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      6 LÄRAN OM LJUD 
 
        6.1 Grundläggande teori 
 

När man talar om ljudlära brukar man dela in den i tre 

områden – akustik, ljud och buller. Med ljudisolering 

menar man ljuddämpning mellan två rum. Med akus-

tikreglering menar man förbättring av ljudmiljön inne 
i ett rum. Vi ger först en introduktion vad ljud egent-

ligen är samt en teoretisk bakgrund. Därefter 

behandlar vi ljudisolering och till sist en orientering 

om buller och akustik. 
 

 

Grundbegrepp och definitione-Vad är ljud? 
 

Ljud är en vågrörelse i ett medium vilken påverkar 

örat. Vi omges överallt av ljud av olika karaktär och 

styrka. Tänk dig dånet från jetflyg och jämför med 

det sköna prasslet i en lövskog. 

 

Ljud fortplantas i luft (och andra gaser) genom  en 

longitudinell vågrörelse. Så även i vätskor. I vak-

uum sker alltså ingen ljudöverföring. 

 

I fasta material förekommer även transversal-
vågor. Inom byggnadsakustiken är böjnings-

svängningar de viktigaste, exempelvis i tunna  

väggar. I regel fortplantas ljudet i en byggnads-

stomme i flera vågformer samtidigt, men böjnings-

svängningarna är viktigast när det  gäller att överföra 

ljud till omgivande luft. För örats del är det normalt 

svängningar i luft som hörs. I byggnadsakustiken 

talar man därför om luftljud och stomljud. 

 

Frekvens 
 

Ett ljuds frekvens är antalet tryckvariationer per 

sekund och mäts i enheten Hertz (Hz). Hörbart ljud 

ligger inom frekvensområdet ca  20‒20000 Hz.  Både 

den undre och övre gränsen är  obestämd.   
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Vid kraftig ljudstyrka får man hörselintryck även vid lägre 

frekvenser. Den övre gränsen bestäms av lyssnarens ålder 

och presumtiva hörselskador. Frekvenser under 20 Hz kallas 

vibrationer eller infraljud, över 20000 Hz ultraljud. Det 

mänskliga örat är mest känsligt för frekvenserna 2000‒4000 

Hz och mindre känsligt för lägre resp. högre frekvenser. 

 

Tunga material, t ex betong, har liten benägenhet att 
sprida högfrekvent ljud. Det tunga materialet 

´hinner´inte med i de snabba svängningarna. Lågfrek-

venta ljud sprider sig däremot lätt när de väl har 

kommit in i materialet. I lätta konstruktioner sprider sig 

ljud av alla frekvenser lika bra. Med lågfrekvent ljud 

avses ljud med dominerande frekvensspektra mellan 

20‒200 Hz.  

 

Lågfrekvent ljud kan uppfattas på mycket stora avstånd 

från källan p g a att avståndsdämpningen är mindre för 

låga frekvenser. Lågfrekventa ljud har lättare att spridas 

än ljud med höga frekvenser. Speciellt i konstruktioner 

  av täta tunga material (stor densitet). Dessa låga frekvenser  

   mäts normalt inte vid vanliga mätningar. Ljud som består 

av endast en frekvens benämns rena toner. Ljud som är lika 

kraftigt inom alla frekvenser kallas vitt brus  (analogi med 

ljus). Naturligt ljud är en  blandning av olika frekvenser 

med olika styrka.  Musikinstrument ger en grundton samt 

harmoniska övertoner. I byggreglerna och standarder för 

mätmetoder ställs krav på ljudklimat och ljudisolering i      

  frekvensintervallet 100‒3150 Hz. 

 

Buller, dvs oönskat ljud, består oftast av  många 

frekvenser, liknande brus, men med olika  styrka inom 

olika frekvensområden. Buller utgör ett stort problem för 

många människor. Störningskällor kan vara: ljud från 

grannar, fläktar, trafikleder, flyg etc. Bl a har det 

lågfrekventa ljudet ökat, t ex ökad användning av vär-

mepumpar, fläktanläggningar och dessutom har allt 

kraftfullare ljudanläggningar installerats i hemmen.  

 

Infraljudet är i allmänhet ohörbart, men om det har hög     

    intensitet kan det uppfattas av normalhörande. Vid ljud-   

    mätningar kan man använda elektriska filter för att mäta   

    inom vissa frekvensområden eller för att dämpa vissa    

    frekvenser. Vid användning av oktavbandsfilter och      

     

De svagaste toner som örat kan  
Uppfatta betecknas med 0 phon.  
Som synes visar 0-phonkurvan det  
största beroendt av frekvensen,  
medan 90-phonkurvan visar den  
minsta variationen i örats kän- 
slighet vid olika frekvenser. 
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tersbandsfilter (1/3-oktav-bandsfilter) mäts endast inom  

ett frekvensintervall omkring en angiven  mittfrekvens.  

Frekvensbanden betecknas med sin mittfrekvens.  Varje 

oktavband har dubbelt så hög mittfrekvens som det     

närmast lägre. Oktavbandets övre gränsfrekvens är två    

gånger dess nedre. Vid analys av ett sammansatt ljud är 

det i regel frekvenskomponenternas styrka och frekvens-

er som har intresse. Man brukar därför rita  upp resulta-

ten av en frekvensanalys i ett  frekvensspektrogram med 

frekvensen på den  horisontella axeln och den relativa 

styrkan på  den vertikala. De flesta ljuden omkring oss,  så-

som gatubuller, industribuller osv, har ett  kontinuerligt frek-

vensspektrum (se figuren). 

