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3. EL SOROLL I LA SEVA AVALUACIÓ  
 
3.1 El so 
 
El so és una alteració mecànica de les partícules d’un medi elàstic produïda per 
un element en vibració. Aquesta alteració mecànica es propaga a través del 
propi medi, generalment l’aire, en forma d’ones sonores. Les vibracions 
provoquen una variació de la pressió del medi i creen una ona de pressió que 
es propaga per compressions i dilatacions del medi en totes les direccions 
allunyant-se del focus. L’equació d’aquesta ona de pressió és la següent: 
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on c és la velocitat de propagació de la ona sonora en el medi 
 
Des del punt de vista físic, les ones sonores es caracteritzen pel seu espectre, 
representació del so en el domini de la freqüència. La freqüència indica el 
nombre de cicles complerts d’oscil·lació que es produeixen en un temps 
determinat. La unitat de mesura és l’hertz (Hz), que equival a un cicle per 
segon. La freqüència es pot mesurar en octaves o en terços d’octava; mentre 
que l’octava mesura l’interval de freqüència comprès entre una freqüència 
determinada i una altra igual al doble de l’anterior (f2 = 2 · f1), el terç d’octava és 
l’interval de freqüències comprès entre f1 i f2, on f2 = 21/3 · f1. Aquesta 
representació espectral permet comprovar que qualsevol ona sonora està 
formada per ones sonores més simples, i per tant, una ona sonora es pot 
descompondre en ones sonores més simples (Teorema de Fourier). L’espectre 
d’una ona sonora pot ser de dues classes: espectre de ratlles, característic dels 
instruments sonors que produeixen oscil·lacions periòdiques, que correspon als 
sons musicals, i espectre continu, quan les oscil·lacions no són periòdiques, 
propi dels sorolls. 
 
La velocitat de propagació de la ona sonora varia segons el medi on es 
propaga; en els gasos és de l’ordre de centenars de m/s mentre que en els 
líquids és de l’ordre del km/s. En el buit el so no es propaga. 
 
En el nostre treball, el mètode de propagació sempre serà referit a l’aire. En 
aquest cas, les molècules d’aire vibren i provoquen una variació de la pressió 
atmosfèrica, que es captada per l’oïda humana creant la sensació auditiva. En 
aquest cas la velocitat de propagació de l’ona sonora és de 331 m/s a 0 ºC. 
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Figura 3.1 Pressió acústica (extret de [1]) 

 
La pressió sonora (P) es defineix com la variació de pressió atmosfèrica en un 
punt com a conseqüència de la propagació a través de l’aire d’una ona sonora. 
Es mesura en pascals (Pa) i la seva expressió és la següent: 
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on T és l’interval temporal durant el qual es fa la mitja de la pressió instantània 
p(t). 
 
La intensitat sonora (I) es defineix com la quantitat d’energia sonora que 
travessa una unitat de superfície perpendicularment a la direcció de propagació 
per unitat de temps. Aquesta magnitud es mesura en watts per m2 (W/m2). En 
funció del grau d’intensitat, un so serà fort (més intensitat) o dèbil (menys 
intensitat). 
 
A part de la intensitat, hi ha dues qualitats més que permeten diferenciar un so 
d’un altre: el to i el timbre. El to és una qualitat que depèn de la freqüència de 
vibració. Segons com sigui la freqüència dels sons, els tons es classifiquen en 
aguts i greus. Els primers corresponen a freqüències altes, més grans que 
1000 Hz, i els segons a freqüències baixes, menors de 1000 Hz. El timbre és la 
qualitat que permet distingir dos sons emesos per dos instruments diferents. Si 
el so és musical, és a dir, generat per un moviment vibratori periòdic, es pot 
considerar com una superposició de sons simples harmònics, les freqüències 
dels quals són múltiples enters de la d’un so base anomenat fonamental o 
primer harmònic. El seu timbre depèn de les intensitats relatives dels diferents 
sons simples que el componen.  
 
