ha protegit amb plaques de 

fusta contraxapada acabada amb làmina de vidre. 
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B) Tractament acústic a la zona de graderia

Tenint en compte l’increment de la superfície de formigó que suposa deixar vista tota la 

part de la graderia, i observant el baix grau d’absorció acústica que presenta aquest 

material, s’han analitzat diferents opcions per minimitzar l’impacte d’aquest element en 

l’acústica de la sala. 

A la fi, s’ha considerat com a més adient i senzilla el recobriment d’aquesta zona, amb el 

mateix tipus de material que l’emprat per a la pista esportiva: la moqueta gruixuda de pèl 

enllaçat amb encoixinat 3. 

C) Anàlisi numèric de la proposta

A la taula 4.11., que es presenta a continuació, es poden veure els valors d’absorció 

acústica en funció de les superfícies modificades. La suma total de la superfície estudiada 

en aquesta proposta és superior a la cabuda de la proposta anterior, donat l’increment del 

volum analitzat. 

Superfície 
Material * coef. 

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

Sostre	amb	
absorbents	 560,56	 1121,12	 1386,65	 1711,2	 1888,22	 737,59	

Moqueta	pista	 204,51	 511,29	 695,35	 736,25	 664,67	 920,32	

Cortina	de	vellut	 164,80	 412	 647,42	 847,53	 823,99	 706,82	

Vidre	 63,27	 21,09	 14,06	 10,54	 7,03	 7,03	

Panell	contraxapat	 91,72	 64,20	 53,50	 18,34	 12,22	 12,22	

Fusta	 1,77	 10,62	 23,91	 38,96	 23,46	 30,99	

Moqueta	graderia	 83,10	 207,76	 282,55	 299,17	 270,08	 373,96	

Passadís	enllaç	pista	i	
grades	 0,45	 0,45	 0,89	 0,89	 0,89	 1,78	

Seients	graderia	 5,43	 0,00	 10,85	 0,00	 10,85	 10,85	

Taula 4.11. Resultats dels valors d’absorció corresponents a cada superfície dels 
diferents materials de la proposta 2 
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Els resultats finals obtinguts en la modificació de l’estudi, tenint en compte la totalitat de 

la cabuda del recinte, són: 

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

Absorció	total	 1175,59	 2348,54	 3115,20	 3662,90	 3701,44	 2801,03	

Coeficient	absorció	
mitjà	 0,25	 0,49	 0,65	 0,77	 0,78	 0,59	

RT60	 7,98	 3,98	 2,98	 2,48	 2,29	 2,28	

   Taula 4.12. Resultats de l’absorció, el coeficient d’absorció mitjà i de l’RT60 de la 
  proposta 2 

El valor de RT60 mitjà d’aquesta segona proposta plantejada és de 3,36 segons. 

S’observa que tant l’RT60 com l’RT60 mitjà, ha disminuït respecte l’altre proposta, 

millorant-se la qualitat acústica.  

Cal observar que la diferència en el tractament de l’espai entre les dues propostes per a 

aconseguir uns resultats pràcticament iguals d’acceptables, només ha estat disminuir la 

longitud de la cortina de separació de la zona de la graderia i situar-la just a la paret 

posterior, juntament amb la col·locació de moqueta del mateix tipus de la pista en la zona 

de formigó de les grades. 

4.5.  Conclusions de l’estudi teòric 

Analitzats els diferents components i materials que tanquen la sala de la pista esportiva 

del pavelló d’esports de Gironella, s’ha observat que la majoria d’ells ajuden més a la 

reflexió de l’energia acústica que a la seva absorció. 

En un espai tancat amb elements tan diversos i sense un patró acústic visible (de fet 

la construcció mai va pretendre tenir aquesta finalitat) s’han aconseguit uns resultats 

teòrics aproximats sobre la qualitat amb la qual s’hi pot percebre el so, en cas d’estar 

ubicats físicament dins la sala.  
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Malauradament, malgrat la pretensió inicial del treball, no s’ha pogut trobar una solució 

totalment mòbil, de fàcil col·locació i retirada, que permetés l’adequació integral de tot 

l’espai, amb un cost raonable. El gran volum que ocupa l’estructura espacial del sostre, 

tota ella construïda amb acer, ho impedeix, per la qual cosa s’ha optat per la col·locació 

d’absorbents acústics fixes implantats en aquesta estructura. 

