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RESUM. 

 
Autora: Ana Peña Díaz. Modalitat de batxillerat: Científic. 
Tutor: Josep Mª Closa. Nom del centre: Institut El Cairat. Esparreguera.  
 

OBJECTIUS:  

L’objectiu principal d’aquest treball és el de fer un estudi del percentatge de pèrdua 
d’intensitat acústica de cinc sales d’Esparreguera. Això permetrà mesurar de manera objectiva 
un dels factors que influeixen en la qualitat acústica d’una sala. 

Les sales són: Sala d’actes de l’institut El Cairat, Biblioteca Francesc Soler de l’institut El Cairat, 
El Patronat Parroquial d’Esparreguera, la Sala Petita de la Passió i Can Pasqual, totes elles a 
Esparreguera. 

 

PROCÈS DE RECERCA: 

En primer lloc, vaig dur a terme una investigació teòrica per tal de conèixer els conceptes 
bàsics sobre el tema, l’acústica de sales.  

Per exemple, abans de fer aquest treball, calia saber què és el so, que es pot definir com un 
dels principals sistemes de transmissió de missatges o com qualsevol variació en la pressió de 
l’aire percebuda pels humans. 

També va ser important conèixer conceptes com el de refracció, difracció i reflexió i altres 
relacionats amb els fenòmens que poden influir en la propagació del so en les diferents sales.  

Un cop fet aquest apartat, vaig iniciar el treball de camp. 

Després de fer diferents proves i de veure quina problemàtica presentava cadascuna, vaig 
decidir centrar-me en l’estudi de la pèrdua d’intensitat sonora de cadascuna de les sales. Per 
fer l’estudi, vaig fixar una metodologia a seguir en el moment de fer la mesura de cada sala. 

En primer lloc calia fixar l’objectiu i l’hipòtesi, després es delimitava la planta de la sala, es 
mesurava, abans i després de fer l’estudi, amb un sonòmetre, la intensitat acústica de la sala 
sense cap emissió sonora per tal de comprovar la fiabilitat de les mesures. 

Abans de començar la mesura als diferents punts de la sala anteriorment fixats, es prenien tres 
mesures a 60 cm de la font sonora, per tal de tenir un valor de referència a partir del qual es 
calculava la pèrdua d’intensitat acústica. Les freqüències utilitzades per fer les mesures són de 
250 Hz, 1000 Hz i 2500 Hz, en representació a una baixa freqüència, una mitja i una alta. Un 
cop fet això, prenia les mesures a cadascun dels punts de la sala prèviament fixats, recollia els 
diferents valors en una taula, calculava el percentatge de pèrdua respecte el valor de 
referència i, per acabar, feia una representació al programa Surfer, que em permetia fer un 
mapa de relleu de la pèrdua d’intensitat acústica en els diferents punts de cada sala. 
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CONCLUSIONS 

Algunes de les conclusions que he pogut obtenir han estat: 

• La pèrdua d’intensitat acústica de les sales està íntimament relacionada amb altres 
factors externs com el temps de reverberació, el so de fons, les ressonàncies de la 
sala, etc. 

• En general, les sales responen millor a les freqüències agudes que a les mitjanes i a 
les baixes. 

• Les millors zones per a la percepció acústica de la majoria de les sales són les 

primeres files, les zones centrals properes als passadissos, i les localitats properes a 
les parets.  

• La intensitat sonora és un factor decisiu per determinar la qualitat acústica d’una 
sala. 

• Les sales on hi ha una resposta similar a totes les freqüències i on hi ha una pèrdua 
més o menys constant a totes les zones de la sala, tenen una bona percepció 
acústica. 

• Les zones més problemàtiques de les sales acostumen a estar a les zones centrals o 
a zones on hi ha columnes situades al mig, com en el cas de la sala d’actes. 
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS. 

Esparreguera és un poble amb molta tradició cap al món del teatre i la música i, per tant, 
compta amb moltes sales destinades a dur-hi a terme diferent tipus d’interpretacions, ja siguin 
musicals, teatrals, de dansa, etc. Des de petita he tingut l’oportunitat d’actuar a la majoria 
d’aquestes sales o teatres i també he assistit moltes vegades a representacions que s’hi feien. 
La meva experiència com a intèrpret i com a oient m’ha fet pensar que no totes les sales són 
apropiades, des del punt de vista acústic, per a escoltar música o escoltar els actors o oradors 
que hi actuïn.  

A partir d’aquí em va sorgir la idea d’investigar quina era la qualitat acústica d’aquestes sales, 
però, tal i com s’explica en el treball, per determinar la qualitat acústica d’una sala és necessari 
tenir en compte molts factors: el temps de reverberació, els modes propis de la sala, les 
ressonàncies, l’absorció dels materials de la sala, el so de fons, la intensitat acústica que arriba 
als oients, el balanç, la percepció de les altes, baixes i mitges freqüències, etc.  

El primer que vaig fer va ser documentar-me sobre tots els aspectes físics del so i de l’acústica 
en general, que eren necessaris per tal d’entendre els termes bàsics del tema sobre el que 
volia investigar. A més a més, la investigació teòrica em va donar les eines necessàries per 
poder donar cos al treball de camp. 

Un dels passos decisius del treball va ser el de centrar la meva investigació en l’estudi d’un dels 
factors que influeixen en la qualitat acústica d’una sala, ja que fer l’estudi de tots ells se sortia 
del meu abast. Per fer-ho vaig haver de realitzar una sèrie d’investigacions prèvies que em van 
servir per adonar-me de quines eren les limitacions i la problemàtica d’aquests estudis previs. 
El material del que disposava per fer les mesures, la forma de les sales i la fiabilitat de l’estudi, 
em van portar a centrar el meu treball en la investigació de la pèrdua d’intensitat sonora 
d’aquestes sales. 

A Esparreguera, com ja he dit abans, hi ha moltes sales que es poden estudiar, per tant, vaig 
haver de delimitar novament les variables del meu treball. En aquest cas em vaig basar en dos 
aspectes per tal de decidir-ho: en primer lloc, vaig decidir centrar-me en les sales amb les quals 
hi tinc més relació, ja sigui perquè hi he actuat més o perquè hi he assistit més vegades com a 
públic, i en segon lloc, vaig decidir fer l’estudi de sales que estiguessin al meu abast, amb la 
qual cosa, vaig descartar fer la meva investigació de la sala gran de la Passió. 

La meva investigació, per tant, s’ha centrat en l’estudi de la pèrdua de la intensitat sonora de 
la Sala d’actes de l’IES El Cairat, la Biblioteca Francesc Soler, la Sala Petita de la Passió , el 
Patronat Parroquial i Can Pasqual. Un cop decidides les sales a estudiar vaig fixar quins serien 
els passos que seguiria a cadascuna de les sales. 

El treball està dividit en diferents parts, en primer lloc hi ha la part corresponent a la 
investigació teòrica, on hi ha reflectits els coneixements que he adquirit sobre el tema 
d’acústica de sales per tal de fer el treball. En segon lloc, hi ha el treball de camp, on hi ha 
l’estudi que dóna nom al treball. Per acabar, hi ha les conclusions generals del treball, els 
agraïments,i la bibliografia i webgrafia. 



ESTUDI DE LA PÈRDUA D’INTENSITAT ACÚSTICA DE SALES D’ESPARREGUERA  Ana Peña Díaz 
 

 

INVESTIGACIÓ TEÒRICA. CONCEPTES. 

Abans de fer un estudi acústic de diferents sales, és imprescindible aclarir alguns conceptes 
importants que apareixeran al llarg de la investigació que es durà a terme. 

NATURALESA DEL SO.  

La definició de so es pot fer des de molts punts de vista diferents. Per una banda, el so és un 
dels principals sistemes de transmissió de missatges, però des del punt de vista físic, el so és 
qualsevol variació de la pressió en l’aire que pugui ser detectada per l’oïda humana. És la 
propagació d’un moviment vibratori.  

S’apliquen definicions diferents depenent de si es vol fer un enfocament físic o psicofísic. El 
tipus de problema al que ens enfrontem determinarà l’enfocament que li donem al so. Si el 
interès se centra en la pertorbació creada en l’atmosfera per una font sonora, és un problema 
de física. Si ens interessa la forma com una persona percep el so, s’utilitzen mètodes 
psicofísics. En aquest treball, com es tractaran aspectes d’acústica, ens fixarem en ambdues 
definicions.   

Perquè això sigui possible, cal que hi hagi un cos que vibri. La vibració és la causa de generació 
de tot tipus d’ones. El terme vibració es refereix a les 
oscil·lacions de tipus mecànic.  

Quan parlem d’oscil·lació ens referim a l’intercanvi entre 
energia potencial i energia cinètica. És a dir , perquè una 
partícula oscil·li ha de poder emmagatzemar energia 
potencial i ha de tenir massa o inèrcia per adquirir energia 
cinètica. En el cas del so, però, com que és una ona mecànica, 
les partícules oscil·len al voltant d’un punt fix, per tant, no 
existeix transport de matèria a través del medi. 

Una altra característica de les ones mecàniques, i per tant del 
so, que cal tenir en compte és que necessiten un medi 
material per propagar-se, a diferència de les ones 
electromagnètiques (com la llum), que es poden propagar en 
medis materials i en el buit.  

Podem resumir el procés de la formació del so amb el següent esquema:  

 

 

En aquesta figura podem observar com la 
oscil·lació no produeix el transport de la 
matèria, sinó que oscil·la en un punt fix. 
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L’energia sonora progressa amb la pertorbació. Pot arribar a grans distàncies. 

 

 

 

 

L’oscil·lograma és el mitjà més habitual per representar gràficament el so o la pertorbació. 
Indica l’evolució en el temps de la pressió sonora i informa de la freqüència.  

Quan les partícules de l’aire s’empenten entre sí parlem de compressió del medi fluid; quan les 
partícules tornen a la seva posició d’equilibri parlem de depressió o rarificació.   

El so és una ona mecànica ja que necessita un medi per propagar-se, però tot i ser una ona, 
sovint es representa amb un conjunt de fletxes rectes. Aquestes fletxes s’anomenen raigs i, 
sortint de la font emissora, marquen la direcció i el sentit en què viatja el so. 

Un concepte complementari al de feix de raigs és el de front d’ona, que es defineix com la 
superfície esfèrica de les partícules que han començat a vibrar en el mateix instant i es troben 
en la mateixa fase o estat de vibració.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El so és un fenomen periòdic. Quan parlem del temps que triga una ona en realitzar un cicle 
complert parlem del seu període. El període (T) es mesura en segons.  

El so emès per la font s’expandeix per 
l’espai formant fonts d’ona esfèrics. 

En aquest cas els raigs viatgen 
paral·lelament i els fronts d’ona 
resulten rectes paral·leles. 

Oscil·lograma o forma d’ona.  
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La freqüència (f) és el número d’oscil·lacions o variacions de la pressió que fa l’ona en un 
segon. És la inversa del període i es mesura en cicles per segon (s -1) o Hertzs (Hz). 

 

Cada freqüència d’un so produeix un to diferent. Quant més alta és la freqüència, més agut 
serà el so. Dins la banda de freqüències audibles, distingim entre tons greus (entre 125 i 250 
Hz), tons mitjans (entre 500 i 1000 Hz) i tons aguts (entre 2000 i 4000 Hz). 

L’amplitud d’ona ens informa sobre la magnitud de les variacions de pressió. Una amplitud 
gran comporta un so fort i una amplitud petita un so feble. 

La distància que recorre una ona en un període, T, s’anomena longitud d’ona (λ), aquesta 
distancia també és la que hi ha entre dos punts consecutius del camp sonor que es troben en 
el mateix estat de vibració. Es mesura en metres.  

La velocitat a la que es mou la pertorbació d’una ona s’anomena velocitat de propagació. És la 
velocitat a la qual avança l’energia que transporta l’ona. Depèn de les condicions ambientals 
(pressió i temperatura) i del medi on es propaguen. (v aire= 340 m/s; vaigua= 1460 m/s; vvidre= 
5000 o 6000 m/s). 

La velocitat de propagació és constant per a cada tipus d’ona i per a cada medi, es pot calcular 
dividint la distància que recorre una ona entre el temps que triga, per tant: 

 

L’ impedància acústica és l’oposició que presenta el medi a moure’s quan s’excita mitjançant 
una vibració. Cada medi ofereix una dificultat diferent per a la propagació del so. 

També serà fonamental tenir clars els conceptes que fan referència als elements que actuen 
sobre el missatge acústic. Hem de saber que qualsevol missatge acústic s’estableix entre un 
emissor i un receptor a través d’un canal de transmissió i en un context o espai determinat. 

Quan parlem de focus ens estarem referint a l’emissor del so. Hi ha alguns aspectes del focus 
que poden variar, en primer lloc el volum al qual emet el so (que determinarà la potència 
sonora, mesurada en Watts acústics [E/temps] o en decibels). Aquest volum pot ser constant, 
com el d’una màquina, o dinàmic, com s’esdevé en el cas de la música. 

El focus pot emetre una freqüència pura o so pur (com el del diapasó) o una barreja de 
freqüències. 

També és important saber quin és el mitjà de transmissió ja que aquest pot fer que variïn les 
característiques amb què el so viatja. Ens podem trobar sobretot amb dos mitjans: l’aire, la 
velocitat de propagació de la qual, com hem vist, és de 340 m/s en condicions estàndard que 
considerarem a una temperatura aproximada de 20º i 50% d’humitat relativa. En aquest cas, 
com ja veurem més endavant, l’absorció de l’aire pot arribar a ser molt important. 

Per últim el receptor, que és qui percep el nivell d’intensitat sonora. 
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LA PERCEPCIÓ DEL SO. 

La intensitat és la quantitat d’energia sonora que travessa una superfície cada segon. 
(potència acústica). 

La intensitat depèn de l’amplitud de l’ona, com més gran és l’amplitud d’ona, més gran és la 
quantitat d’energia i major la intensitat del so. 

La intensitat que es percep de manera subjectiva s’anomena sonoritat i ens permet dir si un 
so és més fort o més feble. 

Els éssers humans som capaços de sentir sons d’entre 20 i 20000 Hz. La sensibilitat auditiva, 
especialment en les altes freqüències, disminueix amb l’edat. Però no només l’edat influeix en 
la pèrdua de la sensibilitat auditiva, hi ha altres factors com l’exposició a sorolls diaris 
perjudicials, la genètica, etc.  

 

L’ESCALA EN DECIBELS. 

Ernst Weber i Gustav Fechner (científics alemanys del segle XIX), van descobrir que gairebé 
totes les sensacions humanes són proporcionals al logaritme de la intensitat de l'estímul en 
qüestió. En acústica, la unitat bel (nom en honor de Alexander Graham Bell, tradicionalment 
conegut per inventar el telèfon) es va utilitzar per primera vegada per referir-se a la relació 
d'intensitat l/l 0, on l0 és la mínima intensitat sonora audible per l’oïda humana a una 
freqüència de 1000 Hz. Els decibels (el prefix deci- indica que logaritme és múltiple de 10) es 
poden representar en la següent fórmula: 

 

 
On Ll és el nivell d’intensitat sonora (dB) 
I és la intensitat sonora (W/m 2) 
I0 és la intensitat sonora de referència, 10 -12 (W/m2) 
 
Les magnituds associades són: 

• Potència sonora (W): energia sonora emesa per unitat de temps. 

• Intensitat sonora (W/m 2): energia sonora que, cada unitat de temps, travessa una 
unitat d’àrea, perpendicularment a la direcció de propagació del so. 

• Pressió sonora (Pa o N/m2): increment variable de la pressió atmosfèrica que resulta 
de la presència o absència de so. Mesura força per unitat d’àrea. 

Les tres són magnituds físiques (relacionades totes amb l’energia d’un so) i tenen diferents 
unitats, però poden ser expressades en decibels, que són unitats adimensional. 

Per a les altres magnituds, les fórmules serien les següents: 
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On p0 és 20µPa (mínima pressió sonora audible). 

Cal tenir en compte que, a l’utilitzar les escales en decibels, no podrem sumar directament les 
magnituds. 

Es denomina decibel a la unitat relativa utilitzada en Acústica i Telecomunicacions per 
expressar la relació entre dues magnituds, acústiques o elèctriques, o entre la magnitud que 
s’estudia i una magnitud de referència. És una comparació entre un valor que tenim (d’alguna 
de les magnituds anteriors) amb un valor de referència específic (que, generalment, es refereix 
al llindar d’audibilitat). 

El decibel és una unitat logarítmica. Un decibel és 10 vegades el logaritme decimal entre la 
magnitud d’interès i la de referència, però no s’utilitza perquè en la pràctica no resulta còmode 
treballar amb números tant grans. Per tant, un bel equival a 10 decibels i representa un 
augment de potència de 10 vegades sobre la magnitud de referència. Zero bels és el valor de la 
magnitud de referència. Per tant, dos bels representen un augment de cent vegades sobre la 
potència, 3 bels equivalen a un augment de mil vegades i així successivament. 

S’utilitza una escala logarítmica perquè la sensibilitat que presenta l’oïda humana a les 
variacions d’intensitat sonora segueixen una escala aproximadament logarítmica, no lineal. Per 
això el bel (B) i el seu submúltiple, el decibel (dB), resulten adients per valorar la percepció dels 
sons per un oient. Es defineix com la comparació (relació) entre dos sons perquè en els estudis 
sobre acústica fisiològica es va veure que un oient que sent un únic so no pot donar una 
indicació fiable de la intensitat a la que l’ha escoltat; en canvi, si n’escolta dos, pot distingir la 
diferència d’intensitat. 

La mínima diferència apreciable per l’oïda humana és de 3 dB, que representa el doble de 
senyal. Una diferència de 10 decibels és aparentment el doble de senyal tot i que la diferència 
de sonoritat sigui un factor deu. 

Unitats basades en el decibel: Com el decibel és adimensional i relatiu, per mesurar valors 
absoluts es necessita especificar a quines unitats està referida la mesura: 

• dBSPL: fa referència al nivell de pressió sonora. S’utilitza, entre d’altres coses, per 
referir-se a guany o atenuació de volum. Pren com a unitat de referència 20 µPa. 