3.2 El soroll 
 
El soroll es defineix com aquell so molest i no desitjat. És una sensació auditiva 
no desitjada corresponent a una variació aleatòria, sense periodicitat, de la 
pressió al llarg del temps. És un so complex i pot ser caracteritzat per la 
freqüència de sons purs que el composen i per l’amplitud de la pressió acústica 
corresponent a cada una d’aquestes freqüències. 
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L’oïda humana pot percebre variacions de la pressió acústica dins d’un rang 
enorme de valors. El llindar d’audició dels humans, és a dir, la pressió acústica 
mínima que provoca una sensació auditiva, és 2·10-5 Pa, i el llindar del dolor, és 
a dir, la pressió acústica que comença a provocar una sensació auditiva 
dolorosa, és d’uns 20 Pa. 
 
Degut a aquesta gamma de pressions acústiques tan amplia, per mesurar el so 
s’utilitza una escala logarítmica adimensional. Es defineix el nivell de pressió 
sonora (LP) mitjançant la següent expressió: 
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on P0 és el valor de referència de la pressió acústica (2·10-5 Pa) que representa 
la menor pressió acústica audible per l’oïda humana, i P és la pressió acústica 
considerada en Pa. El nivell de pressió sonora s’expressa en decibels (dB). 
 
També es defineix el nivell d’intensitat sonora (L I) o sonoritat a través de la 
següent expressió: 
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on I0 és el valor de referència de la intensitat sonora (10-12 W/m2) que 
correspon a la menor intensitat sonora audible per l’oïda humana a la 
freqüència de 1.000 Hz, i I és la intensitat sonora considerada en W/m2. 
 
El nivell de pressió sonora (Lp) i el nivell d’intensitat sonora (L I) estan 
relacionats mitjançant la següent expressió: 
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on ? és la densitat de l’aire i c la velocitat del so a l’aire. 
 
En el cas de tenir una temperatura de 20 ºC a l’aire (? =1,2 kg/m3; c=342 m/s) 
la diferència entre ambdós valors és insignificant, i per tant, es poden utilitzar 
indistintament. Per tant, a partir d’ara només parlarem de nivell sonor (L). 
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Nivell
d'intensitat (dBA)

Remor de les fulles 10
Cambra molt tranquil·la, degoteig 20
Cambra normal: conversa en veu baixa a 5 m 40
Conversa ordinària 60
Trànsit d'un carrer bulliciós 70
Ràdio alta; orquestra simfònica (forta) 80
Tren en passar per una estació 90
Màquina rebladora 100

Tipus de so

Taula 3.1 Nivells sonors aproximats d'alguns sons habituals
(elaboració pròpia)  

 
El nivell sonor té l’avantatge de ser una mesura objectiva i bastant còmoda de 
la intensitat del soroll. En contraposició però, té l’inconvenient que no 
representa amb precisió el que realment es percep degut a que no té en 
compte les freqüències que composen el soroll. 
 
La sensació sonora experimentada per l’oïda humana quan capta un so o un 
soroll d’una intensitat sonora determinada varia segons la freqüència d’emissió 
del focus sonor. L’interval de freqüències audibles per l’oïda humana es situa 
entre els 20 Hz i els 20.000 Hz. Per a un mateix nivell sonor, el soroll serà més 
molest a mesura que tingui una proporció més gran de freqüències altes. Els 
sons molt greus o molt aguts són percebuts amb menor sensació de sonoritat o 
força que els mitjos. Per aquest motiu, el 1950 es defineix el nivell percebut de 
sonoritat equivalent per a les distintes freqüències audibles i apareixen les 
corbes estàndard de ponderació.  
 

