REDE DE RUIDO DE GALICIA
-

Definición.

O ruído é unha sensación sonora molesta. Mídese en unidades de presión e a distintas
frecuencias, co que a súa cuantificación realízase nunha escala logarítmica, de decibelios (dB) e
cunha ponderación que mide a intensidade do son nun rango de frecuencias audibles polo oído
humano.
-

A Rede

A Xunta de Galicia dispón dunha Rede de Ruído para observación ambiental dos niveis de
contaminación acústica que se acadan na Comunidade Autónoma. Dita Rede de Ruído consta de
varios sonómetros situados nalgunhas das estacións urbanas da Rede Galega de Control da
Calidade do Aire.
En concreto, as localizacións das estacións onde hai sonómetro son:
 A Coruña, na Delegación de Sanidade na zona de Riazor.
 Ferrol, no parque Raíña Sofía
 Lugo, na Avenida Fingoi
 Ourense, na rotonda de Eulogio Gómez Franqueira fronte á estación de autobús
 Pontevedra, na estrada de Mollabao
 Santiago de Compostela, no campus universitario da cidade sur e nunha área verde
da zona de San Caetano
 Vigo, no paseo de Coia.
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-

A Medición

Aparatos
Existen dous tipos de sonómetros segundo a precisión e o obxecto para o que se destinen: tipo 1
e tipo 2. Mentres que os primeiros son os utilizados para accións de tipo administrativo ou
xurídico como marca o R.D. 1367/2007, os segundos servirán a efectos de observación
ambiental e son os que forman a rede.

Método
Os datos emitidos polas adquisidoras dos sonómetros urbanos son recibidos en MeteoGalicia en
tempo real e valor 10 minutal e convertidos nos correspondentes índices segundo a expresión:
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Onde n é o número de datos que calculamos e Leqi é o valor 10 minutal que proporciona o
sonómetro á adquisidora.

Resultados e Validación
O día completo en ruído defínese a partir das 7:00 da mañá (hora local) ata as 6:59 (hora local)
do día solar seguinte. E a súa vez se divide en tres períodos que serán os seguintes:
-

Ld é o valor medio de ruído entre as 7 e as 19. É dicir, se non se perdeu ningún dato, n
sería 720.
Le é o valor medio de ruído entre as 19 e as 23. Habería 240 datos.
Ln é o valor medio de ruído entre as 23 e as 7 do día seguinte. E n 480.

A visualización dos datos Ld, Le e Ln nesta web ten lugar despois dunha validación dos datos 10
minutais por un técnico, pero quedando sempre suxeita a posteriores validacións que poderían
alterar dalgunha maneira o resultado final. A validación de datos consiste en revisar os datos e
invalidar ou corrixir os correspondentes a calibracións, verificacións e mantemento dos equipos,
así como aos emitidos por equipos estragados.

Por outro lado cos valores anteriormente indicados se pode obter o valor integral dun día
enteiro: Lden, índice de ruído día-tarde-noite, é o valor medio de ruído para todo un día (desde as
7 da mañá ata a mesma hora do día seguinte). E xunto con Ln os parámetros máis importantes na
avaliación da contaminación acústica como se recolle no R.D. 1513/2005. O primeiro é un
indicador das molestias ocasionadas por ruído e o segundo de alteracións do sono e posibles
danos cognitivos e de saúde sobre todo nos máis xoves. Calcúlase como:
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