• dBW: la W indica que el decibel fa referència a watts. Es pren com a referència 1 W, 
per tant a 1W li corresponen 0 dBW. 

Nivell de potència sonora  

Nivell de pressió sonora 
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• dBm: quan el valor expressat en watts és molt petit, s’utilitza el miliwatt (mW), així, a 
1mW li corresponen 0 dBm. 

• dBu: expressa el nivell de senyal en decibels, en referència a 0,775 volts. 0,755 és la 
tensió que aplicada a una impedància de 600 ohms, desenvolupa una potència de 
1mW. S’escull  la impedància de 600 ohms perquè és on el nivell de senyal en dBm i en 
dBu coincideix. 

Escales de ponderació: l’oïda humana no és igual de sensible per totes les freqüències, 
disminuint molt la sensibilitat per a les freqüències baixes. Per aquesta raó s’utilitzen escales 
de ponderació. 

L’escala A és la més utilitzada i ajusta un soroll exterior a l’oïda humana a la resposta de l’oïda. 
Parlarem llavors de dBA. Tanmateix aquesta escala, al discriminar les baixes freqüències pot 
fer difícil obtenir una correcta valoració al estudiar el soroll en edificacions. 

Hi ha, a més, altres unitats ponderades, com dBC i dBD, adequades per mesurar la reacció de 
l’oïda davant de diferents nivells de sonoritat. 

La intensitat d’un so es mesura en decibels referits a 20 µPa (dBSPL). 

Quan utilitzem el decibel com a unitat de mesura del nivell de potència o nivell d’intensitat del 
so, l’escala finalitza als 140 dB. En aquesta aplicació, l’escala comprèn entre el mínim so que 
l’oïda humana pot detectar (20 µPa) i el so més fort. 

El llindar d’audició és de 0 dB, i el llindar del dolor està al voltant dels 140 dB. 

 

TIPUS DE SONS. 

Existeixen diferents tipus de sons, a continuació parlarem d’alguns d’ells. 

Els sons purs són tons purs, formats per una sola freqüència. Es representen per un 
oscil·lograma sinusoïdal. 

 

 

 

 

Els sons harmònics estan formats per una freqüència fonamental (la seva pressió acústica és 
màxima) i uns harmònics (freqüències múltiples de la freqüència fonamental). 

 

 

A) Correspon a un so pur d’alta 
freqüència, és a dir, agut. 

B) Correspon a un so pur de 
menys freqüència. 

C) Correspon a un so 
harmònic. 
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Els sons no-harmònics o aleatoris són aquells sons en els quals les freqüències que composen 
el so són qualssevol, relacionades de manera aleatòria i no necessàriament múltiples de la 
fonamental (exemple: campanes). 

El soroll o espectre continu correspon a aquells sons aleatoris en els que existeixen grans 
quantitats de freqüències properes entre sí (exemple: so del mar). 

El soroll blanc és el so patró que es caracteritza per un increment de la pressió sonora de 3 dB 
cada vegada que augmenta una banda d’octava*. 

* La gama de freqüències auditives generalment se separa per bandes d’octava, on cada banda 

específica es representa per la seva freqüència central, que són: 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 
kHz, 4 kHz, 8 kHz i 16 kHz, que inclouen la majoria de freqüències audibles. Una banda d’octava és una 

banda de freqüències que està entre dues freqüències amb una relació de 2. Per exemple, la banda 
d’octava de 1000 Hz comprèn les freqüències de 707 a 1414 Hz. Les octaves adjacents també estan 

espaiades en una relació de 2, com les octaves de 500 i 1000 Hz. 

El so directe  és aquell que arriba a l’oient sense que hagi estat reflectit per les parets i els 
elements que hi ha a la sala. 

El so indirecte és el que arriba al receptor després d’haver estat reflectit per les parets i el 
mobiliari o objectes de l’estància. 

 

L’ona sinusoïdal és una forma d’ona relacionada amb 
el moviment harmònic simple (so pur). L’ona 
sinusoïdal és un tipus específic de senyal alterna i es 
descriu pel seu propi conjunt de termes específics. Si 
ens fixem en una ona sinusoïdal, la distància més fàcil 
de mesurar és la que es troba entre dos “cims”. Si 
l’ona és simètrica, la distància entre dos punts 
màxims és dues vegades el valor màxim. 

 

PROPIETATS DE LES ONES SONORES. 

La difracció és un fenomen característic de les ones que té lloc quan una ona passa per un 
forat o es troba un obstacle en el seu camí. Aquest és de dimensions (d) de l’ordre de la seva 

longitud d’ona ( ) o més petit.  

No hi ha difracció quan les dimensions de l’obstacle amb el que es troba són més grans que  
En aquest cas es produirà un altre fenomen que ja explicarem més endavant. Per tant, 

l’objecte només representarà un obstacle si la seva mida és similar o inferior a . Les 
freqüències audibles van dels 20 Hz als 20000 Hz, aquestes freqüències corresponen a les 
longituds d’ona d’entre 17 m i 1,7 cm. 

La difracció es pot produir en dos casos: 

Ona sinusoïdal.  
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• En primer lloc, quan l’ona sonora troba un petit obstacle (menor o similar a ) i el 
rodeja o abraça. Aquest fenomen es produeix sobretot en tons greus ja que 
acostumen a ser prou grans per superar la majoria dels obstacles que es troba. 

• Per altra banda, quan l’ona arriba a una superfície rígida amb un orifici d’obertura. Si 

l’obertura és gran en comparació amb la longitud d’ona, l’efecte de difracció és petit. 
L’ona es propaga en línies rectes o rajos. En canvi quan l’orifici d’obertura és molt 
petit,  les ones es propaguen a partir de l’orifici i són idèntiques a les incidents. Es 
propaguen en totes les direccions. En aquests cas es comporta com la llum.  

En ambdós casos, es crea un nou centre emissor. 

 

La reflexió és el fenomen en el qual part del so rebota en la superfície amb la que es troba. No 
canvia de medi de propagació. Això passa quan l’ona es troba amb un obstacle que no pot 
traspassar ni envoltar. 

Aquest fenomen es dóna sobretot en freqüències altes ja que aquestes tenen una longitud 
d’ona petita i s’acostumen a trobar amb objectes de major mida. A més, els tons aguts són 
molt direccionals, quant més alta és la freqüència, major tendència té l’ona a comportar-se 
com un raig sonor. 

Quan l’ona rebota contra la superfície de col·lisió es creen ombres acústiques (zones on no hi 
arriba el so). 

La recta perpendicular a la superfície reflectora i que passa per un punt d’aquesta superfície 
s’anomena normal. 

Quan parlem de reflexió hem de definir dos angles: 

• L’angle d’incidència (α) és aquell que es forma entre el raig incident i la normal. 

• L’angle de reflexió (β) és el que forma el raig reflectit amb la normal. 

Experimentalment podem comprovar que (llei de la reflexió): 

• El raig incident, el reflectit i la normal es troben en el mateix pla. 

• Els angles d’incidència i de reflexió són iguals. 

Existeixen dos tipus de reflexió: 

• Reflexió especular: l’ona es reflecteix sobre una 
superfície polida (la rugositat és menor que la 
longitud d’ona de la radiació incident). Hi ha una 
direcció privilegiada en la qual es concentren la major 
part dels raigs. Reflexió especular . 
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• Reflexió difusa: la rugositat dels materials és major que la 
longitud d’ona, la reflexió es produeix en totes les 
direccions.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La refracció és un fenomen que afecta la propagació del so. 

Es dóna quan l’ona es troba en la superfície de separació entre dos medis i, a més de reflectir-
se, hi penetra parcialment. 

En aquest canvi de medi, l’ona modifica generalment la seva direcció de propagació. 

Els raigs incident i reflectit i el refractat o transmès es troben en el mateix pla, com en el cas de 
la reflexió, però els angles d’incidència i de refracció ja no són iguals. 

La refracció és causada perquè en canviar de medi, canvia la velocitat de propagació. La 
refracció també es pot produir dins un mateix medi, quan les característiques d’aquest canvien 
(pressió o temperatura). 

Les interferències es produeixen quan se superposen dues ones en un punt. Quan les ones on 
es troba una mateixa partícula estan en fase (situació instantània en el cicle), la interferència 
és constructiva i es reforça la vibració. En canvi, quan aquestes ones es troben en oposició de 
fase, es produeix una interferència destructiva i s’esmorteeix la vibració (s’utilitza en l’absorció 
activa). 

Les ones estacionaries es produeixen quan ones idèntiques (amb la mateixa freqüència i 
amplitud) interfereixen en propagar-se en sentit contrari. Les ones romanen sempre en el 
mateix lloc, no avancen, es formen i es desfan. 

Reflexió difusa. 

En aquesta imatge, els ra igs verds 

representen la reflexió, els blaus la 
difracció i els marrons la refracció. 
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Els punts on s’anul·la la vibració s’anomenen nodes, està en repòs, són els punts sords. En 
canvi, als ventres, la vibració es reforça, és la zona de màxima amplitud i es donen cada quart 
de període. 

Qualsevol ona que no tingui els raigs paral·lels, té un front d’ona cada vegada més gran. 
L’energia que emet la font s’ha d’anar repartint per una superfície cada vegada més gran. La 
seva intensitat va disminuint. Aquest fenomen rep el nom d’ atenuació. 

 

BALANÇ ENERGÈTIC DEL SO I CAMP SONOR. 

Ja hem vist que les ones sonores que incideixen sobre una superfície poden actuar de diferents 
maneres. Els diferents fenòmens que es donen en aquests casos, també queden palesos en la 

manera com es distribueix l’energia incident ( ).  

L’energia incident (Ei) és parcialment reflectida (E R), parcialment absorbida (E AS) per la 
superfície (hi ha fricció i transformació en energia calorífica), parcialment absorbida 
interiorment pel material (E Ai) (es transforma en energia cinètica o potencial a l’interior 
d’aquest medi) i parcialment transmesa a l’exterior (E T). 

 

 

 

El primer sumand es refereix a l’energia que torna al primer 
medi (es reflexa). El segon sumand és l’energia sonora que 
passa al segon medi. 

Depenent de la capacitat reflectora que tingui la superfície o de 
si els materials són més absorbents o menys, els valors 
d’energia dels altres sumands variarà. 

 

Quan una font emet a l’aire lliure la distribució de l’energia (que es dóna sobre una esfera) és 
cada cop més gran. El so viatja per camp directe, és a dir , les ones es propaguen des de la font 
emissora sense trobar cap obstacle. El so directe és bastant direccional (sobretot en les 

freqüències altes). En aquests casos, el nivell de pressió sonora disminueix ràpidament, quan 
es duplica la distància, hi ha un descens de 6 dB. 

En un recinte tancat, l’oient rep el so directe que li arriba de la font emissora sense cap 
obstacle i després rep el so reflectit.  

Parlem de camp reverberant quan hi ha una distribució pràcticament uniforme del so que 
resulta de la superposició de diferents reflexions. Les primeres reflexions es tornen a reflectir , 
de manera que el fenomen es repeteix moltes vegades i totes les reflexions se superposen 

Balanç d’energies quan les 
ones sonores incideixen sobre 

una superficie. 
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entre sí. El camp reverberant és difós i adireccional i el seu nivell de pressió sonora constant en 
tots els seus punts.  

El camp reverberant serà més gran quant més reflectores siguin les superfícies del recinte ja 
que hi haurà més energia acumulada. 

El radi crític limita les regions on predomina un camp. En un auditori, haurem de situar-nos a 
una distància inferior a la del radi crític per tal de percebre clarament la procedència del so. 

 

MODES PROPIS D’UNA SALA. 

Hi ha una manera de fer un càlcul (predicció) dels modes propis 
(freqüències de ressonància) d’una sala en forma de 
paral·lelepípede. La geometria per a la qual ens serà útil aquest 

mètode són com a la figura de la dreta, on les coordenades x, y 
i z són perpendiculars entre sí.    

Per fer el càlcul dels modes propis d’una sala (només si aquesta 
té forma de paral·lelepípede), s’utilitza la següent fórmula: 

 

 

 

(on f és la freqüència d ressonància, c és la velocitat de propagació del so, n és el número d’harmònic que 
ens permetrà tenir en compte quina freqüència és perjudicial per la sala, i L és la longitud de cada 
superfície). 

 

FENÒMENS QUE INFLUEIXEN EN LA QUALITAT ACÚSTICA D’UNA SALA. 

És interessant veure les diferents idees de qualitat acústica d’una sala que hi ha hagut al llarg 
del temps. Aquest concepte es pot tractar des d’un punt de vista subjectiu o objectiu ja que, 
tot i que algunes mesures poden demostrar la bona o mala qualitat acústica d’una sala, el 
resultat final sempre serà avaluat per l’audiència i pel músic, orador, actor, etc. que sigui la 
font emissora. 

Alguns dels fenòmens més destacables són: 

El temps de reverberació és el temps de persistència d’un so en un recinte fins que es fa 
inaudible, és a dir , és el temps que triga en caure un so. 

Quan una font sonora deixa d’irradiar un so aquest es continua escoltant fins que la sala 
absorbeix tota aquesta energia. 
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El temps de reverberació es mesura com el temps (s) que transcórrer des que el focus emissor 
s’atura fins que el nivell de pressió sonora de la sala disminueix 60 dB respecte al valor inicial. 

El temps de reverberació és més elevat com més gran és el volum del recinte ja que les ones 
recorren camins molt més llargs i triguen més temps en reflectir-se i tornar al punt de partida. 
El temps de reverberació varia amb la freqüència. 

Depenent de l’activitat que es vulgui dur a terme en una sala, el temps de reverberació òptim 
serà un o un altre. Aquest concepte s’expressa a la sensació de vivacitat; parlem d’una sala viva 
quan el temps de reverberació és elevat (no s’entendran les paraules d’un orador), en canvi 
una sala apagada serà aquell a en la qual el temps de reverberació és baix (mala audició de 
música). 

Els diferents estils de música necessiten temps de reverberació diferents: el temps de 
reverberació per a música barroca és menor que el de la música clàssica, que a la vegada és 
menor que el de la música rock, etc.  

Existeix una fórmula per a calcular el temps de reverberació teòric d’una sala. Aquesta equació 
va ser definida per Sabine i provada empíricament: 

 

(on T = temps de reverberació (en segons), o el temps que triga el so en caure 60 dB després  que la font 
sonora deixi d’emetre so; V = volum de la sala; A = absorció total de la sala (en sabins en honor a W.C. 
Sabine). 

La fórmula anterior (sovint anomenada fórmula de Sabine) és apropiada per a ser utilitzada en 
la majoria dels casos. És força precisa quan les condicions de camp del so són difuses (absorció 
del so distribuïda de forma uniforme) i les dimensions de la sala no varien gaire (habitacions 
cúbiques, sense sales laterals ni formes irregulars). No ha de ser utilitzada en estudis de 
gravació o sales anecoiques, que tenen alts coeficients d’absorció. En aquests casos és 
convenient utilitzar la fórmula d’Eyring: 
 

 
 
(on T = temps de reverberació (en segons), o el temps que triga el so en caure 60 dB després de que la 
font sonora deixi d’emetre so; V = volum de la sala; S = superfície total). 

 

 

NOTA: cal utilitzar la constant 0,163 en comptes de 0,05 quan l’absorció està calculada en 
sabins mètrics (unitat el metre i superfície en m 2) en comptes de en peus (la fórmula original té 
en compte les superfícies en f 2= peus quadrats. A les habitacions molt grans cal afegir 
l’absorció de l’aire al denominador de les fórmules de T. 
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Un altre factor molt important a l’hora de valorar la qualitat acústica d’una sala és el temps de 
desfasament que hi ha entre el so directe i el so reflectit. Els ecogrames permeten l’estudi de 
les reflexions, són una representació de l’energia sonora respecte al so directe en funció del 
temps. El receptor, per tant, rep dos sons. 

Si el desfasament és menor a 50ms, l’oïda humana no el percep. Segons l’activitat que es 
vulgui dur a terme en una sala, el temps de desfasament òptim varia, per exemple, per a fer 
música el temps de desfasament adequat seria de 80ms, per òpera de 60ms i per conferències, 
de 50ms. Quant més baix és el temps de desfasament, millor és la intel·ligibilitat i hi ha més 
sonoritat. 

 

Quan ens trobem amb una reflexió que arriba amb un temps de desfasament molt superior a 
50ms, l’oïda humana és capaç de percebre dos sons per separat. Aquesta reflexió rep el nom 
d’eco. Perquè això passi, la distància entre l’oïda humana i la superfície reflectora ha de ser, 
com a mínim, de 17m. 

No obstant, si aquesta reflexió és molt dèbil, no serà considerada perjudicial. En canvi, una 
reflexió que arribi amb un desfasament inferior a 50ms però que sigui molt forta, ens farà 
identificar la superfície reflectant com a font sonora. 

 

Si la font sonora es col·loca entre dues parets paral·leles, reflectants i molt llises, es produirà 
una repetició múltiple d’un so en un espai de temps molt breu. Això farà que tinguem la 
sensació de que hi ha una successió de petits ecos. Aquest fenomen s’anomena flutter fet o 
eco flotant. 

Quan un sistema oscil·la, vibra amb la seva freqüència de forma natural. Quan una pertorbació 
externa sol·licita a aquest sistema amb una freqüència igual a la seva natural, el cos vibrarà. La 
seva amplitud s’incrementarà progressivament mentre duri la pertorbació. Aquest fenomen 
rep el nom de ressonància.  

El concepte ressonància s’associa a les ones estacionàries o modes de vibració propis d’una 
sala que apareixen com a conseqüència de les reflexions successives en parets oposades. Quan 
hi ha ressonàncies apareixen coloracions i el so no es reparteix de manera uniforme en la sala, 
el mode de vibració propi de la sala s’amplificarà respecte els altres sons i el seu temps de 
reverberació serà molt superior que en altres notes. 