 
Figura 3.2 Corbes estàndard de ponderació (extret de [2]) 

 
Aquestes corbes són filtres selectius que assignen un pes relatiu diferent al 
nivell sonor de cada banda de freqüència en funció de la freqüència. Amb 
aquest criteri s’han elaborat varis filtres, els més coneguts són els denominats 
A, B i C. El filtre més utilitzat en el domini del soroll del transport és l’A i, per 
tant, els nivells sonors solen anar referits a decibels A (dBA). En endavant, ens 
referirem a aquesta mesura. 
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3.2.1 Suma de nivells sonors 
 
L’anàlisi de situacions reals on normalment hi ha varies fonts sonores implica 
sumar diferents nivells sonors per avaluar el soroll en un punt. Aquesta suma 
no segueix una relació lineal ja que s’han de sumar decibels, el qual és una 
funció logarítmica. 
 
Quan dues o més fonts diferents emeten soroll, totes contribueixen en el nivell 
de pressió sonora existent en un punt allunyat de les fonts. Per tant, per sumar 
els nivells sonors s’han de sumar les pressions sonores, de manera que el 
nivell sonor resultant compleix la següent expressió: 
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on L i és e l soroll de cada font en dBA.   
 
Existeixen altres mètodes per sumar decibels, com ara els mètodes gràfics que 
utilitza [1]. És interessant dir que, a la pràctica, si es sumen dos nivells sonors, 
un dels quals és 10 decibels major que l’altre, només es considerarà el major 
dels dos ja que l’altre es pot menysprear. 
 
 Exemple: 70 dBA + 40 dBA + 25 dBA = 70 dBA ja que: 
    
   70 dBA + 40 dBA = 70 dBA i 70 dBA + 25 dBA = 70 dBA 
 
3.3 Indicadors del nivell de soroll 
 
Hi ha diversos factors que tenen influència en les molèsties que provoca el 
soroll. Per tant, per explicar el grau de molèstia és necessari establir un 
indicador que relacioni aquests factors adequadament. Aquest indicador ha de 
ser capaç de contemplar les variacions o diferents situacions dels següents 
aspectes: 
 

- Energia sonora: les molèsties que produeix un soroll estan directament 
relacionades amb l’energia del mateix. A un soroll amb més energia 
(soroll més fort) li correspon un major grau de molèstia. 

- Temps d’exposició: per a un mateix nivell de soroll, la molèstia depèn del 
temps al qual una determinada persona està exposada a aquest soroll. 
Normalment, per una mateixa intensitat, com més temps d’exposició 
més molèstia. 

- Característiques del soroll: per un mateix nivell de soroll i temps 
d’exposició, la molèstia depèn de les característiques del so: espectre de 
freqüències, ritme, etc. 

- El receptor: no totes les persones consideren el mateix grau de molèstia 
per al mateix soroll. Cada persona té una sensibilitat auditiva diferent i 
els factors culturals són també diferents entre els països i dins del mateix 
país. 
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- L’activitat del receptor: en funció de l’activitat que estigui realitzant el 
receptor un mateix so pot ser considerat com a soroll o no. Per exemple, 
hi ha sons que de dia queden esmorteïts i per tant no molesten, i en 
canvi, de nit es converteixen en soroll. 

- Les expectatives i la qualitat de vida: per certes persones les exigències 
de qualitat ambiental pel temps i els espais dedicats a l’oci són molt 
superiors a les d’altres situacions. Per exemple, en segona residència 
s’accepta un nivell sonor molt inferior que el de l’habitatge habitual. 

 
La selecció de l’indicador que s’utilitzarà en l’estudi es converteix en una 
qüestió decisiva ja que cal considerar tots aquests factors. 
 
Després de molts anys de discussió ara comença a haver-hi acords a nivell de 
la unió europea per establir uns indicadors comuns pels països que no 
disposen de mètodes de càlcul nacionals. Tot i així, s’utilitza una varietat amplia 
d’indicadors diferents, els més usats, es comenten a continuació. 
 