 

   Ljudhastighet  
 

   Ljudets hastighet i luft är beroende av dels  temperatur,      

   dels luftens tryck. Vid normal rumstemperatur är ljud-     

    hastigheten ca 340 m/s. I vätskor och fasta kroppar är        

    ljudhastigheten  betydligt högre. Ljudets beroende av     

    lufttemperaturen kan ibland orsaka böjningsfenomen.     

    Således kan man ibland  under stilla sommarkvällar     

    Tydligt höra avlägsna ljud. Detta beror på at temperatur-   

    skiktningen i luften vid sådana tillfällen kan vara speciell. 

     För ljud, liksom för alla andra vågrörelser, gäller sam-      

     bandet mellan hastighet c (m/s), frekvens f (Hz) och 

     våglängd  (λ): 
 

        c = f · λ  

 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel 

 

Är frekvensen 500 Hz och ljudhastigheten  

vid  tillfället 330 m/s erhålls våglängden 

 

   λ = 330/500 = 0,66 m 
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Är ljudets våglängd liten i förhållande till  dimensionerna på 

de föremål ljudet träffar, kan  akustiska fenomen behandlas 

på samma sätt som  optiska. Är våglängden 34 mm hos en 

luftljudvåg  med 10000 Hz frekvens, reflekteras ljudet från  

föremålen i ett rum på samma sätt som hos ljuset.  Är 

frekvensen däremot endast 100 Hz, blir våglängden 3,4 m, 

vilket i normala fall är stort jämfört med föremål såsom 

pelare, stolar  etc, och reflektionsmönstret blir mer kompli-

cerat.  

 

Utbredningshastigheten för ljud i ett visst medium förändras 

med elasticiteten och densiteten hos mediet. För ljud-

hastigheten i ideala gaser gäller enligt P S Laplace  

(fransk matematiker verksam i början på 1800-talet): 

 

c = √p · κ/ρ där p = gasens statiska tryck 

                           κ = cp/cv = förhållandet mellan 

                           gasens specifika värme vid 

                           konstant tryck och konstant         

                           volym 
 

ρ = gasens statiska densitet 

 

Om allmänna gaslagen pν = RT tillämpas på ovan 

angivna uttryck erhålls utbredningshastigheten: 
 

c = √ κ · R · T 

 

där ν är specifika volymen, ν = 1/ ρ, och R = allmänna 

gaskonstanten och T är temperaturen (i Kelvin) 

 

För tvåatomiga gaser (tex 02) gäller κ = 1,4 och R = 8,315/M, 

där M = molekylvikten ≈ 20/10³ kg/mol. 

 

Detta ger då c = √1,4 · 8,315/29 · T 10³ ≈ 20√T 

 

Lufthastigheten blir då tex i 0º -gradig luft 

 

c = 20√273 = 331 m/S 

 

och vid en godtycklig temperatur ºC erhålls 

 

c = 20√273 + t = 20√273 · √1 + t/273 
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Samma grundläggande samband gäller även 

för vätskor och fasta material enligt följande 

samband: 
 

c = √K/ρ där K = kompressibilitetstalet och 

ρ = densiteten hos vätskan 

 

Eftersom kompressibilitetstalet är svårt att  

bestämma kan en förenklad form användas: 

 

 c = 1407 + 4t + s  där t = temperaturen och 

 s = salthalten i ‰.  

För fasta medier gäller: 

 

c = √E(1- μ)/ρ(1- μ - 2 μ²)  där 

 

E = materialets elasticitetsmodul 

ρ = mediets densitet 

μ = Poissons tal, ofta väjs värdet 0,2 

 

vilket ger √(1- μ)/(1- μ- 2 μ²) = 1,05  då 

kan ljudhastigheten beräknas till 

 

c ≈ √E/ρ  för fasta material 

 

Exempel på olika ljudhastigheter ges nedan: 

Vätsketyp     temperatur     salthalt        c  m/s 

Vatten               0   ºC                 0            1407 

Vatten              30  ºC                 0            1510 

Saltvatten         15   ºC                3 ‰      1470 

  

Ljudhastigheten i vissa byggmaterial 

 

Material        E (Mpa)   Densitet kg/m³    c m/s 

Betong           35000       2200                  4000 

Stål               210000      7800                   5100 

Bly                 16000      11300                  1200 

Gummi           3,6           1450                     50 
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Akustisk effekt 
 

En högtalare förbrukar elektrisk effekt och man brukar ange 

förbrukningseffekten i watt (W).  Högtalaren omvandlar 

eleffekten till akustikeffekt, som även den anges i enheten 

watt. Endast  en ringa del av den till högtalaren lämnade  el-

effekten omvandlas till ljud, ofta endast 2‒3 %. En person 

som talar i normal samtalston avger ljudeffekten 10E-5 W, 

en tung lastbil 10E-2 W, stor orkester 10 W, ett jetplan 10E4 

W. 

 

Ljudintensitet, avståndslagen 
 
Om en ljudkälla som befinner sig på stort  avstånd från stör-

ande, reflekterande ytor,  avger ljud, kallar man detta för ett 
fritt  ljudfält. 
 

En punktformig ljudkälla avger lika mycket ljud i alla 

riktningar. Utbredningen är sfärisk. På  mycket stort avstånd 

från en punktformig ljudkälla  kan ljudvågen anses vara plan. 