Les ressonàncies apareixen sobretot en sales que tenen formes cúbiques, superfícies 
paral·leles i simetries. Algunes proporcions satisfactòries per a una sala són: 1:1.14:1.38; 
1:1.28:1.54; 1:1.6:2.23. 
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Quan ens trobem davant una superfície còncava, el so reflectit es concentra i, en 
conseqüència, el nivell sonor serà molt superior en la zona on arriben els rajos reflectits. 
Aquest fenomen s’anomena focalització. 

El balanç, equilibri i/o mescla és la predisposició del local 
per distribuir correctament els diferents instruments i 
plans sonors per tota la sala. Correspon a la percepció 
dels diferents instruments de l’orquestra amb nivells 
correctes, i depèn de les superfícies reflectores més 
properes a l’orquestra. 

La difusió és la propietat que el so arribi procedent de 
molts llocs de l’espai amb l’energia suficient, és la sensació que el so envolta l’oient, que hi 
està immers. És interessant comparar les condicions de difusió amb els ulls oberts i tancats. 

La conjunció és la capacitat perquè els músics s’escoltin entre sí. 

La claredat és la facilitat per percebre, entendre o expressar. Es percep escoltant els inicis de 
les notes musicals i observant si es nota la separació entre elles i quan en comença una de 
diferent. 

La intimitat és la impressió auditiva de la distància aparent de l’orquestra. Pretén determinar 
si la música sona com si l’orquestra toqués en un espai petit independentment de la mida real 
de la sala. 

La intensitat és la percepció que es té del so en relació a si aquest és prou directe i 
reverberador (és aconsellable avaluar-ho durant passatges forts i febles per notar els 
contrastos). 

Hi ha altres conceptes que s’utilitzen quan es parla de qualitat acústica: brillantor, definició, 
impressió espacial, etc. 

 

CONDICIONAMENT ACÚSTIC. 

Ens referim a condicionament acústic quan volem aconseguir unes característiques acústiques 
determinades en un recinte. Per tal d’obtenir aquestes condicions òptimes el que es fa és 
actuar sobre l’energia reflectida.  

Els mecanismes que permeten adquirir aquestes característiques són els elements per al 
condicionament acústic, que actuen sobre els fenòmens d’ absorció, difusió i reflexió. 

Els elements absorbents tenen coeficients d’absorció  elevats i s’utilitzen per aconseguir temps 
de reverberació adients, per reduir el nivell del camp reverberant, eliminar ecos, etc.   

 

Focalització dels rajos sonors. 
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Si volem tractar el condicionament acústic d’una sala, és important que tinguem en compte 
l’aforament i el mobiliari que hi haurà en aquesta, ja que aquests dos elements modifiquen de 
manera notable l’absorció d’energia acústica. A l’hora de fer càlculs teòrics de l’absorció que hi 
ha en una sala, s’utilitzen els següents coeficients: 0,02 per cada cadira i 0,50 per cada 
persona. Quanta més roba portin les persones major serà l’absorció. Cal considerar que les 
persones absorbiran més les freqüències baixes que les altes degut a la mida d’aquestes. 

També cal tenir en compte l’aire, ja que en sales d’una certa mida, l’aire absorbeix. Això només 
serà significatiu per a freqüències altes ( ≥ 2 kHz) i per a percentatges baixos d’humitat relativa. 
Aquesta absorció de l’aire, sobretot de freqüències agudes fa que els sons llunyans semblin 
molt més greus del que són en el moment de ser emesos. 

L’absorció serà diferent si ens situem a prop o lluny de la font. Amb l’absorció podem 
aconseguir disminuir la reverberació en un nivell de fins a 10 dB. En canvi, si ens situem a prop 
de la font, l’absorció serà de 3 dB aproximadament. 

Quan hem definit el concepte d’elements absorbents hem parlat del seu coeficient d’absorció. 
Aquest serà molt important per poder calcular l’absorció teòrica d’una sala. El coeficient 
d’absorció expressa l’eficàcia que té un material per absorbir el so. Aquest coeficient descriu la 
fracció de l’energia sonora incident que absorbeix el material en qüestió. T eòricament pot 
variar de 0 (no hi ha cap absorció d’energia sonora) a 1.0 (el material absorbeix perfectament 
tota l’energia incident).  

L’absorció total de la sala (per tant, la suma de totes les superfícies de la sala multiplicada pels 
seus respectius coeficients d’absorció del so) es pot trobar amb la fórmula: 

 

(on a = absorció total de la sala (en sabins); S = superfície; α = coeficient d’absorció del so a partir d’una 
freqüència donada) 

Normalment ens trobem amb materials l’absorció dels quals pot variar entre 0.01 i 0.99. 

 

Els reflectors són aquells elements que utilitzen el so reflectit per condicionar zones on no hi 
arriba el so directe. Els elements reflectors més utilitzats són la fusta i el metall. 

Cal saber que amb les primeres reflexions l’energia que arriba al receptor augmenta.  

Hi ha una sèrie de factors que s’han de tenir en compte a l’hora d’utilitzar materials reflectors 
com per exemple la distància entre el receptor i l’emissor, ja que quant més a prop estiguin i 
menor sigui l’angle incident respecte a la normal de la superfície, més efectiu resultarà. També 
cal tenir en compte que les dimensions del material han de ser les adients ja que si no és prou 
gran, es produirà difracció en comptes de reflexió.  

Els reflectors s’utilitzen per a freqüències centrades en la banda de 500 Hz i han de tenir un 
perfil convex ja que dispersen el so millor que si és pla. El radi de curvatura ha de ser major de 
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5 m per evitar que es converteixi en un difusor. Si el reflector fos còncau tindria l’efecte 
contrari. 

Els difusors s’utilitzen per tal de solucionar un dels principals problemes de les sales de 
concert: el so difós, és a dir , pretenen evitar el so envolupant, que vol dir que l’energia del 
camp reverberant arriba a l’espectador per igual des de totes les direccions. Això passa perquè 
la difusió provoca que l’ona es trenqui en ones de menor energia sonora. 

És per això que es necessita que el so es reflecteixi de manera aleatòria i uniforme en totes 
direccions, això es pot aconseguir amb la distribució d’irregularitats a les superfícies de les 
parets que crearien l’efecte de reflexió difusa.  

Les dimensions del difusor han de ser del mateix ordre de freqüència que la longitud d’ona.  

 
AÏLLAMENT DEL SOROLL. FORMES DE TRANSMISSIÓ. 

Per evitar sons no desitjats hem d’actuar sobre aquest canal (sistema d’aïllament entre 
emissor i receptor). 

El que és pretén en qualsevol dels casos és eliminar el soroll, però què és el soroll? El soroll és 
qualsevol so que interfereix amb alguna activitat humana i que produeix molèsties. 

Per aconseguir l’aïllament desitjat podem actuar sobre l’emissor, el camí de transmissió, sobre 
l’entorn del receptor o el mateix receptor. 

A l’hora de la veritat, però, podem aconseguir un nivell de soroll acceptable de dues maneres: 
en primer lloc podem impedir la propagació del so incident (aïllament acústic), d’aquesta 
manera el que es fa és transformar l’energia sonora en energia dinàmica. Per una altra banda, 
poem dissipar l’energia a l’interior del medi de propagació (absorció) i en aquest cas el que es 
fa és convertir l’energia sonora en energia calorífica. 

Durant aquest treball les paraules aïllament i absorció apareixen constantment, cal saber-les 
distingir: 

L’aïllament és el procés en el qual actuem sobre la diferència entre el soroll de l’emissor i el 
nivell de soroll d’immissió o recepció del soroll.  

L’absorció en canvi és el procés amb el qual s’aconsegueix baixar el nivell de soroll en el local 
emissor però no varia el nivell d’aïllament. 

 

SALES DE MÚSICA. 

Moltes vegades, les sales destinades a fer música necessiten un tractament especial. En el meu 
estudi intentaré abastar sales destinades a diferents usos, però en especial vull fer un estudi 
de sales de música. És per això que cal conèixer bé els aspectes que cal tenir en compte per 
treballar amb aquest tipus d’espais. 
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En primer lloc, és important conèixer les parts de la sala i la funció o comportament de 
cadascuna d’aquestes parts: 

Per una banda tenim l’escenari, que és el retornador del so cap a l’auditori. En alguna de les 
sales també hi ha un fossat de músics, que funcionen com llavis que permeten el pas de 
l’energia sonora cap a la platea. Per últim, la platea i l’amfiteatre, que com ja hem vist, 
defineixen una sèrie de plans inclinats encarregats de bona part de l’absorció. 

En aquests tipus de sales, s’acostumen a utilitzar materials ortofònics, és a dir , elements que 
realitzen una funció acústica positiva, normalment són reflectants o difusors. 

No només és important la percepció general que tingui el receptor, sinó la percepció del propi 
executant. 

Hi ha una sèrie de característiques que faran que una sala sigui adequada per a fer música: la 
reverberació ha de ser més elevada que en les sales de conferències, els acabats han de ser 
durs i menys absorbents, s’ha de crear un camp difós, el material que més s’utilitzarà serà la 
fusta i la forma de la sala ha d’estar molt cuidada ja que canviarà complertament les 
característiques d’aquesta.   

Les superfícies que es troben al voltant d’una orquestra a cor han de contenir petites 
irregularitats per reflectir la barreja de freqüències de so d’alta energia creada pels diversos 
instruments. Això farà que les condicions acústiques de la sala millorin i que la claredat amb 
que els intèrprets s’escolten entre sí sigui l’adient.  

Els sons musicals són molt variables i necessiten un tractament especial. Aquests sons poden 
anar des de una ona sinusoïdal fins a la barreja de sons de gran complexitat formats per una 
orquestra simfònica. 
En una sala de concerts, una orquestra simfònica és capaç de produir sons de gran intensitat 
quan la partitura ho demana però també sons molt suaus en els passatges més delicats. Com a 
espectador, és poden apreciar aquests grans contrastos degut al rang dinàmic de l’oïda 
humana. El rang dinàmic entre el so més dèbil i el més fort serà de l’ordre de 60 a 70 dB. Per 
ser eficaços, els passatges més suaus han d’estar per sobre del so ambient, per això és tant 
important l’aïllament estructural adequat per a protegir contra el trànsit i altres sorolls 
exteriors. 
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TREBALL DE CAMP . 

INVESTIGACIONS PRÈVIES. 

La intenció del meu treball era la de dur a terme un estudi pràctic a partir del qual poder 
determinar la qualitat acústica d’una sala. Com ja he indicat anteriorment, els fenòmens que 
incideixen en la qualitat acústica d’una sala són molt amplis. Per tant, un dels passos més 
importants a seguir en la meva investigació va ser el d’afitar en quin o quins fenòmens em 
centraria per tal de dur a terme el meu estudi. 

En primer lloc, a partir l’optativa d’ Acústica i Noves Tecnologies que vaig estudiar durant el 
curs 2008-2009 al conservatori Joan Just i Bertran d’Igualada amb el professor Josep Maria 
Comajuncosas, vaig realitzar l’estudi de l’aula d’ordinadors del centre. 

Per fer l’anàlisi d’aquesta sala vaig calcular i mesurar el temps de reverberació, i els modes 
propis de la sala. Vaig seguir els següents passos: 

1. Càlcul teòric del temps de reverberació: vaig utilitzar la fórmula  

(explicada anteriorment).   
2. Mesura pràctica del temps de reverberació: per fer-ho vaig utilitzar una gravadora, un 

altaveu per reproduir impulsos de soroll blanc i el programa Sound Forge  per analitzar 
els resultats.  

3. Càlcul teòric dels modes propis de la sala. Vaig fer-ho a partir de la fórmula  

ja que la sala té forma de paral·lelepípede.  

 

4. Mesura pràctica dels modes propis de la sala: ho vaig fer a partir de l’emissió d’un 
sweep (glissando lent). També vaig necessitar una gravadora i un altaveu. N’he 

analitzat els resultats amb el Sound Forge .  

Problemàtica d’aquest estudi: només es pot realitzar aquest estudi complert, és a dir , amb 
la part teòrica i la part pràctica, en el cas que la sala sigui un paral·lelepípede. A més a més, 
per a fer-ho és necessari comptar amb un bon equip de reproducció i de gravació. Aquest 

mètode d’anàlisi d’una sala és molt aproximat i és més útil si es vol observar, sobretot en 
el cas dels modes propis de la sala, com influeixen les característiques arquitectòniques de 
la sala en l’acústica d’aquesta. 

Després de realitzar aquest estudi i de veure els problemes que presentava, vaig començar una 
segona investigació, basada en la primera, però utilitzant únicament els aparells dels que 
disposava. Aquest segon estudi em va servir , a més a més, per fer les primeres proves amb el 
sonòmetre. 

La pràctica tenia com a objectiu  veure quines freqüències tenen més ressonància dins la sala 
on es feia l’estudi, és a dir , quins són els modes propis de la sala.  
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Per fer-la he necessitat el sonòmetre, un equip de reproducció i 30 tons enregistrats. Els tons 
utilitzats són sinusoïdals emesos a -10 dB, cadascun d’una freqüència diferent, des de 20 Hz 
fins a 20000 Hz. Cadascun d’ells té una durada de 30 segons i han estat emesos pels mateixos 
altaveus durant tota la pràctica i al mateix volum. 

El sonòmetre que he utilitzat és el model SC-2c, versió 3.2-0.9 de la marca CESVA i de classe 2. 

Mentre s’estan fent les mesures, el sonòmetre es troba sempre a la mateixa distància dels 
altaveus (2 metres), ja que si aquesta varia, la mesura no seria fiable. 

El lloc on s’ha fet la pràctica ha estat a l’estudi de casa meva. 

Per tal de comprovar la fiabilitat de les mesures, abans i després de fer-les he mirat quina és la 
intensitat sonora que marca el sonòmetre quan no hi ha cap emissió.  

Després de fer els càlculs i d’analitzar-los vaig observar que aquesta pràctica tenia la següent 
problemàtica: com en l’estudi només s’emetien freqüències estables, pot ser que hi hagi 
freqüències intermèdies que siguin més intenses que les mesurades. Amb aquest mètode ens 
és impossible de saber si això passa o no.  

 

PLA DE TREBALL DEFINITIU. 

Després de fer les pràctiques anteriors, me n’he adonat que mesurar els modes propis d’una 
sala no és fiable amb els instruments que tinc. Tot i això, hi ha altres mesures que ens 
permeten fer un estudi de la qualitat acústica d’una sala i que estan al meu abast.  

Finalment vaig decidir fer un estudi de la pèrdua de la intensitat acústica de diferents sales o 
auditoris. L’estudi se centra sobretot en sales destinades a la interpretació musical o altres arts 
escèniques. D’aquesta manera podré determinar quines són les zones de la sala on el receptor 
rebrà millor el so que s’emeti. 

La meva intenció és dur a terme un estudi acústic de diferents sales, centrat sobretot en les 
sales destinades a dur a terme música, conferències, etc. i veure si les característiques 
d’aquestes són adequades per al tipus d’activitat al qual estan destinades. 

Aquest estudi no presenta la problemàtica dels dos anteriors i permet calcular de manera 
objectiva un dels aspectes que permeten determinar la qualitat acústica de la sala. A més, és 
de molta utilitat per als oients, que sempre són els que, finalment, determinen de manera 

subjectiva la qualitat acústica de la sala.  

En primer lloc he dissenyat una guia d’avaluació subjectiva de la sala. 

Els diferents aspectes de la guia s’utilitzaran per tal de que quedi constància de les impressions 
subjectives de la sala en qüestió. En cadascun dels casos, faré una marca en la casella que 
millor representi la meva sensació en relació a cada aspecte. Aquesta guia no està destinada a 
jutjar quins són els millors o els pitjors espais, sinó que pretén tenir una visió subjectiva d’un 
espai que després serà estudiat des d’un punt de vista complertament objectiu. Serà a partir 
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d’aquestes dues fonts d’informació, quan podrem dir si una sala és o no apropiada per a l’ús 
que se li dóna.  

Les impressions subjectives seran registrades a partir dels següents ítems (tots ells ja han estat 
definits anteriorment):  claredat, temps de reverberació (duració dels sons de freqüències 
mitges), vitalitat dels baixos en relació a les freqüències altes i mitges, intimitat, intensitat (cal  
omplir les caselles amb una D per a indicar la direcció del so i amb una R el seu grau de 
reverberació), difusió i balanç. També observaré els sons que interfereixen en la bona 
percepció de la música, els més comuns són els següents: soroll de fons, ecos. 

Utilitzaré un full d’avaluació per a cada un dels estudis que faci. L’absència d’ombres sonores, 
és a dir , de llocs on la música arriba de manera molt feble, i mínimes variacions en les 
condicions auditives en tota la sala, indicaran una bona uniformitat del so. 

És molt important que, a cada sala que es mesuri, se segueixin els mateixos passos per tal de 
fer un estudi  coherent. Els passos que seguiré a cada sala són els següents: 

1. Fixar, en cada cas, quin és l’objectiu. Hi haurà, no obstant, un objectiu generalitzat 
per a totes les sales, que és el de fer un estudi de la intensitat acústica que es perd en 
cadascuna de les zones de la sala a mesurar. 

 
2. En segon lloc, faré un plantejament de la meva hipòtesi, que es basarà en la meva 

experiència com a intèrpret i com a oient en cada sala. 
 
3. Prepararé tot el material necessari: 

• Sonòmetre. El sonòmetre que he utilitzat és el model SC-2c, versió 3.2-0.9 de la 
marca CESVA i de classe 2. 

• Cinta mètrica o flexòmetre 

• Objectes petits per marcar les delimitacions que es facin de la planta de la sala 
(poden ser monedes, trossos petits de paper, etc.) 

• Reproductor de música (sempre utilitzaré el mateix i s’emetran les diferents 
freqüències al mateix volum). 

• Cd on hi ha enregistrats els tons que utilitzaré. Els tons són sinusoïdals emesos a -
10 dB. Per fer l’estudi, faré servir tres freqüències diferents: 250 Hz, 1000 Hz i 
2500 Hz, ja que una representa a les baixes freqüències, l’altra a freqüències 
mitjanes i l’altra correspon a una freqüència alta o aguda. 