Un cop avaluats els punts a favor i en contra de les dues alternatives estudiades, es 

considera més factible l’adequació de tot l’espai reflectida en la segona alternativa 

proposada, sense cap tipus de limitació física en tot el recinte en el qual hi està disposada 

la pista esportiva, per vàries raons: 

- Una divisió amb tela, tipus cortinatge penjat de l’estructura metàl·lica del sostre,

sense que es pugui fixar en forma convenient, no garanteix la finalitat proposada.

- Aquest tipus de tancament, en una sala amb públic que es pugui desplaçar

lliurament, no és un element amb suficients garanties d’estabilitat, la qual cosa

pot repercutir en la seguretat dels espectadors.

La segona alternativa serà, possiblement, més costosa a nivell econòmic degut, 

principalment, a la major superfície a protegir, però és més fàcil d’instal·lar i de manipular 

que la primera, ja que la totalitat de cortinatges van adossats a les parets de tancament, 

sense que cap d’ells estigui penjat de l’estructura de la coberta, en una zona de difícil 

accés i manipulació i posant en qüestió la seva resistència física. 

Per altra banda, aquesta segona alternativa, permet una major aforament d’espectadors 

que, donat el cens municipal i comarcal potser no seria l’avantatge més important, però 

si que els espectadors podrien gaudir de més espai i possibilitats a l’hora de desplaçar-se 

per la sala. 

Finalment comentar que, amb aquesta simulació només s’ha estudiat el temps de 

reverberació en funció de l’absorció acústica i la superfície de cada material present en la 

sala. Tanmateix cal ser conscient que un càlcul acurat en l’aspecte acústic es podria, i de 

fet s’hauria, d’estendre a altres magnituds acústiques addicionals, com ara la claredat, la 

intel·ligibilitat, o la presència d’eco, entre altres. 
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5. ESTUDI PRÀCTIC DE L’ACÚSTICA DE L’ESPAI

Aquest estudi pràctic de l’acústica de l’espai de la pista esportiva del pavelló d’esports de 

Gironella, es realitza en contraposició a l’estudi teòric plantejat en el punt anterior per tal 

de fer una comparativa de les dades obtingudes, veure si hi ha algun tipus de distorsió i, 

si és el cas, actuar en conseqüència. 

5.1. Mètode d’estudi 

Es basarà en la tècnica de Sine Sweep, juntament amb el mètode de la transformada de 

Fourier, que consistirà en l’obtenció de la resposta impulsional de la sala, mesurada en 

diferents punts, per valorar objectivament la seva acústica. Aquestes respostes 

impulsionals s’analitzaran mitjançant eines informàtiques d’anàlisi de dades i 

es compararan amb el resultats d’RT60 obtinguts en l’estudi teòric, en el punt 4.3.  

5.1.1. Dades de l’estudi pràctic 

A) Dades Generals

- Data de la sessió: 14 d’abril de 2018 

- Condicions de mesura:

▪ Ocupació de la sala: Buida 

▪ Temperatura: 10ºC 

▪ Humitat: 50 % 

▪ Pressió atmosfèrica: 966 hPa 

B) Inventari de material i programari emprat

Els elements que s’han utilitzat per tal de poder realitzar les mesures necessàries per a 

efectuar l’estudi acústic pràctic de la sala, han estat:  
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▪ Ordinador portàtil amb Audacity els mòduls d’Aurora

▪ Targeta de so Line6 UX2

▪ Micròfon de mesura marca Behringuer, model ECM8000

▪ Peu de micròfon

▪ 4 Altaveus FoneStar SB 150

▪ Amplificador FoneStar MA 150C

▪ Cable XLR mascle – XRL femella

▪ Cable Jack mascle – Jack femella

Imatge 5.1. Muntatge utilitzat per la captació de les mostres 

C) Configuració física dels elements

La configuració que s’ha utilitzat és simple i és la més comuna en estudis acústics. 