Antag att en punktformig ljudkälla i ett fritt  fält avger P 

watt. På avståndet r m från ljudkällan tänker vi oss en sfär 

med arean 4·π·r
2
 m

2
. Den angivna ljudeffekten måste passera 

sfärens area och intensiteten (I) i varje  punkt på sfären blir 

därför: 

 

Exempel 1 med lösning:  Beräkna  

ljudets hastighet för en +80º luft! 
 

c = 20√T = 20√273 + 80 = 20√353 =  

376 m/s 

Exempel 2 med lösning: Beräkna ljudets 

hastighet i saltvatten med 15 ‰ salthalt  

och + 20 ºC!  

 

c = 1407 + 4 · 20 + 15 = 1502 m/s 

Exempel 3 med lösning: Beräkna  

ljudets hastighet i betong med E = 35 Gpa 

och densiteten 2400 kg/m³ 

 

c = √E/ρ = √35 · 1000³/2400 ≈ 3820 m/s 
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I = P/(4 ∙ π ∙ r²) (W/m²) 
 

Detta uttryck kallas avståndslagen. 

 

Avståndslagen innebär, att intensiteten minskas  till en 

fjärdedel om avståndet fördubblas. 
 

Exempel: 

På 1 m avstånd från en ljudkälla är intensiteten  0,1 W/m
2
. 

Angiven ljudeffekt från ljudkällan blir då 

P = 0,1 ·4· π · 1
2
= 1,26 W 

På 4 m avstånd blir intensiteten I = 1,26/(4 ∙ π ∙ 4²) = 0,0063 

(W/m²) 

Ljudintensiteten kan även uttryckas som 

 

I = P/S = p²/ρ · c  där 

 

I = ljudintensiteten 

P = ljudeffekten 

S = den yta över vilken ljudet fördelas 

p = ljudtrycket 

c = ljudutbredningshastigheten 

ρ = densiteten hos mediet 

 

Avståndslagen är ett specialfall av den ovan angiv-na 

allmänna formeln. 

 

6.2 Ljudnivå i slutna rum 
 

Om en ljudkälla placeras i ett rum med reflekterande ytor, så 

att ljudet studsar mot alla begränsningsytor, uppstår ett 

diffust ljudfält. En del av ljudet absorberas vid varje reflek-

tion och ljudintensiteten stiger till ett läge, där det av 

ljudkällan avgivna ljudet är lika stort som absorberat ljud. 

 

P = I  A (W) 

 

Där I (W/m
2
) är intensiteten och A (m

2
 Sabine) rummets 

totala absorption. P(W) är angiven ljudeffekt. Om rummet 

saknar absorption kommer ljudintensiteten att stiga hela den 

tid ljudkällan är i gång. Om absorptionen är 100 % för alla 

ytor kommer samma förhållanden som vid ett fritt ljudfält att 

råda. Verkligheten ligger naturligtvis däremellan 
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  Efterklangstid 
 
Som alla vet så upplever man en känsla av att 

ljudisoleringen är dålig i den lokal man flyttar in i, 

innan man placerat in möbler, mattor, gardiner och 

övriga tillbehör. Det "ekar" i det tomma rummet. 

Rummets ljudhårdhet bestäms av den s k efter-
klangstiden för utrymmet i fråga. Vi betecknar 

efterklangstiden med T. 

 

 

 

Efterklangstid (T) är ett mått som ofta används för att 

bedöma akustikens kvalitet i t ex en skolsal. Andra mått 

som används i samma syfte är t ex taluppfattbarhet. Ett 

"ljudhårt" rum ger längre efterklangstid, ett kraftigt 

ljuddämpat rum ger en kort efterklangstid. Om man 

stänger av en ljudkälla i ett slutet rum förlorar ljudvå-

gorna så småningom energi när de reflekteras upp-

repade gånger mot omslutande ytor. Vid varje reflektion 

absorberas en del av ljudet i ytorna. Avtagandet sker 

exponentiellt och vid logaritmisk skala följaktligen 

rätlinjigt. Om man tänker sig ett rum med ljudhårda 

väggar som inte har någon som helst absorption, skulle 

ljudet pågå i oändlig tid efter det att ljudkällan stängts 

av. 

 

Genom experiment har man bestämt 

efterklangstiden (T) i rum med 

normala proportioner till: 

 

T = 0,16 ∙ V/A 

  

V = Rummets volym i m
3
 

A = Rummets totala absorption i m
2
 

Sabine 
 

 

  

 

I praktiken sker mätning av efterklangstiden genom att en 
högtalare kopplas bort och ljudnivån sjunker till rummets 
bakgrundsnivå. En ljudnivåmätare med skrivare registrerar 
ljudtrycksnivån. På kurvan kan man avläsa tiden fören 
sänkning av ljudnivån 60 dB. 
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Det finns numera elektroniska instrument som direkt anger 

efterklangstiden. Sabines efterklangsformel stämmer inte för 

rum med ovanlig form, såsom korridorer eller där takhöjden 

är ovanligt låg. Även för rum med kraftig absorption visar 

sig formeln inte vara särskilt funktionell.  

 

Diffust ljudfält innebär att ljudnivån är lika hög i rummets 

alla delar. Detta stämmer inte i närheten av ljudkällan, där 

direktljudet kan vara kraftigare än i resten av rummet. Detta 

fält närmast ljudkällan kallar man närfält och det definieras  

 

som den del av rummet där direktljudet är starkare än det 

diffusa ljudfältet i resten av rummet. Gränsen för närfältet är 

alltså det avstånd där närfältets intensitet är lika stor som det 

diffusa ljudfältets - efterklangsfältets - intensitet.  Inom 

närfältet gäller avståndslagen för fritt ljudfält. 