 
4. Un cop estigui a la sala, i abans de començar a fer les mesures, és necessari delimitar 

la planta de la sala per tal de saber on es faran les mesures. Aquesta delimitació 
podrà variar en funció de la superfície de la planta, però s’intentarà que la repartició 
sigui en parts iguals. A les sales on hi ha cadires o seients fixats, aquests podran servir 
per marcar les separacions entre les diferents parts. Cadascuna de les fileres es 
dividirà en columnes separades les unes de les altres per una distància que es 
decidirà quan es faci la delimitació de l’espai. Per tal de fer aquesta divisió de la 
planta de la sala, caldrà abans mesurar amb el flexòmetre la zona on es volen 
prendre les mesures (que sempre serà la part on se sol situar el públic) i marcar els 
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punts de la sala on es prendran les mesures (aquests punts es marcaran amb algun 
objecte en el cas de no haver-hi cadires fixades. 
 

5. La font es col·locarà a l’escenari, elevada sobre una cadira o un trípode i a la zona de 
l’escenari on s’acostuma a emetre el so. En cas que l’escenari sigui molt extens, es 
col·locarà al centre. 
 

6.  Per tal de comprovar la fiabilitat de les mesures, abans i després de fer-les miraré 
quina és la intensitat sonora que marca el sonòmetre quan no hi ha cap emissió.  
 

7. Prendré una mesura a 60 cm de la font. Aquesta mesura s’utilitzarà com a referència 
per calcular el percentatge de pèrdua de la intensitat sonora.  

8. Cadascuna de les mesures es farà en un espai de temps mínim de 5 segons  i es 
prendrà nota de les dues funcions que permet el sonòmetre (LAF i LAS) i de cadascuna 
d’elles s’apuntarà el valor que dóna (valor de la última mesura presa) i el valor màxim 
que indica. Per tal de facilitar la presa de mesures, portaré una taula, dissenyada 
prèviament, per registrar les mesures que vagi fent. Veure annex 1. 

Cal aclarir la diferència entre les dues funcions que permet mesurar el sonòmetre: 

• Funció LAF (fast): és el valor rms (mitjana quadràtica). La A indica que té 
ponderació freqüencial A i la F que té un promig exponencial ràpid (fast) de 
125 ms, mesurat en dB. Es presenta a la pantalla cada segon. 

• Funció LAS (slow): és el valor rms (mitjana quadràtica). La A indica que té 
ponderació freqüencial A i la S que té un promig exponencial lent (slow) d’1 
s, mesurat en dB. Es presenta a la pantalla cada segon. 

9. Caldrà també prendre nota de tots aquells objectes o anomalies que puguin influir en 
la mesura (nombre de cadires, obertures a l’exterior, soroll exterior, etc.) 

10. Abans de finalitzar l’estudi, s’omplirà un formulari subjectiu sobre la qualitat acústica 
de la sala. (El formulari està tret del llibre Architectural Acoustics, M. David Egan). 

11. Un cop acabat això es farà un buidatge de totes les mesures en un full de càlcul excel 
i s’indicarà amb diferents colors  els intervals del percentatge de pèrdua  que hi ha a 
cada zona. La llegenda de colors que es farà servir s’utilitzarà després per indicar, 
sobre el plànol, les pèrdues d’intensitat sonora. 

12. Després, amb l’ajut del programa Surfer faré un plànol on, amb colors i amb la 

senyalització de les diferents zones a partir de corbes de relleu, es podran identificar 
les zones de la sala on es perd més intensitat sonora, les zones on es perd menys, etc. 

Per tal de fer els plànols de relleus al Surfer, he utilitzat el valor mitjà entre les 
mesures en temps real (no les màximes) de la funció LAF, ja que les mesures són les 

més precises. Les escales de colors coincideixen amb les utilitzades a les taules on hi 
ha recollides totes les dades de les mesures. 
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En aquest cas, però, les zones més altes representen les més problemàtiques (on hi 
ha una major pèrdua d’intensitat sonora), els percentatges que hi ha a la llegenda 
són, per tant, els de la percepció auditiva. El 100% representaria una total percepció 
del so i seria una sense relleu i el 0% estaria representat amb un relleu molt elevat i 
correspondria a una percepció nul·la del so. 
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MESURA DE LA INTENSITAT ACÚSTICA A LA SALA D’ ACTES DE L’INSTITUT EL CAIRAT 
D’ESPARREGUERA 

Plantejament i explicació de la mesura 

L’objectiu és fer un estudi del percentatge d’intensitat acústica que es perd en cadascuna de 
les zones de la sala d’actes. 

La meva hipòtesis és la següent: a la sala d’actes hi ha molt mala percepció acústica, per part 
dels oients, dels sons que s’emeten. Els sons que arriben a l’espectador no són clars. Crec que 
hi ha molta pèrdua d’intensitat acústica. 

En aquest cas, he dividit l’espai en  files separades les unes de les altres 3.5 m. Cadascuna de 
les fileres la he dividit en columnes separades les unes de les altres per una distància de 3 m. 

La font s’ha col·locat al davant de la gàbia que hi ha a l’escenari, des d’on s’acostuma a 
controlar l’emissió de so. 

Els objectes o altres fenòmens que he observat que poden influir en la difusió dels sons a la 
sala d’actes, són els següents: 
 

• La sala d’actes té moltes obertures a l’exterior , que, tot i que en el moment de fer la 
mesura estaven tancades, el seu tancament no és precís. 

• La mesura la he realitzat en hora lectiva, per la qual cosa, hi havia molts sorolls de fons. 
Quan vaig fer la mesura hi havia classes d’educació física al pati i hi havia moviment a 
l’entrada de l’institut. 

• La sala d’actes està construïda bàsicament a partir de ciment, que presenta molt poca 
absorció, el vidre, que també és un material predominant a la sala d’actes, també 
presenta molt poca absorció. 

• Pel que fa a la forma de la sala (es pot observar al plànol que hi ha a continuació), 
mostra que hi ha dues parets que són pràcticament paral·leles, cosa que fa que hi hagi 
molta reverberació i ecos, que faran que la claredat i la intimitat sonora de la sala 
disminueixin notablement. 

• A la sala hi ha 40 cadires.  
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Mesures de la sala 

Les mesures de les pèrdua d’ intensitat acústica han estat les següents: 

Frequència 250 Hz 
Distància a la 

font 
LAF (en dB) % pèrdua LAF màx 

(en dB) % pèrdua LAS  
(en dB) % pèrdua LAS màx 

(en dB) % pèrdua 

60 cm 84,0 
 

84,1 
 

84,0 
 

84,0 
 

2 m (1) 67,0 20,2 67,1 20,2 66,9 20,4 66,9 20,4 
2 73,9 12,0 74,9 10,9 73,7 12,3 73,7 12,3 
3 69,0 17,9 70,3 16,4 68,9 18,0 68,9 18,0 
4 79,6 5,2 79,7 5,2 79,5 5,4 79,5 5,4 

5,5 m (1) 71,9 14,4 72,2 14,1 71,7 14,6 71,7 14,6 
2 79,6 5,2 80,2 4,6 79,5 5,4 79,6 5,2 
3 81,0 3,6 81,0 3,7 80,8 3,8 80,8 3,8 
4 63,9 23,9 72,1 14,3 64,8 22,9 69,3 17,5 

9 m (1) 72,8 13,3 74,0 12,0 72,8 13,3 73,2 12,9 
2 77,5 7,7 77,5 7,8 77,4 7,9 77,4 7,9 
3 69,0 17,9 70,3 16,4 69,4 17,4 69,6 17,1 

4 73,8 12,1 76,3 9,3 73,6 12,4 74,5 11,3 
12,5 m (1) 64,9 22,7 69,8 17,0 64,9 22,7 67,8 19,3 

2 74,8 11,0 75,7 10,0 75,1 10,6 75,3 10,4 
3 66,3 21,1 77,5 7,8 66,4 21,0 76,6 8,8 
4 79,1 5,8 79,4 5,6 79,1 5,8 79,1 5,8 

16 m (1) 69,1 17,7 70,4 16,3 69,0 17,9 69,1 17,7 
2 76,7 8,7 76,7 8,8 76,3 9,2 76,3 9,2 
3 79,2 5,7 81,1 3,6 78,5 6,5 78,5 6,5 
4 71,2 15,2 74,0 12,0 71,0 15,5 71,0 15,5 

 
 

Llegenda de colors: 
• Verd: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és menor al 5 %. 
• Groc fosc:  el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 5 % i el 10 %. 
• Or: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  10 i el 15 %. 
• Ataronjat: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  15 i el 20 %. 
• Vermell fosc: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 20 i el 30 %. 
• Negre: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és superior al 30 % 
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Frequència 1000 Hz 
Distància a la 
font 

LAF 
(en dB) % pèrdua 

LAF màx (en 
dB) % pèrdua 

LAS 
(en dB) % pèrdua 

LAS màx  
(en dB) % pèrdua 

60 cm 94,7   96,7   94,8   95,9   
2 m (1) 83,1 12,2 83,3 13,9 83,1 12,3 83,1 13,3 
2 81,8 13,6 81,8 15,4 81,3 14,2 81,3 15,2 
3 73,9 22,0 82,4 14,8 73,8 22,2 78,6 18,0 
4 79,8 15,7 82,4 14,8 79,8 15,8 81,1 15,4 
5,5 m (1) 78,6 17,0 83,5 13,7 79,1 16,6 81,3 15,2 
2 77,0 18,7 82,0 15,2 77,1 18,7 78,8 17,8 
3 82,7 12,7 86,3 10,8 83,7 11,7 84,2 12,2 
4 75,2 20,6 85,8 11,3 77,0 18,8 80,4 16,2 
9 m (1) 76,2 19,5 84,0 13,1 76,8 19,0 80,4 16,2 
2 81,6 13,8 83,8 13,3 81,8 13,7 82,6 13,9 
3 76,9 18,8 80,1 17,2 76,6 19,2 76,6 20,1 
4 77,4 18,3 79,4 17,9 77,4 18,4 77,4 19,3 
12,5 m (1) 79,8 15,7 81,7 15,5 79,5 16,1 80,2 16,4 

2 79,9 15,6 81,2 16,0 80,3 15,3 80,7 15,8 
3 80,0 15,5 84,0 13,1 71,7 24,4 83,0 13,5 
4 77,3 18,4 88,2 8,8 81,5 14,0 85,2 11,2 
16 m (1) 73,5 22,4 80,4 16,9 75,2 20,7 78,3 18,4 
2 83,9 11,4 84,5 12,6 83,5 11,9 83,5 12,9 
3 79,5 16,1 84,0 13,1 79,7 15,9 82,7 13,8 
4 82,4 13,0 82,4 14,8 82,3 13,2 82,4 14,1 
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Frequència 2500 Hz 
Distància a la 
font 

LAF 
(en dB) % pèrdua 

LAF màx  
(en dB) % pèrdua 

LAS 
(en dB) % pèrdua 

LAS màx    
(en dB) % pèrdua 

60 cm 86,7   87,8   86,8   87,3   
2 m (1) 78,2 9,8 84,0 4,3 77,8 10,4 77,8 10,9 
2 80,8 6,8 81,0 7,7 80,4 7,4 80,4 7,9 

3 71,7 17,3 83,0 5,5 78,8 9,2 80,9 7,3 
4 76,2 12,1 82,0 6,6 76,8 11,5 78,3 10,3 
5,5 m (1) 73,6 15,1 77,7 11,5 72,0 17,1 75,1 14,0 
2 77,1 11,1 79,2 9,8 72,1 16,9 74,5 14,7 
3 79,8 8,0 80,6 8,2 78,0 10,1 78,0 10,7 
4 77,9 10,1 82,5 6,0 78,3 9,8 80,0 8,4 
9 m (1) 79,0 8,9 79,6 9,3 78,7 9,3 78,7 9,9 
2 70,4 18,8 78,5 10,6 75,1 13,5 76,8 12,0 

3 73,1 15,7 79,9 9,0 74,3 14,4 77,5 11,2 
4 73,1 15,7 79,3 9,7 73,5 15,3 76,3 12,6 
12,5 m (1) 76,7 11,5 82,0 6,6 76,3 12,1 80,2 8,1 
2 70,3 18,9 81,1 7,6 71,9 17,2 78,9 9,6 
3 73,0 15,8 80,6 8,2 71,5 17,6 76,1 12,8 
4 71,7 17,3 80,0 8,9 72,5 16,5 77,0 11,8 
16 m (1) 75,8 12,6 78,9 10,1 76,4 12,0 76,6 12,3 
2 76,1 12,2 80,8 8,0 77,0 11,3 77,5 11,2 
3 80,2 7,5 83,3 5,1 80,1 7,7 81,6 6,5 
4 74,6 14,0 74,6 15,0 73,3 15,6 73,3 16,0 

 

 



ESTUDI DE LA PÈRDUA D’INTENSITAT ACÚSTICA DE SALES D’ESPARREGUERA Ana Peña Díaz 
 

 
35 

 

 
GUIA D’ AVALUACIÓ SUBJECTIVA 

SO NET    X  SO BORRÓS 

SALA VIVA 
(molta reverberació) 

 X    
SALA MORTA  
(poca reverberació) 

BAIX CÀLID   X   BAIX POC CLAR 

INTIMITAT BONA    X  SO LLUNYÀ 

INTENSITAT 
SATISFACTÒRIA 

   X  
INTENSITAT 
INSA TISFACTÒRIA 

BONA DIFUSIÓ  X    DIFUSIÓ POBRE 

BON BALANÇ    X  MAL BALANÇ 

SONS DE FONS 
SATISFACTORIS 
(absència) 

    X 
SONS DE FONS 
INSA TISFACTORIS 
(molt soroll) 

ECOS No: Sí:X  
 

Sala a estudiar: Sala d’actes de l’institut El Cairat d’Esparreguera. 

Data: 25/09/09 de 9.00 a 10.30h. 

Número de seients: 40 

 

  



ESTUDI DE LA PÈRDUA D’INTENSITAT ACÚSTICA DE SALES D’ESPARREGUERA  Ana Peña Díaz 
 

 

Plànol de la sala amb les subdivisions adients 

 

 

Representació al Sufer. 

  



ESTUDI DE LA PÈRDUA D’INTENSITAT ACÚSTICA DE SALES D’ESPARREGUERA Ana Peña Díaz 
 

 
37 

 

Observacions i conclusions fetes a partir de l’estudi de la sala. 

Tots els que hem actuat o vist actuar algú a la sala d’actes, hem pogut comprovar que aquesta 
sala presenta molts problemes a nivell d’acústica. El meu estudi només recull les dades 
referents a la pèrdua d’intensitat sonora, que de totes maneres, està íntimament lligada a 
altres característiques de defineixen la sala a nivell acústic. 

Cada sala actua diferent davant de les diferents freqüències, per tant, en primer lloc s’ha de fer 
una comparació entre la pèrdua de la intensitat entre les diferents freqüències estudiades: 

• Freqüències de 250 Hz:  En general hi ha percentatges de pèrdua petits a la zona 
central de les primeres files, en especial a la primera fila. 
No s’observen percentatges de pèrdua superiors al 23,9%, per la qual cosa, podem 
afirmar que no hi ha pèrdues molt significatives a cap zona. 
Es registren dotze punts on la intensitat sonora és inferior al 15%, això vol dir que, 
si només tenim en compte la pèrdua d’intensitat sonora a la sala d’actes per a 
baixes freqüències (com la de 250 Hz), el so arriba amb una bona intensitat a la 
majoria de zones de la sala. 
Tot i que hi havia molt soroll de fons, només hi ha quatre mesures en les quals es 
reflexa una diferència significativa (superior al 3%) entre el percentatge de pèrdua 
inicial i el valor màxim. 

 

• Freqüències de 1000 Hz:  En general, observem una pèrdua molt superior 
d’intensitat acústica respecte a la freqüència de 250 Hz. A més, la gran majoria de 
les zones de la sala responen igual davant aqueta freqüència, a 11 dels 20 punts on 
s’han pres mesures, la pèrdua d’intensitat sonora està entre el 15 i el 20%. 
No s’observen percentatges de pèrdua superiors al 22,4%, per la qual cosa, podem 
afirmar que no hi ha pèrdues molt significatives a cap zona. 
Es registren sis punts on la intensitat sonora és inferior al 15%, i no hi ha cap punt 

on hi hagi una pèrdua inferior al 11,4%, ni tant sol a les primeres files, com passava 
en el cas de la freqüència de 250 Hz. 
En aquest cas, trobem un número important de punts on s’han pres mesures, on hi 
ha una diferència significativa (superior al 3%) entre el percentatge de pèrdua 
inicial i el valor màxim, en total hi ha 8 mesures que reflecteixen aquest fet. Això és 
degut al soroll de fons que hi havia.  
En relació a les mesures de pèrdua d’intensitat sonora per a mitges freqüències 
(com la de 1000 Hz), podem afirmar que la sala respon d’una manera uniforme en 
els diferents punts. 
 

• Freqüències de 2500 Hz:  En general hi ha percentatges de pèrdua inferiors a les 
freqüències analitzades anteriorment. Observem els percentatges més baixos a les 
dues primeres files i a l’última.  
No s’observen percentatges de pèrdua superiors al 18,9%, per la qual cosa, podem 
afirmar que no hi ha pèrdues molt significatives a cap zona. 
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Es registren dotze punts on la intensitat sonora és inferior al 15%, això vol dir que, 
si només tenim en compte la pèrdua d’intensitat sonora a la sala d’actes per a 
baixes freqüències (com la de 250 Hz), el so arriba amb una bona intensitat a la 
majoria de zones de la sala. 
Hi havia molt soroll de fons, s’observen tretze mesures en les quals es reflexa una 
diferència significativa (superior al 3%) entre el percentatge de pèrdua inicial i el 
valor màxim. 