3.3.1 Nivell màxim i mínim de pressió sonora: LAmàx i LAmín 
 
El nivell sonor varia al llarg del temps. A vegades pot ser d’interès determinar el 
màxim nivell de pressió sonora (LAmàx) i el mínim nivell de pressió sonora (LAmín) 
durant un període de temps determinat. Aquests indicadors no aporten cap 
mena d’informació sobre la duració i l’exposició total al soroll. 
 
3.3.2 Nivell de pressió sonora continua equivalent: LAeq(T) 
 
El nivell de pressió sonora continua equivalent LAeq(T) expressa el nivell de 
pressió que hauria estat produït per un soroll constant amb la mateixa energia 
que el soroll realment percebut. Aquest indicador ha d’anar referit sempre al 
període de temps al qual es refereix. La formulació matemàtica és la següent: 
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on: 

T = temps de duració de la mesura 
P = pressió sonora instantània en Pa 
P0 = pressió de referència abans esmentada en Pa 

 
A la pràctica, s’utilitza l’expressió en la seva forma discreta on es sumen els 
diferents nivells de pressió sonora emesos en els intervals corresponents: 
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on: 
ti = temps de l’interval corresponent al nivell sonor de l’interval i (LAi) 
T = temps real d’exposició (T = Sti) 
LAi = nivell sonor de l’interval i 

 
Aquest indicador, a diferència dels altres, té en compte el conjunt de sorolls que 
s’han de suportar durant un període de temps a la vegada que considera el 
nivell de soroll i la seva duració. 
 
Aquest índex és relativament fàcil d’entendre i permet establir comparacions i 
agregar nivells procedents d’altres fonts. El fet que es pugui obtenir directament 
dels instruments de mesura també ajuda a estendre el seu ús. 
 
A continuació es mostra un exemple del seu funcionament. Suposem que un 
vehicle lleuger passa per una via, el nivell sonor màxim (LAmàx) aconseguit al 
pas del vehicle durant un segon a una certa distància del mateix és de 80 dBA. 
Si no existeix cap altre soroll durant una hora en aquella via, el nivell sonor 
continu equivalent (LAeq(1h)) serà aproximadament 45 dBA. Si en lloc de passar 
una sola vegada en passa 2 durant l’hora d’estudi, el LAmàx aconseguit 
continuarà sent 80 dBA mentre que el LAeq(1h) serà de 48 dBA. Si passa 10 
cops, el LAmàx continuarà sent 80 dBA però el LAeq(1h) augmentarà a 55 dBA. 
Com es pot apreciar en l’exemple, el LAmàx no té en compte ni el número de 
vegades que el soroll assoleix aquest nivell ni la durada del mateix. En canvi, el 
LAeq(1h) valora els altres paràmetres. 
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Figura 3.3 Exemple de l’indicador LAeq(T) (extret de [1]) 

 
Com es veurà en els propers capítols, l’indicador utilitzat en la normativa 
catalana és aquest. El LAeq(T), estès a períodes llargs de temps, és l’indicador 
més apropiat i el que millor relaciona les respostes de la població amb el soroll 
originat pel trànsit ferroviari. Permet avaluar bé la molèstia de la població en 
general però no les grans variacions existents en les respostes individuals. Per 
tant, el LAeq(T) és un bon indicador de soroll però a vegades cal completar-lo 
amb algun altre dels indicadors esmentats. 
 
3.3.3 Nivell d’exposició sonora: SEL 
 
El nivell d’exposició sonora (SEL) és defineix com el nivell de pressió sonora 
d’un soroll continu que té la mateixa energia en un segon que la del soroll real 
durant l’interval de temps T. És útil per comparar successos de soroll de 
diferent duració. La seva expressió matemàtica és la següent: 
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on: 
T0 = 1 segon 
ti = temps de l’interval corresponent al nivell sonor de l’interval i (L i) 
LAi = nivell sonor de l’interval i 

 
3.3.4 Nivell corregit mitjà dia-nit: Ldn 
 
El nivell corregit mitjà dia-nit (Ldn) és un nivell sonor equivalent de 24 hores que 
penalitza el nivell sonor nocturn en 10 dBA. La seva expressió és la següent: 
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on: 