 

I stora fabrikshallar med relativt låg takhöjd är ljudfältet 

något annorlunda. Det visar sig att ljudnivån avtar hela tiden 

då man avlägsnar sig från ljudkällan och någon konstant nivå 

uppstår aldrig. I odämpade hallar är nivåminskningen ca 2 

dB per avståndsfördubbling. Det innebär att förhållandena i 

dessa hallar liknar dem som råder vid fritt ljudfält. Lokalen 

har 7 m takhöjd och 35 m bredd  samt  en 2,5 m hög skärm 

på 2 m avstånd från bullerkällan.  

 

Absorption – reflektion  

 

Då en ljudvåg träffar en yta kommer ljudenergin att 

absorberas, reflekteras och transmitteras. Hur stor 

del som absorberas, reflekteras resp. transmitteras 

bestäms av egenskaperna hos den konstruktion 

eller det material som ljudvågen träffar. Det ljud 

som reflekteras vill man kunna reglera så att det 

blir bra akustik i det rum där ljudkällan finns. Det 

gör man genom att med hjälp av absorbenter 

anpassa det reflekterande ljudet så att efter-

klangstiden blir av lämplig  storlek. I t ex ett 

klassrum är det väsentligt att man har en ganska 

kort efterklangstid och att bakgrundsbullret är 

lägsta möjliga. Man brukar exempelvis eftersträva 

en efterklangstid av ca 0,6 sek i ett klassrum med 

elever.  
 

 

Ljudtrycksnivån vid utbred-

ning i fritt fält sjunker med ca 

6 dB vid fördubbling  av av-

ståndet. 
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Det transmitterade ljudet vill man ha så litet som möjligt. Ett 

mått på hur stor del av ljudenergin som tas upp av begräns-

ningsytan har man i absorptionsfaktorn α. Absorptionsfak-

torn är beroende av ljudets frekvens, infallsriktning och mat-

erialets egenskaper och den definieras som förhållandet 

mellan absorberad och infallande intensitet. Faktorn I 

innebär att allt ljud absorberas. 

 

Absorptionsfaktorn α = absorberad intensitet (Ia)/ 

/Infallande vågens intensitet (Ii ) 

Infallande vågen -  intensitet:           Ii  W/m
2
 

 Reflekterande vågen - intensitet:     Ir 

 Transmitterande vågen - intensitet:  It 

 Absorberad intensitet      Ia 

  

 Ia =  Ii - If (-It)   (W/m
2
) 

 

        Absorptionsfaktorn α = Ia /Ii 
 

En oändligt hård väggyta har faktorn 0 och en fri 

öppning har faktorn 1. Den totala absorptionen A m
2
, 

för en area, s m
2
, med absorptionsfaktorn α blir 

    

  A = α  S    

   

           A = area m
2
 

    α  = absorptionsfaktor 

  S =  totalabsorption  m
2
 Sabine 

 

Eftersom absorptionen får enheten m
2
 kan  man för att visa 

att det gäller absorption och inte en area skriva som Sabine 

eller S efter numeriska värdet. Ett rums totalabsorption utgör 

summan av alla  areor i rummet multiplicerade med resp. 

areas absorptionsfaktor: 

 

        Atot =  α 1  s1 + α 2 · s2 + - - - 
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6.3 Bestämning av absorptionsfaktorn 
 

Vid bestämning av materials absorptionsfaktorer används  

Sabines efterklangsformel. I ett speciellt provrum med kala 

och hårda ytor, för att få ett diffust ljudfält - dvs ljudnivån är 

lika i rummets alla delar, sätter man upp c:a 10 m
2
 av  det 

material som ska mätas. Efterklangstiden mäts vid olika 

frekvenser före och efter det man satt upp material som skall 

provas, varefter absorptionsfaktorn beräknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid mätning av olika materials absorptionsfaktorer händer 

det ibland att för vissa  frekvenser absorptionsfaktorn är 

större än 1 eller 100 %. Detta beror på randeffekter, dvs  

ljudet liksom sugs in mot provets kanter. Hur stor del av 

ljudet som reflekteras beror på  ytans ljudabsorberande egen-

skaper. Porösa  material med sammanhängande porer tex 

mineralull. Hårda och täta material, t ex betong eller sådana 

med slutna porer, t ex lättbetong, har ett lågt värde.  

 

Absorbenter 
Dessa delas normalt in i två 

huvudgrupper och dessa kan i 

sin tur indelas i olika grupper. 

I praktiken utgör en absor-

bent ofta en kombination av 

flera olika typer. 

 

1. Porösa absorbenter vilka 

huvudsakligen ger absorption 

vid  höga frekvenser. 

 

Exempel:  

I ett tomt efterklangsrum med volymen 60 m
3
 erhålles  

vid  en viss frekvens efterklangstiden 4,8 s. Efter det att  

man satt upp 10 m
2
 provmaterial blir den 1,6 s. 

Bestäm absorptionsfaktorn α! 

Lösning: 

 

         Absorptionen före: A = 0,16 ∙ 60/4,8 = 2,0 m
2
 S 

 

Efter: A = 0,16 ∙ 60/1,6 = 6,0 m
2
 S 

 

Ökning: 4 m²  α = 4/10 = 0,4 

T = 0,16 ∙V/A; A = 0,16 ∙ V/T 
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2. 
Resonansabso

rbenter 

kännetecknas 

av att 

absorptionen 

är störst vid 

frekvenser 

nära 

resonansfrek-

vensen. 