 

A partir dels resultats obtinguts en les diferents mesures, podem concloure, que a la sala 
d’actes hi ha una bona percepció acústica, si ens fixem en la pèrdua d’intensitat sonora, a 
moltes de les zones de la sala, sobretot centrades a les primeres files i a l’última (tal i com 
reflexa el mapa de relleus fet al Surfer). Tot i això, basant-me en l’observació i en l’estudi 
subjectiu, he arribat a la conclusió que aquests bons resultats són deguts a la gran 

reverberació que presenta la sala, que és la causant de la dificultat que hi ha a la sala per 
entendre tot el que es diu, ja que els sons romanen a la sala durant un període de temps llarg i 
es barregen amb altres sons, i fan que, possiblement, es creïn fenòmens com ones 
estacionàries, entre d’altres. Aquestes mesures també poden ser degudes, com ja s’ha apuntat 
anteriorment, als alts nivells de soroll de fons, reflectits a les mesures, que és probable que 
hagin fet que les mesures siguin més altes que si l’estudi s’hagués realitzat sense cap soroll de 
fons. 

Podem afirmar, per tant, que la sala d’actes presenta una bona intensitat acústica en la 
majoria de zones de la sala, que reflecteixen, alhora, els problemes que presenta la sala (temps 
de reverberació, so de fons, etc.). 
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MESURA DE LA INTENSITA T ACÚSTICA A LA BIBLIOTECA FRANCESC SOLER DE L’INSTITUT EL 
CAIRAT D’ESPARREGUERA 

Plantejament i explicació de la mesura 

L’objectiu és fer un estudi del percentatge d’intensitat acústica que es perd en cadascuna de 
les zones de la biblioteca de l’institut. 

La meva hipòtesis és la següent: a la biblioteca hi ha una bona percepció acústica per part dels 
oients, dels sons que s’emeten. El so que arriba als espectadors és clar i net. Crec que la sala, 
degut a les seves dimensions i a les seves característiques, té poca pèrdua de la intensitat 
sonora i que és íntima, acústicament parlant.  

En aquest cas, he dividit l’espai en  filies separades les unes de les altres 1,75 m. Cadascuna de 
les fileres l’he dividit en columnes separades les unes de les altres per una distància de 1.5 m. 
A l’inici de la biblioteca hi ha una zona destinada a que hi segui el bibliotecari o al control de 
l’ordinador i del canó, on no s’hi situa mai l’audiència, per la qual cosa, en aquests punts no hi 
he realitzat mesures. Això queda reflectit en les taules de mesures i al plànol, que es troben 
més endavant. 

La font s’ha col·locat al fons de la biblioteca, on s’acostumen a posar els oradors quan es fan 
xerrades. La he separat 1.70 m de la paret. 

Els objectes o altres fenòmens que he observat que poden influir en la difusió dels sons a la 
sala d’actes, són els següents: 
 

• La biblioteca té forces obertures a l’exterior, en concret, té 7 finestres. 

• A la biblioteca hi ha molts mobles i altres mobiliaris de fusta, per la qual cosa, hi haurà 
una absorció important dels sons, sobretot de les baixes freqüències. 

• El fet que hi hagi tant mobiliari fa que, tot i que la biblioteca tingui parets quasi 
paral·leles, això no creï gaire problemàtica. 

• Les mesures les he realitzat en una hora en 
la qual no es feien classes a l’institut, per la 
qual cosa, només hi havia so de fons 
procedent del carrer. De totes maneres, les 
finestres no proporcionen un bon aïllament 
acústic de la sala i el soroll de l’exterior 
arriba amb claredat a l’interior de la 
biblioteca. 

• A la sala hi havia, en aquell moment, 16 
taules grans, 1 taula petita, 1 piano i 84 
cadires. 

 

 

Imatge del moment de prendre mesures 
amb el sonòmetre a la biblioteca Francesc 

Soler . 



ESTUDI DE LA PÈRDUA D’INTENSITAT ACÚSTICA DE SALES D’ESPARREGUERA Ana Peña Díaz 
 

 
40 

 

Mesures de la sala 

Les mesures de les pèrdua d’ intensitat acústica han estat les següents: 

Frequència 250 Hz 

Distància a la font 
LAF 

 (en dB) % pèrdua 
LAF màx 

(en dB) % pèrdua 
LAS  

(en dB) % pèrdua 
LAS màx 

(en dB) % pèrdua 
60 cm 95,5   95,5   95,3   95,3   
(1)1 80,3 15,9 80,0 16,2 80,3 15,7 80,3 15,7 
2 83,8 12,3 83,9 12,1 83,4 12,5 83,4 12,5 
3 85,1 10,9 85,2 10,8 85,0 10,8 85,0 10,8 
4 84,8 11,2 84,9 11,1 84,8 11,0 84,8 11,0 
5 83,5 12,6 83,6 12,5 83,4 12,5 83,4 12,5 
(2)1 76,4 20,0 76,5 19,9 76,4 19,8 76,4 19,8 
2 83,1 13,0 83,2 12,9 83,1 12,8 83,1 12,8 
3 78,7 17,6 78,7 17,6 78,6 17,5 78,6 17,5 
4 83,3 12,8 83,8 12,3 83,4 12,5 83,7 12,2 
5 66,2 30,7 66,5 30,4 66,1 30,6 66,2 30,5 
(3)1 71,2 25,4 71,2 25,4 71,1 25,4 71,1 25,4 
2 76,2 20,2 76,5 19,9 76,3 19,9 76,3 19,9 
3 74,3 22,2 76,5 19,9 74,2 22,1 75,2 21,1 
4 76,8 19,6 76,9 19,5 76,8 19,4 76,8 19,4 
5 80,3 15,9 80,4 15,8 80,3 15,7 80,3 15,7 
(4)1 76,8 19,6 76,8 19,6 76,8 19,4 76,8 19,4 
2 68,9 27,9 68,9 27,9 64,8 32,0 68,8 27,8 
3 77,7 18,6 77,7 18,6 77,6 18,6 77,6 18,6 
4 76,5 19,9 76,9 19,5 76,5 19,7 76,5 19,7 
5 78,6 17,7 78,6 17,7 78,5 17,6 78,5 17,6 
(5)1 82,0 14,1 82,1 14,0 82,0 14,0 82,0 14,0 
2 65,5 31,4 65,6 31,3 65,3 31,5 65,3 31,5 
3 71,7 24,9 72,6 24,0 71,7 24,8 71,8 24,7 
4 82,1 14,0 82,2 13,9 82,1 13,9 82,1 13,9 
5 71,1 25,5 71,1 25,5 70,0 26,5 70,0 26,5 
(6)1 80,5 15,7 80,5 15,7 80,4 15,6 80,4 15,6 
2 73,9 22,6 74,7 21,8 73,9 22,5 73,9 22,5 
3                 
4                 
5 83,1 13,0 83,2 12,9 83,0 12,9 83,0 12,9 

  
Llegenda de colors: 

• Verd: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és menor al 5 %. 
• Groc fosc:  el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 5 % i el 10 %. 
• Or: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  10 i el 15 %. 
• Ataronjat: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  15 i el 20 %. 
• Vermell fosc: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 20 i el 30 %. 
• Negre:  el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és superior al 30 % 
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Frequència 1000 Hz 
Distància a la 
font 

LAF  
(en dB) % pèrdua 

LAF màx 
 (en dB) % pèrdua 

LAS  
(en dB) % pèrdua 

LAS màx  
(en dB) % pèrdua 

60 cm 102,1   102,3   102,1   102,3   
(1)1 69,2 32,2 70,4 31,2 69,0 32,4 69,2 32,4 

2 80,3 21,4 81,5 20,3 80,4 21,3 80,8 21,0 
3 82,1 19,6 82,1 19,7 81,9 19,8 81,9 19,9 
4 91,8 10,1 91,8 10,3 91,8 10,1 91,8 10,3 
5 79,2 22,4 80,7 21,1 79,3 22,3 79,9 21,9 
(2)1 75,5 26,1 80,2 21,6 78,2 23,4 79,9 21,9 
2 73,4 28,1 73,5 28,2 73,2 28,3 73,2 28,4 
3 87,0 14,8 87,0 15,0 86,8 15,0 86,8 15,2 
4 76,2 25,4 76,3 25,4 76,1 25,5 76,1 25,6 
5 80,0 21,6 80,2 21,6 80,1 21,5 80,1 21,7 
(3)1 84,3 17,4 84,3 17,6 84,2 17,5 84,2 17,7 
2 71,6 29,9 75,5 26,2 72,2 29,3 74,0 27,7 
3 82,1 19,6 83,2 18,7 82,6 19,1 82,6 19,3 
4 72,7 28,8 77,5 24,2 72,7 28,8 75,5 26,2 
5 83,9 17,8 84,0 17,9 83,9 17,8 83,9 18,0 
(4)1 74,4 27,1 77,2 24,5 74,5 27,0 75,6 26,1 
2 87,1 14,7 87,7 14,3 87,2 14,6 87,1 14,9 

3 87,4 14,4 88,4 13,6 87,3 14,5 87,3 14,7 
4 80,4 21,3 81,1 20,7 80,6 21,1 80,8 21,0 
5 90,7 11,2 90,8 11,2 90,7 11,2 90,7 11,3 
(5)1 71,0 30,5 76,8 24,9 71,0 30,5 74,3 27,4 
2 82,8 18,9 84,8 17,1 82,9 18,8 83,3 18,6 
3 83,0 18,7 83,1 18,8 82,8 18,9 82,8 19,1 
4 75,9 25,7 77,2 24,5 75,4 26,2 76,2 25,5 
5 73,8 27,7 74,4 27,3 73,8 27,7 73,8 27,9 

(6)1 71,5 30,0 80,5 21,3 72,0 29,5 72,1 29,5 
2 72,1 29,4 74,7 27,0 74,0 27,5 75,2 26,5 
3                 
4                 
5 86,3 15,5 83,2 18,7 86,3 15,5 86,3 15,6 
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Frequència 2500 Hz 
Distància a la 
font 

LAF 
(en dB) % pèrdua 

LAF màx 
(en dB) % pèrdua 

LAS 
(en dB) % pèrdua 

LAS màx 
 (en dB) % pèrdua 

60 cm 93,3   93,3   93,1   93,1   
(1)1 77,0 17,5 77,3 17,1 76,7 17,6 76,7 17,6 
2 76,1 18,4 83,4 10,6 77,2 17,1 81,6 12,4 
3 77,7 16,7 79,6 14,7 78,5 15,7 78,8 15,4 
4 87,6 6,1 87,1 6,6 86,5 7,1 86,5 7,1 
5 86,0 7,8 86,1 7,7 86,0 7,6 86,0 7,6 
(2)1 81,0 13,2 81,1 13,1 80,8 13,2 80,8 13,2 
2 73,1 21,7 74,0 20,7 73,0 21,6 73,0 21,6 

3 80,5 13,7 81,9 12,2 81,1 12,9 81,3 12,7 
4 71,9 22,9 76,1 18,4 71,3 23,4 74,1 20,4 
5 84,7 9,2 86,8 7,0 84,8 8,9 84,8 8,9 
(3)1 73,7 21,0 74,3 20,4 73,6 20,9 73,6 20,9 
2 76,6 17,9 76,6 17,9 76,2 18,2 76,2 18,2 
3 76,0 18,5 78,3 16,1 76,4 17,9 77,0 17,3 
4 81,3 12,9 84,2 9,8 82,0 11,9 83,6 10,2 
5 76,3 18,2 77,0 17,5 73,0 21,6 76,0 18,4 

(4)1 78,3 16,1 80,0 14,3 77,2 17,1 77,2 17,1 
2 81,5 12,6 83,7 10,3 81,8 12,1 82,5 11,4 
3 85,5 8,4 85,6 8,3 85,1 8,6 85,2 8,5 
4 73,2 21,5 79,6 14,7 75,8 18,6 78,4 15,8 
5 74,7 19,9 74,7 19,9 74,3 20,2 74,3 20,2 
(5)1 83,2 10,8 82,3 11,8 81,9 12,0 81,9 12,0 
2 66,5 28,7 72,5 22,3 65,6 29,5 70,1 24,7 
3 80,9 13,3 81,0 13,2 80,5 13,5 80,5 13,5 
4 77,7 16,7 70,0 25,0 77,8 16,4 78,0 16,2 
5 77,7 16,7 80,5 13,7 77,1 17,2 77,2 17,1 
(6)1 81,9 12,2 81,9 12,2 81,3 12,7 81,3 12,7 
2 79,9 14,4 81,0 13,2 78,9 15,3 78,9 15,3 
3                 
4                 
5 79,4 14,9 79,4 14,9 78,9 15,3 78,9 15,3 
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GUIA D’ AVALUACIÓ SUBJECTIVA 

SO NET  X    SO BORRÓS 

SALA VIVA 
(molta reverberació) 

  X   
SALA MORTA  
(poca reverberació) 

BAIX CÀLID  X    BAIX POC CLAR 

INTIMITA T BONA X   X  SO LLUNYÀ 

INTENSITAT 
SATISFACTÒRIA 

 X    
INTENSITAT 
INSATISFACTÒRIA 

BONA DIFUSIÓ  X    DIFUSIÓ POBRE 

BON BALANÇ  X    MAL BALANÇ 

SONS DE FONS 
SATISFACTORIS 
(absència) 

   X  
SONS DE FONS 
INSATISFACTORIS 
(molt soroll) 

ECOS No:X Sí:  
 

Sala a estudiar: Biblioteca de l’institut El Cairat d’Esparreguera. 

Data: 11/10/09 de 9.00 a 10.30h. 

Número de seients: 84 cadires (tot i que hi havia moltes que estaven apilades). 

 

  

Mesura de la pèrdua d’intensitat acústica a 
la Biblioteca Francesc Soler . 
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Plànol de la sala amb les subdivisions adients 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Representació de les mesures al surfer 

 

  

1,5 m 
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Observacions i conclusions. 

Per tal de treure les conclusions de la sala, m’he basat tant en les mesures preses a la 
biblioteca, com en el plànol de relleus fet a partir d’aquestes mesures. 

Cada sala actua diferent davant de les diferents freqüències, per tant, en primer lloc s’ha de fer 
una comparació entre la pèrdua de la intensitat entre les diferents freqüències estudiades: 

• Freqüències de 250 Hz:  En general hi ha percentatges de pèrdua baixos a les 
primeres files, en especial a la primera fila. 
No s’observen percentatges de pèrdua superiors al 31,4%, per la qual cosa, podem 
afirmar que hi ha zones conflictives a la zona central de la sala, sobretot a la tercera 
i cinquena fila). 
Es registren nou punts on la pèrdua d’intensitat sonora és inferior al 15%, però cap 
on sigui menor al 10,9%. 
No hi havia molt soroll de fons, no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència 
significativa entre la mesura inicial i el valor màxim. 
 

• Freqüències de 1000 Hz:  En general, observem una pèrdua superior d’intensitat 
acústica respecte a la freqüència de 250 Hz.  
No s’observen percentatges de pèrdua de fins un 32,2%, per tant, podem afirmar 
que hi ha zones problemàtiques, centrades a la cinquena i sisena fila. 
Només es registren tres punts on la intensitat sonora és inferior al 15%, i no hi ha 
cap punt on hi hagi una pèrdua inferior al 10,1%, ni tant sol a les primeres files, com 
passava en el cas de la freqüència de 250 Hz. 
Les zones que podem considerar més favorables per a l’audició de mitges 
freqüències (com la de 1000 Hz), són les de la quarta fila i part de la primera. 
No hi havia molt soroll de fons, no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència 
significativa entre la mesura inicial i el valor màxim. 

 

• Freqüències de 2500 Hz:  En general hi ha percentatges de pèrdua inferiors a les 
freqüències analitzades anteriorment. Hi ha percentatges de pèrdua molt baixos 
repartits per tota la sala, en especial a la primera fila i a l’última. 
No s’observen percentatges de pèrdua superiors al 28,7%. 
Es registren tretze punts on la intensitat sonora és inferior al 15%, això vol dir que, 
si només tenim en compte la pèrdua d’intensitat sonora a la biblioteca per a altes 
freqüències (com la de 2500 Hz), el so arriba amb una bona intensitat a la majoria 
de zones de la sala. A més, hi ha quatre punts on la pèrdua d’intensitat sonora és 
inferior al 10 %. 
No hi havia molt soroll de fons, no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència 
significativa entre la mesura inicial i el valor màxim. 
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A partir dels resultats obtinguts en les diferents mesures podem concloure que la biblioteca 
Francesc Soler, respon molt bé a les altres freqüències i força bé a les baixes, i no tant bé a les 
mitges. Aquestes mesures reflecteixen que la biblioteca no presenta altres problemes acústics 
a nivell general, tot i que sí que hi ha zones, sobretot a les files centrals (tercera i cinquena), on 
hem pogut observar una pitjor percepció acústica. 

A partir del mapa de relleus fet al Surfer, podem observar que hi ha zones molt bones a les 
primeres files, a una part de la zona central, corresponent a la quarta filera, i a prop de la porta 
de sortida (sisena filera). També es poden observar les zones més problemàtiques, que 
coincideixen alb les comentades anteriorment. Aquestes dades reflecteixen que aquesta sala 
no presenta altres problemes significatius a nivell d’acústica com podrien ser la reverberació o 
el soroll de fons. 
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MESURA DE LA INTENSITAT ACÚSTICA DE LA SALA PETITA DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA 

Plantejament i explicació de la mesura 

L’objectiu és fer un estudi del percentatge d’intensitat acústica que es perd en cadascuna de 
les zones de la sala petita de la Passió. 

La meva hipòtesis és la següent: a la sala petita de la passió hi ha una bona percepció acústica 
per part dels oients des de tots els seients. Tot i això, i basant-me en la meva experiència com 
a espectadora, crec que des dels seients centrals (més propers al passadís) i des de les 
primeres files, la pèrdua d’intensitat acústica és menor. A més, com hi ha molt poques 
obertures a l’exterior, només hi ha portes, no hi ha cap finestra, no hi arriba gaire soroll de 
fons ni hi ha gaires pèrdues de so cap a l’exterior.  

