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Estructura forjat acústic:  suportat per cables d'acer de 16 mm d'espessor, els quals pengen de l'estructura principal de l'edifici.
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Esquema de projecció de sostre equipotencial

Superfície absorbent Superfície absorbent Superfície difusora

Superfície reflectant Superfície absorbentTerra mòbil amb butaques plegables Grades retràctils

Auditori de Vilafranca del Penedès, exemple grades retràctils i terra mòbil.

Exemple resonador simple de cavitat, utilitzat per a l'absorció.

Exemple de difusor unidimensional QRD.

Placa cartró-guix 14 mm Aïllament acústic Xapa metàl·lica
Aïllament acústic. Secció tancament sala
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ESTUDI DE LA SALA

La sala de l'auditori, amb aforament per a 640 persones, es caracteritza pel seu ús polivalent, les grades són retràctils
i per tant, poden ser retirades per a permetre que l'auditori passi a ser un espai lliure per a qualsevol ús.
Les característiques acústiques de la sala han estat previstes a grans trets, de manera que posteriorment puguin ser
adaptades les diferents condicions que pot necessitar una sala d'aquesta embergadura.El revestiment de les parets,
de fusta de roure, presenta un especejament de peces verticals a les quatre parets que envolten la sala, aquestes
s'adaptaran a les característiques requerides a cada zona de la sala, ja sigui l'absorció, reflexió o difusió, tal i com
s'explica a continuació:

ELEMENTS PER A L'ACONDICIONAMENT ACÚSTIC

Els elements abosrbents, reflectors i difusors son els mecanismes utilitzats per al control de les condicions acústiques.
Els difusors envien el so, de manera uniforme, en totes les direccions, creant sensació envolvent. Els reflectors
afavoreixen les primeres reflexions redirigint-les i potenciant el nivell sonor. Els absorbents redueixen la quantitat
d'energia reflectida i d'aquesta manera eviten el rebot de les ones acústiques al final de la sala.

· ELEMENTS DIFUSORS: s'utilitzen per tal de resoldre la creació d'un camp sonor molt difús, és a dir, que el so sigui
envolvent, permetent que l'energia del camp reverberant arribi a l'espectador per igual des de totes les direccions de
l'espai. Per això és precís que el so quedi reflectit uniformement en totes les direccions. La difusió a la sala queda
solucionada mitjançant irregularitats al sostre acústic, el qual està projectat com a sostre equipotencial, permentent la
correcta difusió del so a la sala.  A més s'utilitzen els difusors unidimensionals QRD, els quals són peces de fusta on
es realitzen una sèrie de ranures paral.leles de secció rectangular, de la mateixa amplada però diferent profunditat -
definida per una seqüència matemàtica prefixada. El funcionament es basa en el principi d'interferència de les ones
sonores, les quals penetren dins les ranures i reboten en el fono; al irradiar-se cadascuna de les ones estarà en una
fase diferent, que dependrà de la profunditat de la ranura, produïnt-se interferencies entre elles.

· REFLECTORS O PLANS ORTOFÒNICS: les primeres reflexions augmenten l'energia sonora que arriba al receptor i
s'aprofita el so reflectit per a acondicionar les zones a les quals no arriba el so directe. Els elements reflectors que
generen aquestes primeres reflexions es construeixen amb pannells de fusta llisos, no porosos.

· ELEMENTS ABSORBENTS:  s'utilitzen per a obtenir temps de reverberació adequats i reduir el camp reverberant.
Per aconseguir l'absorció s'utilitzen materials fibrosos o porosos i  resonadors (elements que extreuen energia del
camp acústic de manera selectiva en una banda de freqüències determinada), concretament s'opta per la utilització
de resonadors simple de cavitat o Helmnholtz, el qual consisteix en una cavitat tancada d'aire connectada a l'exterior
per una petita obertura anomenada coll. L'aire del coll es mou com una unitat, i constitueix un 'element de massa,
mentre que l'aire de la cavitat es comporta com a molla, constituint un element de rigidesa. La massa de l'aire del coll,
juntament amb la rigidesa de l'aire de la cavitat donen lloc a un sistema resonant que presenta un pic d'absorció a la
freqüència de resonància. La introducció de material poròs augmenta l'absorció a un camp més ampli de freqüències.
Aquest tipus de resonador s'utilitza per a aconseguir una absorció en una banda determinada de freqüències.

ELEMENTS PER A L'AÏLLAMENT ACÚSTIC
L'aïllament acústic s'aconsegueix a partir de la utilització de dues plaques de cartró-guix de 14 mm, dues plaques
d'aïllament acústic de 60 mm, separades per una cambra d'aire de 70 mm, i amb la introducció de dues xapes
metàl·liques, les quals augmenten l'aïllament.