LAeq (d) = nivell sonor equivalent durant el dia 
LAeq (n) = nivell sonor equivalent durant la nit 

 
3.3.5 Nivell corregit mitjà dia-tarda-nit: Lden 
 
El nivell corregit mitjà dia-tarda-nit (Lden) defineix el nivell mig a llarg termini com 
un nivell de pressió sonora continu equivalent. Aquest indicador pondera el 
soroll diürn, vespertí i nocturn segons la duració de cada període.  
 
La Unió Europea recomana aquest indicador per determinar els sorolls de 
trànsit rodat, ferroviari, industrial i d’avions als països membres, però permet 
que cada estat esculli les franges horàries que millor s’adapten als seus 
costums i al seu estil de vida.  
 
La formulació d’aquest indicador és la següent: 
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on: 

LAeq (d) = nivell sonor equivalent durant el matí-migdia 
LAeq (e) = nivell sonor equivalent durant la tarda 
LAeq (n) = nivell sonor equivalent durant la nit 
td = temps del període matí-migdia 
te = temps del període tarda 
tn = temps del període nit 
td + te + tn = 24 hores 

 
3.3.6 Nivell de contaminació de soroll: L NP 
 
El nivell de contaminació de soroll (LNP) té en compte la molèstia produïda per 
les variacions de nivell al voltant del valor mig. La seva expressió és la següent: 
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on: 

Ln = percentil n, és a dir, el nivell sobrepassat un n % del temps 
 
En ser un indicador estadístic, es necessiten moltes mostres (superior a 500) 
perquè pugui ser representatiu i no sol ser gaire precís. 
 
3.4 Paràmetres d’avaluació del soroll 
 
Per avaluar el soroll a una certa distància de la font sonora, no només s’ha de 
tenir en compte la mencionada font sonora sinó també les condicions en que es 
propaga l’ona sonora, ja que hi ha diversos factors que tenen incidència en la 
seva propagació.  
 
La propagació del soroll es complexa i es pot complicar molt en funció dels 
factors que hi hagi presents: inversió tèrmica, vent, obstacles sòlids, arbres i 
arbustos, etc. Tot seguit es descriuen els principals factors a considerar.   
 
3.4.1 Atenuació per la distància 
 
El nivell d’intensitat sonora disminueix quan el receptor s’allunya de la font del 
soroll, ja que l’energia, que es constant, s’ha de repartir en la superfície del 
front d’ona que augmenta. Aquesta atenuació dels nivells sonors s’anomena 
divergència geomètrica. 
 
Quan el so es propaga cal distingir dues situacions en funció de l’emissor del 
soroll: font sonora puntual i font sonora lineal. Una font sonora puntual propaga 
les ones uniformement en totes les direccions produint un front d’ones esfèric; 
si es tracta d’un medi de propagació homogeni, el nivell sonor disminueix 6 dBA 
cada vegada que es dobla la distància. En canvi, en una font sonora lineal les 
ones es propaguen cilíndricament: en aquest cas, en condicions homogènies, 
en duplicar la distància, el nivell sonor disminueix 3 dBA. 
 
3.4.2 Atenuació per l’absorció de l’aire 
 
L’atenuació de les ones sonores en l’atmosfera real no segueix les lleis de la 
divergència geomètrica, ja que l’aire no és un gas de densitat homogènia ni 
està en repòs absolut. Part de l’energia acústica és absorbida per l’aire en 
funció de la freqüència del so, la temperatura i la humitat de l’aire. Normalment 
varia dels 0,3 a 1 dBA per cada 100 metres recorreguts. 
 