En aquest cas, he dividit l’espai en  filies separades les unes de les altres 1,50 m. Aquesta 
divisió l’he fet agafant com a referència les cadires que hi ha destinades al públic. En aquesta 
sala hi ha 20 cadires a cada fila, a cada fila hi ha un passadís de 1,15m que separa la part dreta 
del públic (amb 10 cadires per fila) de la part esquerra (amb unes altres 10 cadires per fila). La 
distància que he utilitzat per separar aquestes files ( 1,50 m) correspon a fer la mesura en una 
de cada 3 cadires, és a dir , fer la mesura en una cadira sí i en dues no, i així successivament fins 
acabar la fila.  Cadascuna de les fileres l’he dividit en columnes separades les unes de les altres 
per una distància de 1.7 m, prenent novament com a referència els seients del públic, en 
aquesta ocasió he fet la mesura en una de cada dues fileres, és a dir , feia la mesura en una fila, 
i me’n saltava una altra, i així fins acabar les set fileres que hi ha a la sala.  

Tal i com queda reflectit en la divisió de l’espai només he fet mesures en la part on el públic 
acostuma a seure, ja que és la part on més interessa que hi hagi una bona percepció acústica 
per part dels oients. 

La font s’ha col·locat al centre de l’escenari. La he separat  1.70 m de la paret.  

 
Els objectes o altres fenòmens que he observat que poden influir en la difusió dels sons a la 
sala d’actes, són els següents: 
 

• La sala petita de la Passió té molt poques obertures a l’exterior , només hi ha 3 portes 
de doble fulla i són metàl·liques, cosa que farà que hi hagi molt poques pèrdues 
d’intensitat acústica cap a l’exterior. 

• En el moment de fer la mesura hi havia un decorat muntat a l’escenari on hi 
predominaven uns grans plafons de fusta (veure annex 2, annex fotogràfic). Això fa 

variar notablement la percepció acústica. 

•  La sala petita de la Passió està condicionada acústicament, hi ha plafons de suro i 
fusta als laterals de la zona on hi ha el públic, alguns són fixes i els altres es poden 
orientar per tal de canviar les condicions acústiques de la sala. En concret hi ha 9 
plafons que es poden orientar i 17 estàtics. Per fer les mesures, i per tal de no variar 
les condicions de la sala, no he orientat cap dels plafons (veure annex fotogràfic).  
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• Les grades sobre les quals hi ha les cadires del públic estan inclinades, cosa que no 
passava en les altres sales on he fet mesures prèviament, això també influirà en la 
percepció acústica per part dels oients. 

• Per fer les mesures, i per tal d’acostar-me al màxim a la situació en la qual es troben 
els espectadors, he posat totes les cadires en posició vertical (veure annex fotogràfic) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Petita de la Passió d’Esparreguera. Es 
poden observar els seients i part de 

l’escenari. 

Moment de prendre les mesures a la Sala 
Petita de la Passió. 

Seients de la Sala Petita de la Passió des d’on 

vaig prendre algunes de les mesures. 
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Mesures de la sala 

Les mesures de les pèrdua d’ intensitat acústica han estat les següents: 

Frequència 250 Hz 

Distància a la font 
LAF 

(en dB) % pèrdua 
LAF màx 

(en dB) % pèrdua 
LAS 

(en dB) % pèrdua 
LAS màx 

(en dB) % pèrdua 
60 cm 85,2   85,2   85,1   85,1   
(1a)1 68,0 20,2 68,1 20,1 68,0 20,1 68,0 20,1 
2 74,5 12,6 74,6 12,4 74,5 12,5 74,5 12,5 
3 80,3 5,8 80,3 5,8 80,2 5,8 80,2 5,8 
4 76,0 10,8 76,1 10,7 76,0 10,7 76,0 10,7 
(1b)5 78,1 8,3 78,1 8,3 78,0 8,3 78,0 8,3 
6 82,8 2,8 82,8 2,8 82,7 2,8 82,7 2,8 
7 67,3 21,0 68,6 19,5 67,4 20,8 67,8 20,3 
8 70,2 17,6 70,3 17,5 70,2 17,5 70,2 17,5 
(2a)1 65,0 23,7 65,0 23,7 64,9 23,7 64,9 23,7 
2 77,9 8,6 77,9 8,6 77,6 8,8 77,6 8,8 
3 75,3 11,6 75,3 11,6 75,2 11,6 75,2 11,6 
4 82,9 2,7 82,9 2,7 82,8 2,7 82,8 2,7 
(2b)5 81,7 4,1 81,8 4,0 81,7 4,0 81,7 4,0 
6 75,5 11,4 75,5 11,4 75,4 11,4 75,4 11,4 

7 68,9 19,1 69,0 19,0 68,8 19,2 68,8 19,2 
8 74,6 12,4 74,7 12,3 74,6 12,3 74,6 12,3 
(3a)1 70,3 17,5 70,5 17,3 70,3 17,4 70,3 17,4 
2 72,3 15,1 72,3 15,1 72,3 15,0 72,3 15,0 
3 73,5 13,7 73,5 13,7 73,5 13,6 73,5 13,6 
4 75,9 10,9 76,0 10,8 75,9 10,8 75,9 10,8 
(3b)5 70,4 17,4 70,5 17,3 70,3 17,4 70,3 17,4 
6 66,1 22,4 66,1 22,4 65,9 22,6 65,9 22,6 
7 59,2 30,5 60,3 29,2 59,1 30,6 59,1 30,6 
8 71,9 15,6 72,0 15,5 71,8 15,6 71,8 15,6 
(4a)1 72,8 14,6 72,9 14,4 72,6 14,7 72,6 14,7 
2 72,0 15,5 72,0 15,5 71,6 15,9 71,6 15,9 
3 71,8 15,7 72,6 14,8 71,6 15,9 71,6 15,9 
4 68,1 20,1 68,1 20,1 67,3 20,9 67,3 20,9 
(4b)5 66,3 22,2 66,9 21,5 66,3 22,1 66,3 22,1 
6 71,5 16,1 72,9 14,4 71,6 15,9 72,1 15,3 
7 66,2 22,3 66,2 22,3 65,9 22,6 65,9 22,6 
8 78,4 8,0 78,5 7,9 78,3 8,0 78,3 8,0 

  
Llegenda de colors: 

• Verd: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és menor al 5 %. 
• Groc fosc:  el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 5 % i el 10 %. 
• Or: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  10 i el 15 %. 
• Ataronjat: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  15 i el 20 %. 
• Vermell fosc: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 20 i el 30 %. 
• Negre: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és superior al 30 % 
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Frequència 1000 Hz 
Distància a la 
font 

LAF 
(en dB) % pèrdua 

LAF màx    
(en dB) % pèrdua 

LAS 
(en dB) % pèrdua 

LAS màx     
(en dB) % pèrdua 

60 cm 93,4   93,7   93,4   93,4   
(1a)1 71,3 23,7 75,6 19,3 71,2 23,8 72,2 22,7 
2 73,6 21,2 73,6 21,5 73,4 21,4 73,4 21,4 
3 79,8 14,6 79,9 14,7 79,7 14,7 79,7 14,7 
4 71,6 23,3 71,6 23,6 71,5 23,4 71,5 23,4 
(1b)5 71,3 23,7 72,0 23,2 71,3 23,7 71,4 23,6 
6 70,0 25,1 70,9 24,3 70,0 25,1 70,0 25,1 
7 70,5 24,5 70,9 24,3 70,5 24,5 70,5 24,5 

8 60,1 35,7 63,4 32,3 60,3 35,4 60,9 34,8 
(2a)1 70,9 24,1 70,9 24,3 70,1 24,9 70,1 24,9 
2 77,2 17,3 77,6 17,2 77,3 17,2 77,3 17,2 
3 51,9 44,4 56,5 39,7 53,2 43,0 54,4 41,8 
4 80,1 14,2 80,1 14,5 79,7 14,7 79,7 14,7 
(2b)5 72,1 22,8 73,6 21,5 72,1 22,8 72,5 22,4 
6 77,8 16,7 78,2 16,5 77,8 16,7 77,9 16,6 
7 71,1 23,9 71,9 23,3 71,3 23,7 71,3 23,7 

8 72,3 22,6 73,2 21,9 72,4 22,5 72,5 22,4 
(3a)1 73,1 21,7 74,6 20,4 73,3 21,5 73,7 21,1 
2 76,6 18,0 76,7 18,1 76,6 18,0 76,6 18,0 
3 76,9 17,7 77,0 17,8 76,8 17,8 76,8 17,8 
4 74,5 20,2 77,1 17,7 74,7 20,0 74,9 19,8 
(3b)5 77,4 17,1 77,5 17,3 77,3 17,2 77,3 17,2 
6 72,7 22,2 72,7 22,4 72,4 22,5 72,4 22,5 
7 77,5 17,0 77,8 17,0 77,6 16,9 77,6 16,9 
8 76,6 18,0 76,9 17,9 76,5 18,1 76,7 17,9 
(4a)1 74,0 20,8 75,2 19,7 74,2 20,6 74,4 20,3 
2 72,2 22,7 74,0 21,0 72,5 22,4 73,0 21,8 
3 70,8 24,2 71,9 23,3 70,9 24,1 71,3 23,7 
4 77,0 17,6 78,2 16,5 77,1 17,5 77,2 17,3 
(4b)5 75,0 19,7 75,8 19,1 75,3 19,4 75,5 19,2 
6 82,2 12,0 82,3 12,2 82,2 12,0 82,2 12,0 
7 75,2 19,5 75,4 19,5 75,1 19,6 75,1 19,6 

8 76,5 18,1 76,9 17,9 76,7 17,9 76,7 17,9 
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Frequència 2500 Hz 
Distància a la 
font 

LAF 
(en dB) % pèrdua 

LAF màx    
(en dB) % pèrdua 

LAS 
(en dB)  % pèrdua 

LAS màx    
(en dB) % pèrdua 

60 cm 85,2   89,1   86,3   88,1   
(1a)1 74,2 12,9 74,2 16,7 74,0 14,3 74,0 16,0 
2 76,5 10,2 77,0 13,6 76,5 11,4 76,5 13,2 

3 78,8 7,5 78,8 11,6 78,6 8,9 78,6 10,8 
4 74,8 12,2 75,0 15,8 74,6 13,6 74,6 15,3 
(1b)5 78,4 8,0 78,4 12,0 77,6 10,1 77,6 11,9 
6 75,0 12,0 75,0 15,8 74,7 13,4 74,7 15,2 
7 71,1 16,5 72,2 19,0 71,4 17,3 71,8 18,5 
8 77,2 9,4 77,5 13,0 77,1 10,7 77,1 12,5 
(2a)1 72,7 14,7 72,9 18,2 72,7 15,8 72,7 17,5 
2 68,9 19,1 69,0 22,6 69,1 19,9 69,1 21,6 

3 63,2 25,8 65,7 26,3 64,3 25,5 64,7 26,6 
4 77,6 8,9 77,8 12,7 77,6 10,1 77,6 11,9 
(2b)5 74,6 12,4 76,8 13,8 75,0 13,1 75,6 14,2 
6 75,9 10,9 75,9 14,8 75,6 12,4 75,6 14,2 
7 75,8 11,0 76,1 14,6 75,6 12,4 75,6 14,2 
8 78,3 8,1 78,5 11,9 77,9 9,7 77,9 11,6 
(3a)1 57,6 32,4 62,4 30,0 58,7 32,0 60,5 31,3 
2 73,8 13,4 74,3 16,6 73,6 14,7 73,6 16,5 
3 73,1 14,2 75,1 15,7 72,8 15,6 74,3 15,7 
4 83,5 2,0 84,0 5,7 83,7 3,0 83,8 4,9 
(3b)5 81,7 4,1 82,8 7,1 81,3 5,8 81,7 7,3 
6 68,2 20,0 68,6 23,0 67,4 21,9 67,4 23,5 
7 77,0 9,6 77,2 13,4 76,5 11,4 76,5 13,2 
8 73,7 13,5 73,9 17,1 73,6 14,7 73,6 16,5 
(4a)1 75,0 12,0 75,3 15,5 74,9 13,2 74,9 15,0 
2 62,4 26,8 68,2 23,5 63,3 26,7 64,2 27,1 

3 71,9 15,6 74,4 16,5 72,5 16,0 72,7 17,5 
4 73,6 13,6 74,6 16,3 73,7 14,6 73,7 16,3 
(4b)5 76,2 10,6 77,2 13,4 76,2 11,7 76,3 13,4 
6 74,8 12,2 74,8 16,0 74,5 13,7 74,5 15,4 
7 71,3 16,3 71,8 19,4 71,3 17,4 71,3 19,1 
8 59,7 29,9 64,4 27,7 60,8 29,5 61,7 30,0 
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GUIA D’ AVALUACIÓ SUBJECTIVA 

SO NET  X    SO BORRÓS 

SALA VIVA 
(molta reverberació) 

 X    
SALA MORTA  
(poca reverberació) 

BAIX CÀLID  X    BAIX POC CLAR 

INTIMITAT BONA  X    SO LLUNYÀ 

INTENSITAT 
SATISFACTÒRIA 

  X   
INTENSITAT 
INSATISFACTÒRIA 

BONA DIFUSIÓ  X    DIFUSIÓ POBRE 

BON BALANÇ  X    MAL BALANÇ 

SONS DE FONS 
SATISFACTORIS 
(absència) 

X     
SONS DE FONS 
INSATISFACTORIS 
(molt soroll) 

ECOS No:X Sí:  
 

Sala a estudiar: Sala Petita de la Passió d’Esparreguera. 

Data: 20/11/09 de 7.30 a 8.30h. 

Número de seients: 140 cadires. 
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Plànol de la sala amb les subdivisions adients 

 

 

 

Representació de les mesures al Surfer 
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Observacions i conclusions. 

Per tal de treure les conclusions de la sala, m’he basat tant en les mesures preses a la 
biblioteca, com en el plànol de relleus fet a partir d’aquestes mesures. 

Cada sala actua diferent davant de les diferents freqüències, per tant, en primer lloc s’ha de fer 
una comparació entre la pèrdua de la intensitat entre les diferents freqüències estudiades: 

• Freqüències de 250 Hz: En general hi ha percentatges de pèrdua baixos a la zona a 
de les dues primeres files (representat al plànol on es mostren les subdivisions de la 
sala). 
No s’observen percentatges de pèrdua superiors al 30,5%, per la qual cosa, podem 
observar que les zones més conflictives es troben a la zona b de la tercera fila i a la 
quarta fila. 
Es registren catorze punts on la pèrdua d’intensitat sonora és inferior al 15%, i set 
punts on és inferior al 10 %, aquestes mesures ens permeten afirmar que hi ha 
zones de la sala petita de la Passió amb un percentatge d’intensitat acústica molt 
favorables per als espectadors. Aquestes mesures estan repartides per tota la sala, 
però sobretot a la primera  i segona fila i en un punt de la última (quarta). 
No hi havia molt soroll de fons, no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència 

significativa entre la mesura inicial i el valor màxim. 
 

• Freqüències de 1000 Hz:  En general, observem una pèrdua superior d’intensitat 
acústica respecte a la freqüència de 250 Hz.  
S’observen percentatges de pèrdua de fins un 44,4%, per la qual cosa, podem 
afirmar que hi ha zones molt problemàtiques, que, curiosament, es troben a les 
primeres dues files. 
Només es registren tres punts on la intensitat sonora és inferior al 15%, i no hi ha 

cap punt on hi hagi una pèrdua inferior al 12,0%. 
Les zones que podem considerar més favorables per a l’audició de mitges 
freqüències (com la de 1000 Hz), és la quarta i última fila. 
No hi havia molt soroll de fons, no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència 
significativa entre la mesura inicial i el valor màxim. 
 

• Freqüències de 2500 Hz:  En general hi ha percentatges de pèrdua inferiors a les 
freqüències analitzades anteriorment. Hi ha percentatges de pèrdua molt baixos 
repartits per tota la sala, en especial a la primera última fila. 
S’observen percentatges de pèrdua de fins el 32,4%, però les mesures mostren que 
és un punt excepcional ja que no hi ha altres zones amb percentatges de pèrdua 
tant elevats. 
Es registren vint-i-tres punts on la intensitat sonora és inferior al 15%, això vol dir 
que la sala petita de la Passió és molt bona per a l’audició d’altes freqüències com 
la de 2500 Hz. A més, hi ha vuit punts on la pèrdua d’intensitat sonora és inferior al 
10 %. 
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No hi havia molt soroll de fons, no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència 
significativa entre la mesura inicial i el valor màxim. 

 

A partir dels resultats obtinguts en les diferents mesures podem concloure que la sala petita 
de la Passió respon molt bé a les altes freqüències i baixes, i no tant bé a les mitges. Aquestes 
mesures reflecteixen que la aquesta sala és molt bona en aquest aspecte i que no presenta 
altres problemes acústics a nivell general ni zones especialment problemàtiques. 

A partir del mapa de relleus fet al Surfer, podem observar que hi ha zones molt bones a les 
primeres files,sobretot a la zona central i que, tot i que hi ha zones no tant bones, no 
presenten uns percentatges de pèrdua gaire elevats. 
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MESURA DE LA INTENSITAT ACÚSTICA DEL PATRONAT PARROQUIAL 

Plantejament i explicació de la mesura 

L’objectiu és fer un estudi del percentatge d’intensitat acústica que es perd en cadascuna de 
les zones del Patronat Parroquial d’Esparreguera. 

La meva hipòtesis és la següent: al Patronat hi ha una pèrdua molt gran d’intensitat sonora, 
tot i que la sala no té finestres, darrere l’escenari, hi ha accés als camerinos i lavabos i no hi ha 
un bon tancament, cosa que fa que es perdi molt so. Per una altra banda, les cortines que hi ha 
a l’escenari provoquen una gran absorció del so fent que aquest no arribi de la manera 
desitjada al públic.  