De fet, el programa Audacity, del qual se’n parlarà més endavant, és el més conegut i 

usat per la seva facilitat d’ús. 
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La targeta de so actua com a complement de l’ordinador i permet disposar de les entrades 

i sortides necessàries per la realització de l’estudi. 

S’ha utilitzat una entrada pel micròfon de mesura i una sortida per transmetre el so que 

produeixi l’excitació de la sala a través dels quatre altaveus que disposa, un a cadascuna 

de les seves  cantonades. 

El funcionament d’aquests aparells està configurat amb dues línies paral·leles, amb dos 

altaveus per línia, totes dues connectades a  l’amplificador. Cada parell d’altaveus està 

ubicat en els extrems de la pista poliesportiva. D’aquesta manera, un espectador que es 

trobes a la graderia de cara a la pista poliesportiva, tindria la línia que s’ha identificat amb 

el número 1, a la seva dreta i els altaveus de la línia 2, a la seva esquerra. S’ha identificat 

amb el número 3 les proves de so provinents de tots quatre altaveus a la vegada. Més 

endavant s’aporten unes imatges amb la ubicació de cadascuna de les línies descrites. 

Per altra banda, els altaveus situats a les cantonades de la pista poliesportiva pròpiament 

dita, estan situats a una alçada de 7,40 metres respecte d’aquesta, mentre que els seus 

parells, en trobar-se a la zona de la graderia, es localitzen a 3,90 metres d’alçada respecte 

d’aquesta. Tots quatre aparells estan orientats cap a la part central de la pista. 

El micròfon de mesura, suportat per un peu de micròfon, s’ha situat a una alçada del terra 

d’1,70 metres per tal de simular l’escolta d’una persona en peu, i s’ha col·locat en 

diferents punts de l’espai a mesurar, de forma aleatòria, per tal d’analitzar tots els possible 

punts de la sala. D’aquesta manera s’han realitzat 10 mesures per cada una de les 3 línies 

d’altaveus esmentades, tal i com es pot comprovar en els plànols que s’acompanyen més 

endavant. 

La directivitat del micròfon utilitzat segueix un patró omnidireccional, mentre que de 

l’altaveu, degut a la seva antiguitat, no s’ha pogut trobar cap informació. Tanmateix, en 

la seva part posterior, hi consta una taula de mesura teòrica de la potència que pot enviar 

en funció de les freqüències. Així es pot veure que fins a les freqüències de 70 o 80 Hz, 

la potència augmenta fins estabilitzar-se tot i que, a patir dels 5.000 Hz pateix una 

davallada. 
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Imatge 5.2. Taula de la potència teoria de 
l’altaveu en funció de les freqüències 

D) Softwares Audacity amb els mòduls d’Aurora i REW

Per a efectuar les mesures s’ha utilitzat el programa Audacity amb una versió específica, 

segons s’explica a la pàgina d’Angelo Farina [12],  amb els mòduls d’Aurora instal·lat. 

Aquest programa permet la reproducció del so i el seu enregistrament, de forma 

simultània. La longitud del so enregistrat ha de ser igual al “sweep”, en aquest cas 10 

segons, per tal que l’obtenció de la resposta impulsional sigui correcta. 

Un segon programari a emprar, és el REW (Room Equalizer Wizard), un programa 

d’anàlisi d’acústica per a la mesura de respostes d’espais i altaveus. 

Els passos que s’han seguit per aconseguir la resposta impulsional de la sala, han estat: 

a) En primer lloc s’ha generat un “sweep” logarítmic de 10 segons comprés entre les

freqüències de 20 a 20.000 Hz mitjançant el programa REW.

         Imatge 5.3. Generador de “sweeps” amb el 
 programa REW 
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b) El so general s’ha importat al programa Audacity, i s’ha fet reproduir pels altaveus

de cada línia, enregistrant a la vegada la resposta de la sala.

c) Un cop obtinguda la gravació, s’ha invertit el “sweep” a través de l’efecte “Aurora

Invert Kirkeby” per tal de poder-lo convolucionar amb les mostres enregistrades

a la sala.

 Imatge 5.4. Parametres de l’efecte “Aurora Invert Kirkeby” dels mòduls d’Aurora 

d) Amb el “sweep” invertit, a través d’una altra de les prestacions del programari

coneguda com “Aurora Convolver”, s’obté la resposta impulsional de la sala,

seguint el procediment que segueix:

a. Es passa el so gravat com a “audio datas”

b. El “sweep” invers es passa com a “Filter (IRs)”, tot clicant “continue” i

“calculate”.