Används 

normalt för 

dämpning av 

lågfrekvent 

ljud. Tex. 

Gipsplattor på 

regelstommar, 

ev med 

luftspalter 

fyllda med 

mineralull. 

Nedan visas 

absorptionsko

efficienter för några olika material. 

 

 

Bestämning av Atot 
 

När man ska bestämma ett rums total-  absorption mäter man 

efterklangstiden. Rummets volym är i allmänhet lätt att mäta. 

Atot beräknas med Sabines efterklangs-formel. Exempel visas 

intill: 
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6.4 Ljudtryck 
 

Den framträngande ljudvågen ändrar trycket i 

luften i takt med partikelsvängningarna. Det 

uppstår omväxlande övertryck och undertryck av 

befintligt statiskt lufttryck. Denna tryckskillnad 

kallas ljudtryck.  

 

Trumhinnan känner av ljudtrycket, d v s  ljudets 

styrka inom ett mycket stort intervall. Tryckvågen 

kan skapas av ett avgasrör, en vibrerande yta i t ex 

ett högtalarmembran. Enheten för ljudtryck är 

Pascal, Pa. Ljudtryck ligger vanligtvis mellan 10
-5

 

och 10Pa. Eftersom det statiska lufttrycket normalt 

är 10
5
 Pa är alltså tryckändringen högst 10

-4
 av det 

normala lufttrycket. Vid akustiska mätningar mäts  

 

 

Exempel: 

Ett rum mäter 3 x 4 m och takhöjd 2,5 m. Väggar och tak 

av oputsad betong. Golv med linoleum direkt på betong. 

 a) Beräkna absorptionen i rummet vid frekvensen 500 

Hz   samt efterklangstiden. 

 b) Om i stället golvet utgörs av trägolv på reglar, vad 

blir då absorptionen och efterklangstiden vid 500 Hz? 

 c) I samma rum placeras 5 st stoppade tomma 

teaterstolar.  Hur ändras efterklangstiden utan, resp med 

en person  sittande i varje stol? 

Lösning 

 a) A = α  S 

   α S                    A  m
2
    

  Golv 0,03 34=12 0,36 

  Tak 0,02 12 0,24 

  Väggar 0,02 142,5=35 0,70              

________________________________     

  Σ A =  1,30 m
2
 Sabine 

                      

b) ΣA = 0,1 12 + 0,24 + 0,70 = 2,14 m
2
 Sabine 

     c) Tom stol  α = 0,31       Astol = 0,31  5 = 1,55 m
2
  

Sabine 

  ΣA = 2,14 + 1,55 = 3,69 m
2
 Sabine 

 

  Person i  stol  α = 0,49     

  Astol med person = 0,49  5 = 2,45 m
2
 Sabine 

  ΣA = 2,14 + 2,45 = 4,59 m
2
 Sabine 

Svar:  

a) A = 1,30 m
2
 Sabine b) A = 2,14 m

2
 Sabine 

 T = 3,75 sek   T = 2,24 sek 

c) Tomma stolar   T = 1,30 sek 

 Pers. i stolar    T = 1,05 sek   
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vanligen ljudtrycket, eftersom mikrofonen känner av 

detta.  Sambandet mellan ljudintensitet (I) och ljudtryck 

(p) kan uttryckas sålunda: 

 

       I = p
2
/Zo 

 

Zo är en "materialkonstant" som är beroende av  luftens tryck 

     och temperatur. 
 

 

 

Nivåbegreppet 
 
Den ljudintensitet vid vilken 

smärtförnimmelse  uppstår är ca 

10
12

 ggr så stor som den som  

ligger på gränsen till hörbarhet. 

För att kunna åskådliggöra 

detta stora variationsområde har 

man infört begreppet nivå, 

vilket är ett logaritmiskt mått. 

Detta av  praktiska skäl då det 

komprimerar måttstocken. 

Dessutom ansluter det ganska 

väl till örats egenskaper.  

 

 

Begreppet nivå innebär att man, i stället för  att ange det lin-

jära mätetalet, anger tio-logaritmen för förhållandet mellan 

två mätetal. Enheten blir då bel (B). I allmänhet används en 

tiondel därav, varvid enheten blir decibel  (dB). 
 

Nivå betecknas L (av engelskans "level").  Enheten dB kan 

användas för förhållandet mellan  två mätetal med samma 

måttenheter men av  godtyckligt slag. Den utsäger ingenting 

om sort  eller storlek hos de i förhållandet ingående  värdena. 

Man anger en referensnivå (0-nivå) som övriga mätetal 

jämförs med. Inom akustiken finns inter-nationellt standard-

iserade referensnivåer. Referensintensiteten är 10E-12 W/m
2
. 

Detta värde har valts, eftersom det ungefär motsvarar  hörsel-

tröskeln, dvs det svagaste ljud som det  mänskliga örat kan 

uppfatta.  
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Mätning av ljudnivå (buller) 
 

Vid mätning av ljudets styrka använder man sig ofta av 

ett instrument – ljudnivåmätare – som kan efterlikna ett 

öras varierande känslighet för ljud med olika 

frekvenssammansättning.Vid mätning av buller för att 

bedöma störningsgraden bör höga eller låga frekvenser 

undertryckas för att efterlikna människoörats känslighet. 