3.4.3 Influència de la temperatura i el vent 
 
La velocitat del so a l’aire varia en funció de la temperatura i la velocitat del 
vent. La variació a l’espai d’aquestes dues magnituds comporta que les ones 
sonores estiguin sotmeses a fenòmens de refracció i reflexió, cosa que provoca 
una curvatura dels raigs sonors i la formació d’ombres acústiques.  
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La variació de la temperatura fa que variï la densitat de l’aire i, per tant, la 
velocitat de propagació de les ones. Si la temperatura decreix amb l’altitud, que 
es la situació normal, els raigs sonors es corben, ja que els fronts d’ones en la 
part inferior van més ràpids que en la part superior, i provoquen una zona 
d’ombra al voltant de la font. En inversions tèrmiques, on la temperatura 
augmenta amb l’altitud, s’elimina la zona d’ombra i podem tenir una variació 
d’uns 5 a 6 dBA amb relació a la situació normal. 
 

 
Figura 3.4 Influència de la temperatura en la propagació del so (extret de [1]) 

 
La presència de vent provoca que el so es propagui seguin línies corbes enlloc 
de propagar-se en línia recta. El so es propaga millor en el sentit del vent, i els 
raigs sonors es corben cap al terra. Contra el vent, el so es propaga pitjor que 
en absència del mateix, i els raigs sonors es corben cap a dalt donant lloc, a 
una certa distància de la font (normalment superior a 200 metres), a una zona 
d’ombra. Per tenir un ordre de magnitud, la influència del vent pot originar 
variacions de l’ordre de 5 dBA. 
 
L’atenuació deguda al vent és un fenomen bastant complicat, difícil de modelar 
i, en els casos en que existeixin vents dominants  característics, és millor 
realitzar mesures directes per l’estimació del seu efecte sobre la propagació del 
soroll. 
 

 
Figura 3.5 Efecte del vent en la propagació del so (extret de [1]) 

 
3.4.4 L’efecte dels obstacles 
 
La presència d’obstacles sòlids en la trajectòria de les ones sonores produeix 
un apantallament. Quan una ona sonora troba un obstacle sòlid, una part de 
l’energia és reflectida per l’obstacle, una altra és absorbida pel mateix 
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transformant-se en vibracions mecàniques i, finalment, la resta  de l’energia 
voreja l’obstacle, produint-se una pertorbació del camp acústic per efecte de la 
difracció. 
 
Un obstacle crea darrera seu una zona d’ombra amb nivells sonors 
sensiblement inferiors als existents davant degut a la difracció. La formulació 
matemàtica és amplia i complexa. 
 

 
Figura 3.6 Influència dels obstacles en la propagació del so (extret de [1]) 

 
3.4.5 L’efecte del sòl 
 
La presència d’un determinat tipus de terra pot produir alteracions en la 
propagació d’un so, les quals es coneixen amb el nom d’efecte sòl. 
 
Per una banda, el terra actua com un obstacle sòlid, reflectint part de l’energia 
acústica i absorbint la resta. Per l’altra, existeixen en les proximitats del terra un 
gradient de temperatura i humitat que varien al llarg del temps i que provoca 
una disminució de la velocitat de la propagació del so. 
 
Aquesta situació fa que la llei d’atenuació dels nivells sonors amb la distància 
es vegi modificada per l’efecte sòl. Existeixen corbes experimentals que 
avaluen aquests efectes en funció de la distància de la font i el tipus de terra. 
 

 
Figura 3.7 Efecte del terra en la propagació del so (extret de [3]) 
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3.4.6 L’efecte de la vegetació  
 
Els arbres i els arbustos situats entre una font sonora i un receptor poden 
atenuar el nivell sonor si intercepten la via de propagació acústica. Però per 
que siguin efectius es necessari que tinguin una gran profunditat i densitat de 
fullatge. L’absorció és més eficient en el cas d’arbres de fulla perenne. 
 
Encara que quan es consideri aquest tipus d’atenuació s’ha de tenir en compte 
que el moviment de les fulles degut al vent pot produir nivells de soroll de fins a 
50 dBA. 
 
 
 
 