En aquest punt apareix el so convolucionat, del qual cal eliminar els 10 primers segons 

corresponents al “sweep” logarítmic generat inicialment. Obtenint d’aquesta manera la 

resposta impulsional definitiva de la mesura analitzada. 

    Imatge 5.5. Resposta impulsional d’una de les mostres 
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Cal repetir aquest procés tantes vegades com mesures es prenguin per tal que puguin ser 

analitzades posteriorment les respostes impulsionals amb el programa REW i poder 

estudiar els resultats d’RT60 per cada una de les mostres. 

Per fer-ho a nivell d’ordinador, 

a) S’obre el programa REW i s’importen cadascuna de les respostes impulsionals

obtingudes a través de l’Audacity. El mateix programa té una opció per importar

els arxius, “file” i carregar-los “import impulse response”.

b) Apareix l’anàlisi de diferents aspectes de la resposta però, d’acord amb la

configuració d’aquest estudi, únicament es tindrà en compte l’RT60.

Finalment, per tal de poder analitzar tots els resultats i obtenir una taula comparativa 

entenedora, les dades s’exportaran a un full de càlcul tipus Excel en el qual es podran 

representar totes les mesures en un únic gràfic, tal com es podrà veure més endavant. 

E) Punts de mesura

Els punts de mesura dins la sala poliesportiva del pavelló d’esports de Gironella han estat 

distribuïts de forma aleatòria intentant evitant però, els punts singulars on hi pot haver 

màxims i mínims en modes popis dins la sala, per tal que els resultats siguin el màxim de 

representatius i fiables. 

S’han realitzat 10 mesures para a cada una de les tres línies d’altaveus abans esmentades, 

en diferents posicions de la sala, algunes prop de les parets, altres al centre de la pista i 

encara altres s’han ubicat a les graderies. La idea sempre va ser intentar simular una 

possible situació per a qualsevol oient en un possible acte. La distribució dels diferents 

punts de mesura per a cadascuna de les línies es veuen en les figures 5.6, per a la línia 1, 

5.7, per a la línia 2 i 5.8, per a la línia 3. 

Els punts escollits per cada una de les línies han estat els que es representen en les figures 

que segueixen, en les quals també es pot observar la distribució de les línies d’altaveus a 

les quals es fa referència en punts anteriors: 
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  Imatge 5.6. Punts de presa de mostres en la línia 1 
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  Imatge 5.7. Punts de presa de mostres en la línia 2 



53 

   Imatge 5.8. Punts de presa de mostres en la línia 3 

Cadascuna de les mesures obtingudes, a nivell informàtic està formada per dos fitxers: la 

gravació d’àudio de la resposta impulsional en format .wav, i els valors d’aquesta, en 

funció de les bandes de freqüències en format de fitxer de text, .txt. 
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5.2. Resultats i anàlisi de les mesures 

Per analitzar cadascuna de les mesures de les tres línies estudiades amb els valors 

exportats de l’RT60, s’han passat aquestes dades a un full de càlcul Excel per poder-les 

representar conjuntament en un sòl gràfic, afegint una línia vermella més marcada per 

representar el resultat de l’estudi teòric i una línia negra, també més destacada, per indicar 

la mitjana de les 10 mesures de la línia estudiada.  

Amb la quantitat de mesures realitzades i la dificultat en la seva comprensió a nivell 

individual, l’estudi es centrarà en analitzar els resultats de la mitjana i el resultat obtingut 

de l’estudi teòric. 

5.2.1.  Resultats i anàlisi de la línia 1 

El següent gràfic correspon a la línia 1, mesures realitzades amb el funcionament dels dos 

altaveus ubicats a la part dreta de la sala per a un espectador situat a la graderia mirant la 

pista. 

Gràfic 5.1. Valors de l’RT60 obtinguts de les mostres de la línia 1 
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El primer que es dedueix en observar en aquest gràfic, és que les freqüències baixes han 

estat molt difícils de captar pel micròfon, però tot i així ha pogut enregistrar aquest tipus 

de freqüències en tres de les mostres, les quals han estat riques amb les freqüències greus 

i pobres amb les freqüències agudes. 