I mätinstrumenten kopplas s k vägningsfilter in. Det 

mest använda filtret kallas A-filter, vilket ger  en 

bra överens-  stämmelse både för arbetsplatsbuller och 

andra typer av samhällsbuller.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Andra standardiserade filter är B- och C-

filter. B-filtret används vid medelhöga 

nivåer och C-filtret vid nivåer över 85 dB.  

Vidare används begreppenmaximal och 

ekvivalent ljudnivå. 
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I figuren ovan har ett speciellt vägningsfilter, D. för flyg- 

bullermätningar lagts in vid sidan av de tidigare nämnda 

A-, B- och C‒filtren. Som framgår av figuren ger D‒filtret 

ett tillskott vid frekvenser över 1000 Hz, där örat har sin 

maximala känslighet och där också en stor del av bullret från 

en jetmotor ligger. För att kunna ange vilka filter som vid  

mätningar betecknas talvärdet dBX. A-filtret har kommit att  

användas allt mer och de flesta gränsvärden även för starkt  

buller. Det har visat sig att dBA är ett ganska adekvat  

ensiffervärde för en enkel bedömning av ett bullers negativa  

effekter, särskilt vid jämförelse mellan olika bullerkällor av  

likartad karaktär. Det mest använda filtret (A-fltret) ger en  

kraftig dämpning av lågfrekvent buller. P g a detta har man  

numera även krav på mätning med C-filter, vilket inte  

undertrycker låga frekvenser lika mycket som ett A-filter.  

Vid mätning utan filter används enheten dBlinjer. (dBlin). OBS!  

dBA skrevs förr dB(A). X = valt filter. 

 

Intensitetsnivå med begreppet 

decibel (LI) 
 

Ljudtrycket kan inom det hörbara området variera inom 

mycket vida gränser vid frekvensen 1000 Hz sträcker det sig 

från ”hörselgränsen” på omkring 20 μPa till det starkaste ett 

oskyddat öra kan tåla utan smärtförnimmelse ”smärtgränsen” 

– på omkring 20 Pa, vilket således motsvarar ett förhåll-ande 

av storleksordningen 1000³ enheter. På analogt sätt kan 

ljudeffekten hos normalt hörbara ljud variera från 1/10000³ 

till 100000 W. Av dett kan vi dra slutsatsen att en konven-

tionell linjär skalindelning inte fungerar. Man har istället valt 

att som inom elektrotekniken införa nivåbegreppet med 

decibel (dB) som enhet. Enheten decibel definieras som 10 · 

tiologaritmen (x/xo) där x är den mätta storheten och xo är en 

referensnivå uttryckt i samma enhet.  Härigenom kan skalan 

komprimeras avsevärt. Den referensnivå xo över vilken man 

mäter en viss storhet, kan i och för sig väljas godtyckligt, 

men för att jämförelse skall kunna ske bör värdena 

standardiseras för en viss storhet. Man har i internationell 

standard (ISO) fastställt att följande referensnivåer skall 

användas inom akustiken: 

  

                Ljudeffekt:       1/1000³  W      = 1 pW  

                Ljudintensitet: 1/1000³  W/m² = 1pW/m² 

                Ljudtryck:        20 · 1/1000²    = 20 μPa 

 

          X = A, B, C 

eller D 



 91 

Härigenom kommer man således att istället för t ex 

ljudeffekt att ange ljudeffektnivån L. Den anger då 

förhållandet mellan en aktuell ljudeffekt och det 

angivna referensvärdet. 

 

Lw = 10 · log W/Wo = 10 · log W · 1000³ dB (över 

1pW) där W är ljudeffekten. 

 

På motsvarande sätt används ljudintensitetsnivån LI = 

10 · log I/Io = 10 · log I · 1000³ dB (över 1 pW/m²)  där 

I på motsvarande sätt är den aktuella ljudintensiteten. 

För Ljudtrycksnivåer måste emellertid förhållandet 

mellan ljudtrycken kvadreras för att motsvara 

effektförhållandet. Uttrycket för ljudtrycksnivå kommer 

då att bli: 

 

Lp =  10 · log (p/po)² = 20 · log p/20 · 1000³ dB (över 20 

μPa) där p är det mätta ljudtrycket. 

 

Observera att man, för att undvika missförstånd, inom 

parentes efter ”dB” ange det referensvärde som använts. 

Om vi nu återgår till ljudtrycksnivåerna finner vi nu att 

den ursprungliga skalan som omfattade 1000³ enheter 

nu reducerats till till ca 120 enheter, med en undre 

gräns: 

 

 Lp =  20 · log po/po = 0 (över 20 μPa) 

 och den övre gränsen 

 

 Lp =  20 · 20 ·1000³/20 = 120 dB (över 20 μPa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övningsexempel med lösning:  
Vilket ljudtryck motsvarar ljudtrycksnivån 

66 dB? 

 

Lp = 66 = 20 log p/pref, då erhålls  

 

p = pref  · 1066/20 = 103,3 = 2000 · pref 

 

pref = 20/1000³  ger p = 0,04 Pa 
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 Det hörbara och uthärdliga området ligger således 

ungefär inom området 0 - 120 dB. En fördubbling av 

ljudintensiteten medför att nivån ökar 3 dB. Den  

minsta nivåskillnaden örat kan uppfatta är under 

gynnsamma omständigheter 1 dB. En ökning eller 

minskning av nivån med 10 dB uppfattas av örat som 

dubblering resp. halvering av bullret. Då den 

sammanlagda verkan av flera ljudkällor skall beräknas 

kan man givetvis inte summera nivåerna utan måste gå 

tillbaka till de linjära måtten. Med hjälp av diagram kan 

beräkningen underlättas. 