En aquest cas, he dividit l’espai en  filies separades les unes de les altres 1,50 m. Aquesta 
divisió l’he fet agafant com a referència les cadires que hi ha destinades al públic. En aquesta 
sala les files estan dividides en tres parts separades per dos passadissos. He fet la mesura en 
una de cada tres cadires, és a dir , he fet la mesura en una cadira sí i en dues no, i així 
successivament fins acabar la fila.  Cadascuna de les fileres l’he dividit en columnes separades 
les unes de les altres per una distància de 2,81 m, que correspon a prendre la mesura en una 
de cada quatre files, és a dir , he fet la mesura en una fila sí i dues no i així fins al final del 
teatre. En aquest cas, i degut a la forma de la sala, a l’última columna en la qual he agafat 
mesures, hi ha menys cadires que a la resta de columnes. 

Tal i com queda reflectit en la divisió de l’espai només he fet mesures en la part on el públic 
acostuma a seure, ja que és la part on més interessa que hi hagi una bona percepció acústica 
per part dels oients. 

La font s’ha col·locat aproximadament al centre de l’escenari, elevada sobre una cadira. Estava 
a 2,56 m de la part davantera de l’escenari i a 6,05 de l’extrem esquerra si ens col·loquem de 
cara al públic. La font estava separada de la primera fila del públic per una distància de 4,26 m.  

Els objectes o altres fenòmens que he observat que poden influir en la difusió dels sons a la 
sala d’actes, són els següents: 
 

• El Patronat, com he dit anteriorment, tot i no tenir finestres a l’exterior i tenir portes 
metàl·liques, té connexió amb una altra sala (camerinos, lavabos, etc.) que fa que 
arribi molt soroll i que es perdi molt so.  

• En el moment de fer la mesura hi havia una bastida metàl·lica a la part dreta del públic 
si ens situem a l’escenari de cara al públic. A més, gran part de les cadires estaven 
cobertes amb plàstics. Tot això era degut a que, durant aquella setmana, s’estava 

arreglant la instal·lació lumínica de la sala. (veure annex 2, annex fotogràfic).  

• Les grades sobre les quals hi ha les cadires del públic estan inclinades, això també 
influirà en la percepció acústica per part dels oients. 

• Al Patronat hi ha, en concret, 4 cortines gruixudes. També hi ha dues escales de fusta 
laterals.  
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Mesures de la sala 

Les mesures de les pèrdua d’ intensitat acústica han estat les següents: 

Frequència 250 Hz 

Distància a la font 
LAF 

(en dB) % pèrdua 
LAF màx 

(en dB) % pèrdua 
LAS 

(en dB) % pèrdua 
LAS màx 

(en dB) % pèrdua 
60 cm 82,7   82,8   82,7   82,7   
(1)1 72,3 12,6 72,5 12,4 72,2 12,7 72,2 12,7 
2 74,0 10,5 74,9 9,5 74,2 10,3 74,5 9,9 
3 70,2 15,1 70,3 15,1 70,0 15,4 70,1 15,2 
4 75,9 8,2 76,0 8,2 75,8 8,3 75,8 8,3 
5 74,6 9,8 75,4 8,9 74,6 9,8 74,9 9,4 
6 73,0 11,7 73,1 11,7 72,9 11,9 72,9 11,9 
7 76,7 7,3 77,0 7,0 76,7 7,3 76,7 7,3 
(2)1 71,1 14,0 71,9 13,2 71,1 14,0 71,4 13,7 
2 78,7 4,8 78,7 5,0 78,5 5,1 78,5 5,1 
3 74,1 10,4 74,5 10,0 74,2 10,3 74,3 10,2 
4 71,1 14,0 71,3 13,9 71,1 14,0 71,1 14,0 
5 80,1 3,1 80,2 3,1 80,1 3,1 80,1 3,1 
6 72,1 12,8 72,1 12,9 72,1 12,8 72,1 12,8 
7 71,7 13,3 71,8 13,3 71,7 13,3 71,7 13,3 

(3)1 75,3 8,9 75,3 9,1 75,2 9,1 75,2 9,1 
2 65,8 20,4 67,5 18,5 66,0 20,2 67,3 18,6 
3 66,1 20,1 66,3 19,9 66,1 20,1 66,1 20,1 
4 70,0 15,4 70,5 14,9 70,0 15,4 70,3 15,0 
5 63,4 23,3 63,5 23,3 63,4 23,3 63,4 23,3 
6 71,0 14,1 71,0 14,3 71,0 14,1 71,0 14,1 
7 67,4 18,5 67,5 18,5 67,4 18,5 67,4 18,5 
(4)1 62,4 24,5 62,4 24,6 62,3 24,7 62,3 24,7 
2 57,7 30,2 58,0 30,0 57,8 30,1 57,9 30,0 
3 75,9 8,2 76,8 7,2 75,9 8,2 75,9 8,2 
4 72,7 12,1 72,7 12,2 72,7 12,1 72,7 12,1 
5 76,1 8,0 76,1 8,1 76,1 8,0 76,1 8,0 
6 68,4 17,3 68,5 17,3 68,4 17,3 68,4 17,3 
7 67,4 18,5 67,6 18,4 67,5 18,4 67,5 18,4 
(5)1                 
2                 
3                 
4                 
5 74,8 9,6 75,1 9,3 74,8 9,6 74,8 9,6 
6 69,0 16,6 69,1 16,5 69,0 16,6 69,0 16,6 
7 73,6 11,0 73,8 10,9 73,6 11,0 73,6 11,0 
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Frequència 1000 Hz 
Distància a la 
font 

LAF 
(en dB) % pèrdua 

LAF màx (en 
dB) % pèrdua 

LAS 
(en dB) % pèrdua 

LAS màx    
(en dB) % pèrdua 

60 cm 94,9   95,1   94,9   94,9   
(1)1 80,5 15,2 80,5 15,4 80,4 15,3 80,4 15,3 
2 79,3 16,4 80,0 15,9 79,1 16,6 79,6 16,1 

3 81,8 13,8 82,1 13,7 81,7 13,9 81,7 13,9 
4 80,1 15,6 81,9 13,9 80,1 15,6 80,3 15,4 
5 79,6 16,1 79,6 16,3 79,6 16,1 79,6 16,1 
6 75,8 20,1 76,2 19,9 75,8 20,1 75,9 20,0 
7 73,6 22,4 76,7 19,3 73,6 22,4 73,6 22,4 
(2)1 69,6 26,7 70,5 25,9 69,8 26,4 70,4 25,8 
2 66,1 30,3 68,9 27,5 66,6 29,8 67,9 28,5 
3 79,2 16,5 80,1 15,8 79,3 16,4 79,7 16,0 

4 72,3 23,8 73,6 22,6 72,6 23,5 72,7 23,4 
5 78,2 17,6 78,3 17,7 78,2 17,6 78,2 17,6 
6 77,1 18,8 77,6 18,4 77,0 18,9 77,0 18,9 
7 71,6 24,6 71,9 24,4 71,3 24,9 71,6 24,6 
(3)1 71,5 24,7 73,0 23,2 71,8 24,3 72,1 24,0 
2 62,6 34,0 62,8 34,0 62,7 33,9 62,7 33,9 
3 76,6 19,3 77,3 18,7 76,6 19,3 76,7 19,2 
4 70,8 25,4 71,4 24,9 70,7 25,5 70,9 25,3 
5 72,4 23,7 73,1 23,1 72,6 23,5 72,8 23,3 
6 71,0 25,2 76,7 19,3 70,6 25,6 72,9 23,2 
7 80,3 15,4 80,4 15,5 80,3 15,4 80,3 15,4 
(4)1 71,1 25,1 73,1 23,1 71,1 25,1 71,3 24,9 
2 73,5 22,6 74,9 21,2 73,6 22,4 73,9 22,1 
3 75,3 20,7 75,8 20,3 75,3 20,7 75,3 20,7 
4 73,3 22,8 73,3 22,9 73,2 22,9 73,2 22,9 
5 75,6 20,3 75,9 20,2 75,6 20,3 75,6 20,3 

6 80,3 15,4 81,2 14,6 80,3 15,4 80,4 15,3 
7 65,8 30,7 66,3 30,3 65,8 30,7 66,0 30,5 
(5)1                 
2                 
3                 
4                 
5 72,3 23,8 71,3 25,0 70,8 25,4 71,3 24,9 
6 78,8 17,0 78,8 17,1 78,5 17,3 78,5 17,3 

7 66,1 30,3 66,1 30,5 61,9 34,8 64,0 32,6 
 

 Llegenda de colors: 
• Verd: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és menor al 5 %. 
• Groc fosc:  el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 5 % i el 10 %. 
• Or: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  10 i el 15 %. 
• Ataronjat: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  15 i el 20 %. 
• Vermell fosc: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 20 i el 30 %. 
• Negre: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és superior al 30 % 
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Frequència 2500 Hz 
Distància a la 
font 

LAF 
(en dB) % pèrdua 

LAF màx    
(en dB) % pèrdua 

LAS 
(en dB) % pèrdua 

LAS màx    
(en dB) % pèrdua 

60 cm 93,4   94,1   93,4   93,4   
(1)1 71,9 23,0 74,3 21,0 72,4 22,5 73,4 21,4 
2 71,6 23,3 74,6 20,7 70,9 24,1 73,3 21,5 
3 76,6 18,0 80,0 15,0 77,5 17,0 79,0 15,4 
4 58,8 37,0 61,1 35,1 58,7 37,2 58,7 37,2 
5 76,0 18,6 77,9 17,2 76,3 18,3 76,8 17,8 
6 71,2 23,8 71,2 24,3 71,1 23,9 71,1 23,9 
7 65,0 30,4 65,4 30,5 64,9 30,5 64,9 30,5 
(2)1 69,9 25,2 73,8 21,6 70,6 24,4 72,2 22,7 

2 75,4 19,3 76,3 18,9 74,8 19,9 75,9 18,7 
3 67,6 27,6 68,0 27,7 66,8 28,5 66,8 28,5 
4 73,9 20,9 76,7 18,5 73,8 21,0 74,1 20,7 
5 72,5 22,4 75,4 19,9 72,5 22,4 75,4 19,3 
6 71,9 23,0 76,0 19,2 72,3 22,6 73,5 21,3 
7 71,5 23,4 76,1 19,1 72,1 22,8 75,1 19,6 
(3)1 62,9 32,7 67,3 28,5 64,6 30,8 65,4 30,0 
2 74,5 20,2 74,5 20,8 73,6 21,2 73,6 21,2 
3 75,3 19,4 75,4 19,9 75,3 19,4 75,3 19,4 
4 78,4 16,1 78,8 16,3 78,5 16,0 78,6 15,8 
5 78,2 16,3 79,1 15,9 78,1 16,4 78,7 15,7 
6 70,6 24,4 71,8 23,7 70,9 24,1 71,3 23,7 
7 72,8 22,1 72,9 22,5 72,8 22,1 72,8 22,1 
(4)1 70,4 24,6 73,3 22,1 71,2 23,8 72,5 22,4 
2 77,4 17,1 77,5 17,6 77,3 17,2 77,4 17,1 
3 73,8 21,0 76,0 19,2 73,8 21,0 74,0 20,8 
4 70,5 24,5 72,4 23,1 70,7 24,3 71,8 23,1 
5 72,4 22,5 73,6 21,8 71,5 23,4 73,1 21,7 
6 67,6 27,6 68,2 27,5 67,5 27,7 67,9 27,3 
7 69,6 25,5 71,4 24,1 70,1 24,9 70,6 24,4 
(5)1                 
2                 
3                 
4                 

5 71,2 23,8 75,2 20,1 71,4 23,6 73,1 21,7 
6 57,0 39,0 64,5 31,5 56,2 39,8 60,4 35,3 
7 68,0 27,2 69,1 26,6 68,0 27,2 68,5 26,7 
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GUIA D’ AVALUACIÓ SUBJECTIVA 

SO NET    X  SO BORRÓS 

SALA VIVA 
(molta reverberació) 

   X  
SALA MORTA  
(poca reverberació) 

BAIX CÀLID    X  BAIX POC CLAR 

INTIMITA T BONA    X  SO LLUNYÀ 

INTENSITAT 
SATISFACTÒRIA 

   X  
INTENSITAT 
INSATISFACTÒRIA 

BONA DIFUSIÓ  X    DIFUSIÓ POBRE 

BON BALANÇ  X    MAL BALANÇ 

SONS DE FONS 
SATISFACTORIS 
(absència) 

   X  
SONS DE FONS 
INSATISFACTORIS 
(molt soroll) 

ECOS No: Sí: X  
 

Sala a estudiar: Patronat Parroquial d’Esparreguera. 

Data: 28/11/09 de 11.30 a 12.30h. 

Número de seients: 216 cadires. 

 

  

Sala del Patronat Parroquial d’Esparreguera.  Patronat Parroquial d’Esparreguera, 
fotografia feta des de l’escenari, on estava 

col·locat el ràdio casset (focus emissor). 
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Plànol de la sala amb les subdivisions adients  

 

 

 

Representació de les mesures al surfer 
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Observacions i conclusions. 

Per tal de treure les conclusions de la sala, m’he basat tant en les mesures preses a la 
biblioteca, com en el plànol de relleus fet a partir d’aquestes mesures. 

Cada sala actua diferent davant de les diferents freqüències, per tant, en primer lloc s’ha de fer 
una comparació entre la pèrdua de la intensitat entre les diferents freqüències estudiades: 

• Freqüències de 250 Hz: En general hi ha percentatges de pèrdua baixos a les dues 
primeres files. 
No s’observen percentatges de pèrdua superiors al 30,2%, Podem observar a la 
graella que a la tercera i part de la quarta fila hi ha una zona molt problemàtica 
Es registren vint punts on la pèrdua d’intensitat sonora és inferior al 15%, i vuit on 
la pèrdua d’intensitat sonora és inferior al 10%, per la qual cosa, també podem 
afirmar que hi ha zones molt bones per a la percepció de baixes freqüències (com la 
de 250 Hz), sobretot centrades a les primeres files i a l’última. 
No hi havia molt soroll de fons, no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència 
significativa entre la mesura inicial i el valor màxim. 
 

• Freqüències de 1000 Hz:  En general, observem una pèrdua molt superior 
d’intensitat acústica respecte a la freqüència de 250 Hz.  Tot i això, els valors més 
baixos de pèrdua d’intensitat sonora els trobem a la primera fila. 
S’observen percentatges de pèrdua de fins un 34,0%, per la qual cosa, podem 
afirmar que hi ha zones força problemàtiques,repartides de manera uniforme per 
totes les files a excepció de la primera. 
Només es registren un punts on la intensitat sonora és inferior al 15%. 
No hi havia molt soroll de fons, no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència 
significativa entre la mesura inicial i el valor màxim. 
 

• Freqüències de 2500 Hz:  En general hi ha percentatges de pèrdua molt alts en 

relació a la freqüència de 250 Hz, els resultats són força semblants als de 1000 Hz. 
S’observen percentatges de pèrdua de fins el 39,0%, per la qual cosa, podem 
afirmar que no hi ha pèrdues molt significatives. 
No es registra cap punt on la intensitat sonora és inferior al 15%. 
No hi havia molt soroll de fons, no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència 
significativa entre la mesura inicial i el valor màxim. 
 

A partir dels resultats obtinguts en les diferents mesures podem concloure que el Patronat 
Parroquial és bo per a l’audició de baixes freqüències, però que presenta problemes per a les 
mitges i altes freqüències. Aquests resultats són deguts, possiblement a l’absorció causada 
pels materials que hi ha a l’escenari, sobretot les cortines, que estan situades entre la font 
emissora i el públic.  
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A partir del mapa de relleus fet al Surfer, podem observar la quantitat de zones 
problemàtiques que presenta la sala. Com el mapa està fet a partir de la mesura mitjana entre 
les tres freqüències, les primeres tenen una millor percepció acústica. 
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MESURA DE LA INTENSITAT ACÚSTICA DE CAN PASCUAL 

Plantejament i explicació de la mesura 

L’objectiu és fer un estudi del percentatge d’intensitat acústica que es perd en cadascuna de 
les zones de Can Pascual. 

La meva hipòtesis és la següent: a la sala petita de la passió hi ha una bona percepció acústica 
per part dels oients des de tots els seients. Tot i això, i basant-me en la meva experiència com 
a espectadora, crec que des dels seients centrals (més propers al passadís) i des de les 
primeres files, la pèrdua d’intensitat acústica és menor. Can Pascual té grans finestres que 
donen a l’exterior i no aïllen del so de l’exterior. 

En aquest cas, he dividit l’espai en  columnes separades les unes de les altres 1,53 m. Aquesta 
divisió l’he fet agafant com a referència les cadires que hi ha destinades al públic. He fet una 
cadira sí i dues no, i he agafat mesures de les cadires de la punta de cadascuna de les files. 
Cada fila està separada per un passadís de 1,01 m. Cadascuna de les columnes l’he dividit en 
fileres separades les unes de les altres per una distància de 1.5 m, prenent novament com a 
referència els seients del públic, en aquesta ocasió he fet la mesura en una de cada dues 
fileres, és a dir , feia la mesura en una fila, i me’n saltava una altra, i així fins acabar les set 
fileres que hi ha a la sala. 

Tal i com queda reflectit en la divisió de l’espai (representat al plànol que es troba a la pàg. ) 
només he fet mesures en la part on el públic acostuma a seure, ja que és la part on més 
interessa que hi hagi una bona percepció acústica per part dels oients. 

Degut a la forma de la sala (amb algunes columnes) no totes les fileres tenen el mateix número 
de seients, per la qual cosa adjunto un croquis que representa els espais de la sala on he pres 
les mesures: 

X   X   X   X  X   X X    

                   

    X   X  X  X   X   X X 

                   

    X   X  X  X   X   X X 

                   

   X   X   X  X   X   X X 

                   

   X   X   X  X   X   X X 

Escenari (font sonora) 
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La font s’ha col·locat al centre de l’escenari, separada 1.11 m de la paret i a 3,00 m de l’extrem 
exterior (proper a les finestres) de la tarima. (indicat al plànol) 

Els objectes o altres fenòmens que he observat que poden influir en la difusió dels sons a la 
sala d’actes, són els següents: 
 

• La sala petita de la Passió té 3 grans finestrals que comuniquen amb l’exterior, 

aquestes finestres no aïllen la sala dels sorolls de fora. 