Aquesta diferència trobada en les mostres, és deguda a les diferents posicions i reflexions 

que el so ha patit en cadascuna de les posicions on s’ha situat el micròfon. Com més 

allunyat es trobava el micròfon dels altaveus, major accentuació de la freqüència entorn 

del 1.000 Hz. Per tot això, i per evitar distorsions en els resultats finals, caldrà concretar 

l’estudi de l’acústica de l’espai en la mitjana de les mesures obtingudes per a cada línia. 

5.2.2.  Resultats i anàlisi de la línia 2 

Els resultats de l’anàlisi de les mesures preses de la segona línia d’altaveus, els situats a 

la part esquerra de la sala, sempre tenint en compte un espectador situat a la graderia i 

mirant la pista d’esports, són: 

Gràfic 5.2. Valors de l’RT60 obtinguts de les mostres de la línia 2 
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En aquest segon gràfic s’observa que les freqüències greus estan presents en un nombre 

major de mostres que en el cas anterior. Un factor que relaciona aquestes mesures amb la 

presència de freqüències greus, és el fet de la ubicació del micròfon; s’han captat aquest 

tipus de freqüències en totes les mostres en les quals la presa de dades ha estat en zones 

properes a les parets, però allunyades dels altaveus. 

En canvi, la freqüència de 1000 Hz, només ha estat enregistrada en una de les mostres 

d’aquesta línia, repetint el mateix patró comentat anteriorment, allunyat dels altaveus i 

amb l’afectació de l’estructura metàl·lica de suport de la coberta. La resta de freqüències 

han quedat amagades al voltant dels 4 segons. 

Aquest gràfic també ens permet observar que en la mesura 1, molt propera a la paret (de 

fet la més propera a la paret de totes les mostres preses en les tres línies estudiades) la 

freqüència més excitada es troba en els 250 Hz, a l’entorn dels 8 segons, en canvi, en la 

resta de les mostres, aquesta freqüència no ha donat cap tipus de resposta enregistrada. 

5.2.3.  Resultats i anàlisi de la línia 3 

Finalment, el tercer i darrer anàlisi realitzat amb els quatre altaveus a la vegada: 

Gràfic 5.3. Valors de l’RT60 obtinguts de les mostres de la línia 3 
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En aquest últim gràfic es pot veure una gran quantitat de mostres enregistrant un 

comportament molt similar, amb alguna variació: 

- A 125 Hz s’obté un valor de RT60 de fins a 20 segons. És un temps molt elevat,

però tenint en compte la quantitat de reverberació que genera l’espai, no sorprèn.

De fet, en augmentar 6 dB la potència de sortida del “sweep”, degut a les

característiques de les fonts coherents, l’excitació de la sala ha sigut major.

- Aquest fet també es pot visualitzar clarament en la resta de les mesures. En aquest

cas, en les 10 mesures obtingudes dona el mateix resultat pel valor de 1000 Hz:

14 segons. Són uns temps molt elevats, però creïbles.

5.2.4.  Resultats i anàlisi de la mitjana de les tres línies 

Amb la finalitat de poder obtenir una millor visió de l’estudi de les tres línies, s’han 

comparat gràficament la mitjana de cada una d’elles amb el resultat de l’estudi teòric. 

Gràfic 5.4. Valors de l’RT60 de la mitjana de cada una de les línies 
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En la línia 1 es veu que les freqüències baixes han sigut poc significatives, mentre que les 

freqüències entorn als 1000 Hz, han sobrepassat notablement els valors de l’estudi teòric. 

Per contra, la línia 2 ha tingut un comportament completament a l’inrevés, a les 

freqüències baixes hi ha hagut més excitació de la sala, però molt inferior a la considerada 

en l’estudi teòric, 8 segons en comparació als 12 segons de l’estudi,   les freqüències altes 

s’han aproximat als resultats de l’estudi teòric.  