 

        Ljudtrycksnivå (Lp) 
 

Det är praktiskt att beskriva ljudets styrka och nivå 

med ljudtrycksnivån LP uttryckt i den logaritmiska 

enheten deciBel (dB = 0,1 Bel). Nu vill man ha 

samma decibelvärde oavsett om  man talar om 

intensitets- eller ljudtrycksnivå.  Man har därför valt 

referensljudtrycket 2 E-5 Pa, det svagaste ljud en 

normalhörande person uppfattar. Intensiteten är 

proportionell mot kvadraten på  ljudtrycket varvid er-

hålls följande  uttryck: 

 

  eLp =10 lg (p/pref  )
 2
 = 20 lg p/pref   dB 

 

pref = 2 E-5 Pa 
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  Addition och subtraktion av    
        nivåer 

 
Addition och subtraktion av logaritmerade nivåer kan 

inte ske direkt utan utförs genom omräkning och 

addering eller subtraktion av absolutvärden. Därefer 

kan summan omvandlas till ljudtrycks- eller ljud-

effektnivåer. Genom att nyttja grafer eller räknedosa 

med logaritmfunktion förenklas beräkningen väsent-

ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid addition av två lika 

höga ljudkällor höjs 
totalnivån med 3 dB. 
Vid addition av fyra lika 
nivåer höjs totalnivån 
med 6 dB 

Exempel med lösning:  

I en lokals efterklangsfält  uppmäts ljudtrycks-

nivån 82 dB, då 8 lika stora maskiner är i drift. 

Hur stor blir  ljud-trycksnivån?  a) Om 7 

maskiner stängs av?  b) Om 5 maskiner stängs 

av? 

Lptot = Lp + 10 log n, där n är antal bullerkällor 

 

a) Lp = 82 – 10 log 7 = 73,5 dB 

b) Lp = 73,5 + 10 log 3 = 78,3 dB 

 
Tips: Vid addition där skillnaden mellan två nivåer är 

större än ca 10 dB kommer den lägre nivån att bidra till 

total-nivån i så liten omfatt-ning att man kan bortse från 

densamma.  

Figuren kan också användas för serievis addi-tion av ett 

större antal nivåer varvid man lämpligen börjar uppifrån 

med de två högsta 

värdena och går nedåt till dess differensen mellan 

totalnivå och nästa i tur stående nivå överstiger ca 15 

dB, fortsatt addition är då verkningslös. 

Hur många decibel blir summan av följande 

ljudkällor?  Använd nivåökningskurvan intill! 

50 + 53 + 40 + 56 + 50?  56-53 = 3 ger 1,7 dB 

i tillskott till det högre värdet 56 dB dvs 

56+1,7 = 57,7 dB. 57,7-50 = 7,7 ger ytterligare 

0,7 dB dvs 58,4. 58,4 – 50 = 8,4 ger 0,6 dvs 

totalt 59,0 dB. 59,0-40 = 19 ger inget 

ytterligare tillskott.  Svar : 59 dB 
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Eftersom sambandet mellan I och p är i viss mån 

beroende av lufttryck och lufttemperatur är överens-

stämmelsen mellan Lp och L endast ungefärlig, men den 

gäller i stort sett vid normala lufttryck och temperaturer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

6.3 Rumsakustik 

 
Rumsakustik behandlar sådana rum där speciella  akustiska 

hänsyn måste tas, t ex klassrum och  konsertsalar. Däremot 

behandlas inte här t ex  vanliga kontor och verkstäder, där ju 

målet i  stort sett är lägsta ljudnivå genom maximal  absorp-

tion. 

 

Det akustiska förloppet kan delas upp i följande tre delar: 

 

 Sändaren: En talare, en orkester, en kör osv 

 

 Det överförande mediet, som består av  rummet. Hit 

kan även en förstärkaran-läggning räknas. 

 

 Mottagaren, som utgöres av åhöraren eller åhörarna. 

 

 

 

 

 

 

Vid ljudmätning i en lokal av det från ventilations-

systemet orsakade bullret uppmäts en ljudtrycks-

nivå av 44 dB (över 20 μPa) i rummet. Då fläkten 

stoppats uppmäts ett bakgrundsbuller av 40 dB. 

Differensen mellan summanivå (fläktbuller + bak-

grundsbuller) och enbart bakgrundsbuller är således 

4 dB. 

Av diagrammet framgår att ljudtillskottet från 

ventilationssystemet därmed ligger 2 dB under 

summanivån, dvs har värdet 42 dB (över 20 μPa). 

Av figuren kan man också se att ljudmätningar är 

omöjliga att utföra om ljudkällans nivå ligger lånt 

(ca 7 dB) under bakgrundsnivån. 
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Sändaren 

 
Varje sändare har en viss riktningskarakteristik som är 

frekvensberoende. En talare sänder ut diskanttoner rakt fram, 

men  bastoner åt alla håll. Instrument, kör och orkester har 

också en  speciell riktningskarakteristik. Det utsända ljudet 

har en viss frekvensfördelning och består i regel av korta 

impulser. Impulsernas längd, deras insvängnings- och  

utdöendeförlopp är viktiga. 

