Acústica
1
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Per tal de garantir la bona acústica de la sala
polivalent es tenen en compte els següents
parametres:
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Aillament:
Per tal d'aillar del soroll aeri els paraments
(de fusta i llana de vidre) conten amb un gran
gruix i els accessos es sectoritzen doblant les
portes.
Amb la intenció d'aillar del soroll d'impacte es
projecta la sala com una caixa flotant,
Geometria:
Per evitar disfuncions acústiques, la sala es
projecta amb unes proporcions determinades
segons l'àrea de Bolt.
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Longitud (l) = 17,3 m
Amplada (a) = 11 m
Alçada (h) = 7,2 m
l/h = 2,4
a/h= 1,53

Visibilitat:
La bona visibilitat dels espectadors cap a
l'emissor és un bon paràmetre de bona
recepció acústica.

Flexibilitat i temps de reverberació:
Al tractar-se d'una sala polivalent es preveu
l'alteració del volum de la sala i del nombre
d'espectadors.
Es considera com a sala viva i es tenen en
compte els següents ràtios.
Teatre: 4-6 m³/localitat
Ópera: 7 m³/localitat
Música simfònica: 8-10 m³/localitat

Configuració 2
Ús:
Teatre - Concerts
Ocupació: 60 seients grades
36 seients grades superiors
36 butaques
TOTAL
132 localitats

Configuració 3
Ús:
Sala de debats - seminaris
Ocupació: 80 seients grades
60 seients grades
32 butaques
50 espectadors de peu (passeres)
TOTAL
222 localitats

Superficie: 176,42 m² =138,3 m² + 38,12 m²
51,76 m² caixa escènica + 52 m² passeres
Volum:
1115,14 m³= 946,88 m³ + 168,26 m³
317,13 m³ caixa escènica
Ràtio:
1,33 m²/persona
8,44 m³/persona

Residencia d'estudiants a Mannheim
UPC

Glückstein Quartier, Mannheim, Alemanya

Configuració 4
Ús:
Sala de ball - Gimnàstica
Ocupació: 242 ocupants de peu
Superficie: 242,15 m² = 190,15 m² + 52 m²
Volum:
1373,9 m³
Rati:
1 m²/persona
5,68 m³/persona

Superficie: 242,15 m² = 190,15 m² + 52 m²
Volum:
1279,77 m³
Rati:
1,1 m²/persona
5,76 m³/persona

Capítol:

Plànol:

Arquitectura
Sala polivalent - configuracions
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