En la línia 3, degut a l’augment de l’excitació de la sala, es visualitza pràcticament la 

suma de les línies 1 i 2, mostrant una aproximació a l’estudi teòric a les freqüències de 

125 Hz però una sobreexcitació als 1000 Hz, superant 9 segons els resultats teòrics. 

Estudiant els resultats s’observa que totes tres línies presenten problemes en llocs 

semblant, mentre que en les zones no problemàtiques, el valor d’RT60 és de 4 segons. 

Fent la mitjana de les tres línies d’altaveus i comparant-les amb el resultat de l’estudi 

teòric, tal com abans s’ha fet amb la resta dels gràfics, s’obté la següent figura. 

Gràfic 5.5. Valors de l’RT60 de la mitjana de la mitjana de les tres línies 

Si, segons els resultats obtinguts, només es prenen en consideració les dues bandes 

d’octaves més característiques d’aquest estudi, la dels 125 Hz, centrada al voltant dels 8 
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segons, i la dels 1000 Hz, centrada als 9 segons, s’observen resultats diferents als 

obtinguts en l’estudi teòric. 

Un dels efectes de la diferencia dels resultats en la freqüència dels 125 Hz, ha estat la 

gran quantitat de mostres que no han enregistrat cap excitació. Això es deu al fet que una 

sola línia d’altaveus, no ha estat del tot suficient per excitar la sala com hauria convingut. 

Cal fer notar, que els altaveus muntats amb motiu de la inauguració del pavelló, l’any 

1992, no tenen la qualitat dels aparells actuals, ni la mateixa potencia de sortida que tenien 

al seu temps. Si es poguessin repetir les mostres amb un equip de so actual i de qualitat 

mitjana alta, de ben segur s’obtindria d’una major excitació de la sala i unes mostres més 

precises. 

A) Modes propis de la sala

Una altre limitació a l’entorn d’aquesta freqüència, ha estat la presencia dels modes propis 

comentats dins la branca de la teoria geomètrica. Mitjançant una calculadora virtual de 

modes propis, s’han obtingut uns resultats els quals que indiquen que, tot i ser ja els últims 

modes, a partir del 10, també s’han de tenir en compte. 

Aquests són els resultats dels 3 tipus de modes propis estudiats: axials, tangencials i 

oblics: 

     Imatge 5.9. Resultats modes propis axials 
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      Imatge 5.10. Resultats modes propis tangencials 

      Imatge 5.11. Resultats modes propis oblics 

Es pot visualitzar, que en els modes axials, l’últim mode apareix a 128 Hz, en els axials, 

als 121 Hz, i en els oblics, just als 125 Hz. Pel fet d’estar presents en els últims modes, 

no tenen una importància massa rellevant, com sí que la tindrien si es trobessin en els 

primers modes. Ara bé, donat que tots tres tipus de modes apareixen al mateix rang de 

freqüència de 125 Hz, aquesta freqüència pren  una importància considerable respecte a 
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les altres. Aquest és un dels efectes de la mala captació d’aquestes freqüències en la gran 

majoria de les mesures preses en aquest estudi. 

B) Anàlisi del comportament de la sala als 1000 Hz

Una altra de les freqüències que han sobresortit en els resultats de l’estudi, és la de la 

banda de 1000 Hz. Analitzats els materials de tancament i la seva distribució s’ha deduït 

que, a part del factor dels altaveus, l’única afectació que podria interferir en els resultats 

podria ser deguda a la mateixa sala i, concretament, a l’estructura metàl·lica de la coberta 

i la pròpia coberta metàl·lica. 

Per tal de poder analitzar si aquesta teoria era certa o no, amb l’ajuda del personal 

qualificat del propi ajuntament de Gironella, es va poder accedir a la part de l’estructura 

metàl·lica del sostre. Amb un martell es van excitar els tubs de l’estructura espacial i es 

va enregistrar la freqüència excitada després dels cops amb l’aplicació per mòbil 

“Spectrum”. El resultat va ser el següent: 

   Imatge 5.12. Resultats de les freqüències enrregistrades després de l’excitació del tub 

Com es pot veure a la imatge, el pic màxim en el moment de colpejar el tub i la seva 

expansió per la sala, és de 1012Hz, la qual cosa dona una bona explicació als resultats 

obtinguts de l’estudi. 
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5.3.  Conclusions de l’estudi pràctic 

En aquest estudi pràctic de l’acústica de la sala poliesportiva del pavelló de Gironella s’ha 

trobat que el valor d’RT60 és molt elevat, en general superior a 4 segons. 