• En el moment de fer la mesura estaven fent obres al carrer cavallers (carrer on es 
troba Can Pascual) per la qual cosa els sorolls de l’exterior eren encara més intensos 
de l’habitual 

• A la sala de Can Pascual hi ha 5 portes, algunes de les quals donen accés a altres sales 
de l’edifici (veure plànol). 

• Els seients del públic estan tots a la mateixa alçada, no estan inclinats com en el cas de 
la Sala Petita de la Passió o Can Pascual. Tot i això, hi ha una petita tarima que permet 
que l’ intèrpret estigui més elevat que el públic. 

• Per fer les mesures, i per tal d’acostar-me al màxim a la situació en la qual es troben 
els espectadors, he tancat els porticons de les finestres i totes les portes. 

• A la sala, a part de les cadires que hi ha destinades al públic, hi havia algunes cadires 
apilades, hi havia 23 cadires a més de les que formaven les del públic. 

• Com a element important i característic de la sala, cal remarcar la gran taula que hi 
havia sobre la tarima i sobre la qual vaig col·locar la font i el piano de cua que hi ha a 
un extrem de la tarima. 

 

 

 

 

Moment de prendre les mesures de 
referència a 60 cm del focus emissor . 

Visió general de Can Pascual. 

Moment de prendre les mesures a un dels 
punts de la sala de Can Pascual. 
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Mesures de la sala 

Les mesures de les pèrdua d’ intensitat acústica han estat les següents: 
Frequència 250 Hz 

Distància a la font 
LAF   

(en dB) % pèrdua 
LAF màx 

(en dB) % pèrdua 
LAS 

(en dB) % pèrdua 
LAS màx  

(en dB) % pèrdua 
60 cm 90,8   90,8   90,8   90,8   
(1)1 78,1 14,0 78,1 14,0 77,8 14,3 77,8 14,3 
2 78,2 13,9 78,2 13,9 78,2 13,9 78,2 13,9 
3 77,3 14,9 77,4 14,8 77,2 15,0 77,2 15,0 
4 84,6 6,8 84,7 6,7 84,5 6,9 84,5 6,9 
5 72,1 20,6 72,6 20,0 72,0 20,7 72,0 20,7 
6 79,5 12,4 79,7 12,2 79,5 12,4 79,5 12,4 
7 69,6 23,3 72,7 19,9 69,8 23,1 70,5 22,4 
(2)1 76,1 16,2 76,1 16,2 76,0 16,3 76,0 16,3 
2 76,9 15,3 76,9 15,3 76,8 15,4 76,8 15,4 
3 76,6 15,6 76,8 15,4 76,6 15,6 76,6 15,6 
4 69,4 23,6 69,6 23,3 69,5 23,5 69,5 23,5 
5 67,5 25,7 67,6 25,6 67,5 25,7 67,5 25,7 
6 72,9 19,7 74,8 17,6 73,1 19,5 73,3 19,3 
7 66,5 26,8 68,4 24,7 66,5 26,8 67,6 25,6 
(3)1 68,3 24,8 68,4 24,7 68,2 24,9 68,2 24,9 
2 76,9 15,3 77,8 14,3 76,9 15,3 76,9 15,3 
3 76,9 15,3 76,9 15,3 76,8 15,4 76,8 15,4 
4 67,4 25,8 67,7 25,4 67,4 25,8 67,4 25,8 
5 74,9 17,5 75,0 17,4 74,8 17,6 74,8 17,6 
6 75,5 16,9 76,1 16,2 75,6 16,7 75,7 16,6 
7 71,1 21,7 71,2 21,6 71,1 21,7 71,1 21,7 
(4)1 68,4 24,7 68,5 24,6 68,4 24,7 68,4 24,7 
2 73,1 19,5 73,3 19,3 73,1 19,5 73,1 19,5 
3 73,8 18,7 73,8 18,7 71,7 21,0 73,7 18,8 
4 77,7 14,4 77,8 14,3 77,7 14,4 77,7 14,4 
5 77,4 14,8 77,4 14,8 77,2 15,0 77,2 15,0 
6 74,1 18,4 74,7 17,7 74,3 18,2 77,4 14,8 
7 70,6 22,2 71,0 21,8 70,5 22,4 70,5 22,4 
(5)1 69,5 23,5 69,7 23,2 69,3 23,7 69,3 23,7 
2 67,5 25,7 67,7 25,4 67,5 25,7 67,5 25,7 
3 67,2 26,0 67,2 26,0 67,1 26,1 67,1 26,1 
4 79,4 12,6 79,4 12,6 79,4 12,6 79,4 12,6 
5 69,2 23,8 69,2 23,8 69,1 23,9 67,1 26,1 
6 75,8 16,5 76,0 16,3 75,8 16,5 75,8 16,5 
7 68,0 25,1 68,4 24,7 67,8 25,3 67,8 25,3 

  
Llegenda de colors: 

• Verd: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és menor al 5 %. 
• Groc fosc:  el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 5 % i el 10 %. 
• Or: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  10 i el 15 %. 
• Ataronjat: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el  15 i el 20 %. 
• Vermell fosc: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica està entre el 20 i el 30 %. 
• Negre: el percentatge de pèrdua d’intensitat acústica és superior al 30 % 
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Frequència 1000 Hz 
Distància a la 
font 

LAF 
(en dB) % pèrdua 

LAF màx    
(en dB) % pèrdua 

LAS 
(en dB) % pèrdua 

LAS màx     
(en dB) % pèrdua 

60 cm 92,5   92,6   92,3   92,3   
(1)1 78,2 15,5 78,8 14,9 78,2 15,3 78,6 14,8 
2 78,1 15,6 78,5 15,2 78,1 15,4 78,1 15,4 
3 80,3 13,2 80,3 13,3 80,3 13,0 80,3 13,0 
4 83,3 9,9 83,5 9,8 83,3 9,8 83,3 9,8 
5 79,9 13,6 80,6 13,0 79,9 13,4 79,9 13,4 
6 84,4 8,8 84,8 8,4 84,4 8,6 84,7 8,2 
7 74,6 19,4 75,9 18,0 74,6 19,2 74,6 19,2 

(2)1 61,0 34,1 63,8 31,1 61,2 33,7 61,2 33,7 
2 77,0 16,8 77,6 16,2 77,2 16,4 77,3 16,3 
3 76,8 17,0 76,9 17,0 76,8 16,8 76,8 16,8 
4 74,2 19,8 74,5 19,5 74,2 19,6 74,2 19,6 
5 82,2 11,1 83,8 9,5 82,2 10,9 82,6 10,5 
6 72,5 21,6 72,8 21,4 72,6 21,3 72,6 21,3 
7 74,9 19,0 75,1 18,9 74,9 18,9 75,0 18,7 
(3)1 77,1 16,6 77,3 16,5 77,2 16,4 77,2 16,4 

2 67,0 27,6 67,5 27,1 67,0 27,4 67,4 27,0 
3 69,6 24,8 70,2 24,2 69,8 24,4 70,0 24,2 
4 73,6 20,4 73,9 20,2 73,6 20,3 73,6 20,3 
5 64,3 30,5 65,0 29,8 64,5 30,1 64,6 30,0 
6 72,6 21,5 73,9 20,2 72,6 21,3 73,5 20,4 
7 72,2 21,9 72,7 21,5 72,3 21,7 72,3 21,7 
(4)1 76,7 17,1 78,4 15,3 77,1 16,5 77,4 16,1 
2 61,1 33,9 63,7 31,2 61,4 33,5 62,3 32,5 
3 67,3 27,2 67,8 26,8 67,3 27,1 67,3 27,1 
4 78,7 14,9 78,7 15,0 78,6 14,8 78,6 14,8 
5 69,9 24,4 70,2 24,2 70,0 24,2 70,0 24,2 
6 78,0 15,7 78,6 15,1 78,0 15,5 78,0 15,5 
7 67,0 27,6 67,0 27,6 66,7 27,7 66,7 27,7 
(5)1 75,7 18,2 76,5 17,4 75,7 18,0 76,2 17,4 
2 76,6 17,2 76,9 17,0 76,4 17,2 76,4 17,2 
3 77,2 16,5 78,5 15,2 77,2 16,4 77,8 15,7 

4 68,1 26,4 69,2 25,3 68,0 26,3 68,3 26,0 
5 74,2 19,8 74,5 19,5 74,3 19,5 74,4 19,4 
6 74,1 19,9 74,8 19,2 73,9 19,9 74,5 19,3 
7 72,9 21,2 74,8 19,2 73,0 20,9 74,3 19,5 

 
  



ESTUDI DE LA PÈRDUA D’INTENSITAT ACÚSTICA DE SALES D’ESPARREGUERA Ana Peña Díaz 
 

 
68 

 

 

Frequència 2500 Hz 
Distància a la 
font 

LAF 
(en dB) % pèrdua 

LAF màx    
(en dB) % pèrdua 

LAS 
(en dB) % pèrdua 

LAS màx    
(en dB) % pèrdua 

60 cm 89,2   89,4   88,9   88,9   
(1)1 73,3 17,8 76,3 14,7 73,1 17,8 74,9 15,7 
2 68,9 22,8 72,7 18,7 69,2 22,2 71,6 19,5 

3 80,2 10,1 80,3 10,2 80,2 9,8 80,2 9,8 
4 85,8 3,8 86,2 3,6 85,8 3,5 85,9 3,4 
5 80,3 10,0 80,5 10,0 80,2 9,8 80,2 9,8 
6 74,3 16,7 74,3 16,9 74,2 16,5 74,2 16,5 
7 66,4 25,6 68,5 23,4 66,4 25,3 67,1 24,5 
(2)1 74,3 16,7 74,3 16,9 74,1 16,6 74,1 16,6 
2 70,2 21,3 70,2 21,5 69,6 21,7 69,6 21,7 
3 70,4 21,1 71,5 20,0 70,0 21,3 70,2 21,0 

4 82,9 7,1 84,8 5,1 82,9 6,7 84,8 4,6 
5 75,4 15,5 76,1 14,9 75,7 14,8 75,8 14,7 
6 77,4 13,2 77,9 12,9 77,3 13,0 77,3 13,0 
7 77,1 13,6 78,1 12,6 77,6 12,7 77,9 12,4 
(3)1 71,2 20,2 72,6 18,8 71,3 19,8 72,1 18,9 
2 71,2 20,2 72,6 18,8 71,4 19,7 71,8 19,2 
3 84,1 5,7 84,3 5,7 84,1 5,4 84,2 5,3 
4 76,2 14,6 79,7 10,9 76,5 13,9 76,9 13,5 
5 74,6 16,4 74,6 16,6 74,3 16,4 74,3 16,4 
6 72,3 18,9 72,6 18,8 72,1 18,9 72,1 18,9 
7 75,5 15,4 75,8 15,2 75,6 15,0 75,6 15,0 
(4)1 76,8 13,9 77,1 13,8 76,8 13,6 76,8 13,6 
2 70,6 20,9 71,7 19,8 70,7 20,5 70,8 20,4 
3 67,6 24,2 67,6 24,4 65,7 26,1 65,9 25,9 
4 70,3 21,2 73,4 17,9 71,0 20,1 72,2 18,8 
5 76,1 14,7 76,4 14,5 76,0 14,5 76,0 14,5 

6 67,2 24,7 71,0 20,6 65,1 26,8 67,7 23,8 
7 69,3 22,3 69,0 22,8 69,0 22,4 69,0 22,4 
(5)1 74,5 16,5 75,5 15,5 74,3 16,4 74,5 16,2 
2 71,3 20,1 73,9 17,3 70,6 20,6 70,6 20,6 
3 70,2 21,3 75,1 16,0 69,9 21,4 72,4 18,6 
4 71,5 19,8 74,4 16,8 71,2 19,9 73,4 17,4 
5 63,1 29,3 67,3 24,7 63,9 28,1 66,0 25,8 
6 72,3 18,9 72,6 18,8 72,3 18,7 72,3 18,7 

7 74,0 17,0 74,2 17,0 73,8 17,0 73,8 17,0 
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GUIA D’ AVALUACIÓ SUBJECTIVA 

SO NET  X    SO BORRÓS 

SALA VIVA 
(molta reverberació) 

    X 
SALA MORTA  
(poca reverberació) 

BAIX CÀLID  X    BAIX POC CLAR 

INTIMITAT BONA X     SO LLUNYÀ 

INTENSITAT 
SATISFACTÒRIA 

X     
INTENSITAT 
INSATISFACTÒRIA 

BONA DIFUSIÓ X     DIFUSIÓ POBRE 

BON BALANÇ X     MAL BALANÇ 

SONS DE FONS 
SATISFACTORIS 
(absència) 

  X   
SONS DE FONS 
INSATISFACTORIS 
(molt soroll) 

ECOS No:X Sí:  
 

Sala a estudiar: Can Pascual. 

Data: 23/12/09 de 10.30 a 12.30h. 

Número de seients: 140 cadires. 
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Plànol de la sala amb les subdivisions adients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representació de les mesures al surfer 
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Observacions i conclusions. 

Per tal de treure les conclusions de la sala, m’he basat tant en les mesures preses a la sala de 
Can Pascual, com en el plànol de relleus fet a partir d’aquestes mesures. 

Cada sala actua diferent davant de les diferents freqüències, per tant, en primer lloc s’ha de fer 
una comparació entre la pèrdua de la intensitat entre les diferents freqüències estudiades: 

• Freqüències de 250 Hz: Els percentatges de pèrdua més baixos els trobem a la 
primera fila. 
No s’observen percentatges de pèrdua superiors al 26,8%, les zones amb més 
pèrdua les trobem a les últimes files. 
Es registren vuit punts on la pèrdua d’intensitat sonora és inferior al 15%, i un on és 
inferior al 10%. 
Tot i que hi havia soroll de fons, aquest no va crear problemes alhora de prendre 
les mesures, ja que no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència significativa entre 
la mesura inicial i el valor màxim. 
 

• Freqüències de 1000 Hz:  Tot i que s’observen algunes pèrdues superiors a les de la 
freqüència de 250 Hz, la sala respon de manera similar. Els percentatges de pèrdua 
més baixos els trobem a la primera fila.  
S’observen percentatges de pèrdua de fins un 34,1%. En aquest cas podem afirmar 
que la zona més problemàtica està a la tercera fila. 
Es registren sis punts on la pèrdua d’intensitat sonora és inferior al 15%, i dos punts 
on és inferior al 10%. 
Tot i que hi havia soroll de fons, aquest no va crear problemes alhora de prendre 
les mesures, ja que no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència significativa entre 
la mesura inicial i el valor màxim. 
 

• Freqüències de 2500 Hz:  En general hi ha percentatges de pèrdua inferiors a les 

freqüències analitzades anteriorment, però la sala respon de manera semblant als 
casos anteriors. Hi ha percentatges de pèrdua molt baixos repartits per tota la sala, 
en especial a les dues primeres files. 
No s’observen percentatges de pèrdua superiors al 29,3%, per la qual cosa, podem 
afirmar que no hi ha pèrdues molt significatives a cap zona, no hi ha cap zona 
especialment problemàtica, tot i que on hi ha més pèrdues sonores és a les dues 
últimes files. 
Es registren deu punts on la intensitat sonora és inferior al 15%, i quatre punts on la 
pèrdua d’intensitat sonora és inferior al 10 %. 
Tot i que hi havia soroll de fons, aquest no va crear problemes alhora de prendre 
les mesures, ja que no hi ha cap mesura on hi hagi una diferència significativa entre 
la mesura inicial i el valor màxim. 
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A partir dels resultats obtinguts en les diferents mesures podem concloure que la Can Pascual 
respon molt bé a les altres freqüències altes, mitges i baixes freqüències. Aquestes mesures 
reflecteixen que la biblioteca no presenta altres problemes acústics a nivell general. 

A partir del mapa de relleus fet al Surfer, podem observar que hi ha zones bones a les primeres 
files, a les zones properes als passadissos i a les zones properes a les parets laterals. 

Podem concloure que Can Pascual és una sala amb una bona percepció acústica ja que totes 
les freqüències responen de manera similar i això fa que a nivell auditiu, el públic no es trobi 
amb la mala audició de cap freqüència. 

  



ESTUDI DE LA PÈRDUA D’INTENSITAT ACÚSTICA DE SALES D’ESPARREGUERA Ana Peña Díaz 
 

 
73 

 

CONCLUSIONS. 

Les observacions i conclusions extretes a partir de l’estudi realitzat a les diferents sales, ens 
permeten afirmar el següent: 
 

• La pèrdua d’intensitat acústica de les sales està íntimament relacionada amb altres 
factors externs com el temps de reverberació, el so de fons, les ressonàncies de la 
sala, etc. 
 

• Uns percentatges molt baixos d’intensitat acústica no indiquen la bona qualitat de 
la percepció del so en un punt. Això ho hem pogut observar a la sala d’actes de 
l’institut, on es registren percentatges molt baixos de pèrdues generats per 
fenòmens que, en canvi, provoquen una mala percepció sonora. 

 
• En general, les sales responen millor a les freqüències agudes que a les mitjanes i a 

les baixes. 
 

• Les millors zones per a la percepció acústica de la majoria de les sales són les 
primeres files, les zones centrals properes als passadissos, i les localitats properes a 
les parets. A moltes sales, hem pogut observar que l’última fila registra 
percentatges de pèrdua d’intensitat sonora més baixos que altres files, això és 
degut al comportament de les ones al trobar l’obstacle que representa la paret. 

 
• Les zones més problemàtiques de les sales acostumen a estar a les zones centrals o 

a zones on hi ha columnes situades al mig, com en el cas de la sala d’actes. 
 

• Les sales on hi ha una resposta similar a totes les freqüències i on hi ha una pèrdua 
més o menys constant a totes les zones de la sala, tenen una bona percepció 
acústica. 

 

• De les sales mesurades, les més problemàtiques acústicament són la sala d’actes i 
el Patronat Parroquial. Les més bones acústicament són Can Pascual i la sala petita 
de la Passió. 

 

• La intensitat sonora és un factor decisiu per determinar la qualitat acústica d’una 
sala. 
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