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#criteris #dissenyacústic
. Per estudiar quina és la solució òptima en la definició de la geometria interna de la sala així
com en els materials a utilitar, és important especificar els usos i les característiques
principals.

. La sala neix amb la intenció d'estar dedicada a activitats musicals. Haurà de servir per tant
com a sala de concerts de tot tipus de música. Es preveu també l'ús de la sala com a sala
polivalent on es portin a terme altres activitats (teatre, conferències, ball,...).

. Pel que fa a l'aforament, està prevista una audiència màxima de 402 persones ubicades en
butaques repartides 298 persones en una grada retràctil i 104 en una grada basculant, per tal
de poder acollir aquests altres usos.

. Per a que una sala funcioni correctament des del punt de vista acústic ha de tenir uns
paràmetres concrets molt ben definits. Aquests paràmetres (el temps de reverberació, la
claredat, la intel·ligibilitat i l'eficiència lateral) han de tenir uns valors determinats segons l'ús
a què es destini la sala.

. Exigències acústiques bàsiques:
. Sonoritat adequada
. Reverberació òptima controlada
. Evitar ecos, focalitzacions i ressonàncies
. Limitar el soroll de fons i la vibració de les instal·lacions

. Aquest mètode relaciona el volum respecte l'àrea d'audiència (Sa), per tal d'optimitzar el
temps de reverberació a freqüències mitges (Tmid) per l´'us que se li doni a la sala
(500-1000Hz).

. S'ha considerat que l'ús principal de la sala polivalent seria per a cicles de concerts, cosa que
implica que perquè la sala tingui un bon comportament acústic s'ha d'aconseguir un temps de
reverberació a l'interior de la sala de Tmid= 1.1-1.3s i, a ser possible, sense que hi hagi gaires
diferències entre la sala buida i la sala plena.

. Àrea d'audiència (Sa) = [núm. persones x Tmid(s)] + 25m²

. Àrea d'audiència (Sa) = (402 persones x 1,2s) + 25m²

. Àrea d'audiència (Sa) = 507m²

. Volum de la sala (V) = àrea d'audiència x alçada mitja

. Volum de la sala (V) = 507m² x 8,50m

. Volum de la sala (V) = 4310m³

. Considerant que l'alçada ja la tenim prefixada dimensionarem la sala perquè ens doni el valor
del volum obtingut en els càlculs: 30x17x8.5m aproximadament.

. V/Sa = 7.361 x Tmid

. 4310m³/507m² = 7.361 x Tmid

. Tmid = 1.15s

. Es prenen de referència les taules per tal de trobar els límits d'acceptació de Tmid (temps de
reverberació) en funció del volum pel cas de parla (groc) i música (verd).

#volumòptim (segons Higini Arau)

. Volum sala auditori òptim (8-10m³/persona)

4310m³/402persones = 10.72m³/persona

#volumòptim (segons A. Carrion)

montse vicente coloma    ETSAV         PFC  setembre 2017

tribunal 2: president: pere fuertes - secretari: manel gonzález - vocal: josep giner

#materials #revestiments

Sostre:

. El sostre és la superfície lliure de major àrea de la sala, d'aquí la importància del seu disseny i de
l'elecció dels materials per obtenir el resultat adequat. Haurà de combinar 3 funcions diferents: absorbir,
reflectir i difondre el so, a més de servir de suport de les lluminàries i dels conductes de climatització.
. Es resol amb el sistema conegut com equipotencial o ortofònic, que permet fer arribar el so a tots els
punts de la sala de forma constant (suma del so directe més el reflectit).
. Format per:

. Panell sandwich acústic amb acabat envernissat e=2+1+1.5mm, doble capa de fusta i làmina de 
polietilè reticulat de cèl·lula tancada, Tecsound
. Cables trenats d'acer inoxidable amb tensors regulables anclats amb fixacions elàstiques a 
l'estructura. Al quedar penjats actuen com a ressonadors de membrana absorbent de les 
freqüències més baixes.

Paraments verticals:

. Formats per:
. Panells contraxapats i perforats (en alguns trams) de fusta ignífuga d'okume envernissada de
difents tons e=18mm
. Capa d'aïllament d'espuma de poliuretà absorvent acústic, ignífuga M-1 e=30mm 5kg/m³ amb film
de fibra de vidre, AMC
. Rastrells de fusta de pi cada 45cm de 50x30mm per a subjectar els panells de fusta.
. Plaques de cartró guix doble capa e=15+15mm
. IBR-ignífuga e=40mm

Paviment:

. Format per:
. Tarima de fusta ignífuga de roure e=15mm
. Taulers de fusta de DM e=15mm
. Rastrells de fusta de pi cada 45cm de 50x30mm per a subjectar els panells de fusta.
. Aïllament tèrmic i de soroll d'impacte d'espuma de poliuretà aglomerat (5cm) 80kg/m³ amb film de
PVC de protecció, AMC

Escenari com a focus d'emissió:

. Els paraments de l'escenari es van plegant per a definir una forma que afavoreixi la reflexió acústica
del so en direcció a la zona de les grades, coneguda com a conxa acústica. Aquesta es disposa
directament sobre l'escenari format per:

. Tarima de fusta ignífuga de roure e=15mm tractat a l'autoclau i envernissat a l'aigua

. Taulers de fusta de DM e=15mm

. Estructura d'alumini de suport del paviment (desmuntable), formant una càmera d'aire sota 
l'escenari que servirà de caixa de ressonància en funció del tipus d'espectacle.

Recolzaments estructurals:

. El recolzament i les transmissions estructurals es faran mitjançant elements elàstics antivibratoris.

Butaques:

. Butaques model FLAME de la casa FIGUERAS, amb la base del seient amb un dibuix espigat que
substituirà l'absorció acústica d'una persona si la localitat es troba buida.

. El disseny i els materials utilitzats estan pensats per a adaptar-se fàcilment als requeriments
acústics d'aquest tipus d'instal·lacions.
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