Igualment s’ha detectat la presència de modes propis en la freqüència de 125 Hz i una 

sobreexcitació en la freqüència de 1000 Hz. 

En el cas de la freqüència de 1000 Hz, concretament, s’ha detectat que el problema és 

degut a l’estructura metàl·lica, de tipus espacial de la coberta, mentre que per al conjunt 

de freqüències, amb especial incidència en la freqüència de 125 Hz, a causa de l’antiguitat 

de l’equipament de so existent, s’ha obtingut una escassa excitació acústica de la sala que 

ha pogut provocar un error en la mesura o bé, acumulació i coincidència de modes propis 

d’ordre elevat. 

Després d’analitzar totes les qüestions plantejades i a partir de la comparació amb els 

resultats de l’estudi teòric anterior, es pot concloure aquest l’estudi pràctic, no ha donat 

els resultats esperats. 

L’acusada reverberació, juntament amb la deficient qualitat de l’equip de so i dels 

altaveus actuals, no permet treure conclusions vàlides i incontestables sobre el 

comportament acústic de la sala, principalment en les freqüències de 125 i de 1000 Hz, 

encara que la tendència de les mostres preses apunta a una confluència amb els resultats 

de l’estudi teòric. 
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6. CONCLUSIONS

Fent una introducció en aquest punt i a mode de resum, cal recordar, en primer lloc, 

l’objectiu inicial del present treball: aconseguir una acústica òptima per a la possible 

utilització de la sala de la pista poliesportiva del pavelló de Gironella, com a sala de 

concerts i balls, amb un sistema d’adequació mòbil i practicable, de fàcil instal·lació i 

retirada. 

A partir de l’estudi teòric de l’acústica de l’espai a estudiar, realitzat a través dels diferents 

nivells d’absorció acústica teòrica que presenten els materials que conformen els 

tancaments de la sala i la superfície que presenten, ja es va veure que els nivells acústics 

eren molt desfavorables.  

Comprovats els resultats amb la realització d’un estudi pràctic, amb presa de mostres per 

a diferents freqüències, es pot dir que els resultats de l’estudi teòric no ha pogut ser 

corroborats:  en la freqüència de 125 Hz, s’ha detectat la presència de modes propis, i en 

la freqüència de 1000 Hz s’ha trobat amplificada degut a la particular estructura metàl·lica 

de la coberta. 

El factor distorsionant més important d’aquest estudi però, ha estat l’enorme dificultat per 

enregistrar el comportament de les mostres per manca de potència en els altaveus per 

excitar la sala, a causa de l’antiguitat i escassa qualitat de l’equipament musical que dóna 

servei al pavelló. 

Plantejades dues alternatives al projecte, delimitant acústicament una part de la sala, en 

primer terme, o adequant tot l’espai disponible, com a segona opció, es conclou que, 

només en funció dels resultats de l’estudi teòric, és més fàcil d’implementar, tot i el 

presumible increment de costos, la segona alternativa, a banda d’aconseguir uns resultats 

acústics de notable qualitat. 

Finalment es pot dir que, donades les característiques físiques de l’espai estudiat, s’ha 

desestimat el plantejament inicial d’adequació de la sala, com a recinte acústic de qualitat, 

amb mesures mòbils i practicables, al cent per cent. D’aquesta manera s’ha optat per un 

sistema mixt, definit en l’estudi teòric, consistent en protegir el terra i les parets amb 

moqueta i elements tèxtils, respectivament, amb sistemes d’extensió i recollida 
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practicables, mentre que l’espai de la coberta s’adequarà amb un sistema fix d’absorbents 

acústics suspesos de la seva estructura i en la zona recoberta amb guix, s’aplacaran 

plafons de fusta contraxapada acabat amb llana mineralitzada. 

Finalment, cal concloure que la sala de la pista poliesportiva del pavelló d’esports 

de Gironella, amb les mesures proposades, es pot convertir en una sala per a concerts i 

balls, amb unes característiques acústiques dignes i suficients a la finalitat proposada. 
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