Sändaren påverkas av rummets akustik. En talare anpassar 

talhastighet och ljudstyrka efter  rummet. En präst, t ex, har 

anpassat sig till  lokaler med lång efterklangstid och talar  

långsamt, ofta med ett ord i taget. Talaren bör  därför ha 

samma mottagningsförhållanden som  åhörarna, så att han 

kan anpassa sig. I en orkester anpassar sig musikerna efter 

varandra eller dirigenten. Deras sändning påverkas  således 

av deras möj-lighet att höra varandra. 
 

 

Rummet 
 

Rummet inverkar på signalen så att denna når  mottagaren 

deformerad. Det är en förenklad bild att låta rummets  

påverkan endast bero på dess volym och absorption, dvs 

efterklangstid. I fack-litteraturen  finns anvisningar på 

lämplig efter-klangstid för  olika lokaler. Om man vill 

undvika denna förenkling kan man istället betrakta ljudet 

som en  impuls. Då finner man att direktljudet når  

mottagaren först, och därefter kommer ett antal  

reflekterade pulser. Dessa varierar i styrka,  

tidsförskjutning och infallsriktning, beroende  på rummets 

storlek, dimensioner och material.  Mottagaren är känslig 

för dessa variationer.  Rummets form är därför väsentlig. 

 

Mottagaren  

 

Mottagaren har inom det mellersta frekvens-området 

mycket stor riktningskänslighet. Man kan alltså inom 

detta område med stor precision avgöra varifrån ett ljud 

kommer. Detta beror på ljudvågornas fasförskjutning 

mellan de båda  öronen. Vid låga och höga frekvenser har 

vi inte denna förmåga. Riktningen kan då endast bedömas 

genom skillnaden i ljudstyrka. Mottagaren lagrar även 

inkommande ljud under en viss tid innan summan av det 

skickas vidare till hjärnan som en impuls. Detta medför 

att om örat nås av en direktimpuls + första reflex inom  
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denna integrationstid, uppfattar hjärnan ljuden  som ett enda, 

starkt direktljud. De ljud som når  örat efter denna 

integrationstid kommer däremot till hjärnan som separata 

signaler. Först uppfattas de som en störning av direktljudet, 

vid större tidsförskjutning som separata ekon.   

Örats integrationstid beror på rummets och  ljudets karaktär 

och är ungefär 30-100 ms. 

 

Hörsalar  

 

Ett klassrum, en föreläsningssal eller  teater 

ställer krav på maximal taluppfattbarhet. Detta 

innebär att talet uppfattas så riktigt som möjligt. 

Man kan objektivt mäta taluppfattbarheten. Det  

finns undersökningar som tyder på att man minns 

mer om man uppfattat talet med lätthet. Talupp- 

fattbarheten ökar om efterklangstiden minskas.  

Detta gäller dock endast till en en viss gräns.  

Genom att klä rumsytorna med ljudabsorberande  

material förkortar man efterklangstiden. 

 

Därvid minskar man även de reflexljud som  

bidrar  till att öka hörstyrkan dvs de komponenter  

som  når åhörarna inom ca 50 ms efter direkt 

ljudet.  Det finns alltså en optimal (bästa möjliga) 

efterklangstid för ett rum. Om man använder  för- 

stärkaranläggning gäller andra värden. När stör- 

ningar pga sena reflexer inte förekommer, ökar  

uppfattbarhet med talljudets  styrka. För att nå  

minimivärdet för uppfattbarhet – ca 75 % -  

fordras att talnivån överstiger 25 dB. Då fordras  

förutom kort efterklangstid att bakgrundsnivån  

(störningsnivån) är  0 dB. Om lokalen har normal  

bakgrundsnivå, ca 45dB, med normal frekvens 

fördelning, måste talnivån ökas till ca 60 dB för  

god taluppfattbarhet. Detta visar hur betydelse- 

fullt det är att det är "tyst i klassen". Ett rum bör  

utformas så, att direktljudet når  alla platser utan  

hinder av pelare eller andra  skuggbildande  

föremål. Om golvet i en stor sal är horisontellt  

kan hörförhållandena på platserna längst bak bli  

dåliga. Direkt ljudet  minskar med 0,5 - 1,0 dB/m  

när det passerar i låg höjd över en publik.  

 

 

Väggbeklädnad av kilformade 

mineralullsabsorbenter ger 

mycket hög ljudabsorption.  
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Publiken är nämligen en  god absorbent och ljudet  

liksom sugs in mot en  sådan. Det är därför viktigt  

att golvet i en  stor sal lutar så mycket som möjligt  

och att podiet är högt. 

 

För att stödja direktljudet bör de reflekterande  ytorna 

utformas så att de ger kraftiga reflexer senast ca 50 ms efter 

direktljudet. Helst bör  vägskillnaden mellan direktljud och 

reflekterat ljud vara mindre än 10 - 15 m. Därför är det  

viktigast att anordna reflekterande ytor i närheten av 

ljudkällan. De främre väggarna, väggen bakom podiet samt 

taket i närheten av  podiet bör därför vara reflekterande. 

Takhöjden  närmast podiet skall hållas låg - vid hög takhöjd  

ökar risken för ekobildning på de främre platserna. Konkava 

reflexytor kan medföra fokusering på vissa platser. Reflexer 

mot bakväggen medför stora vägdifferenser och därför bör 

den lutas så att reflexerna endast når de sista raderna eller 

förses med absorberande  beklädnad. Det sista kan även gälla 

takets bakre delar. 
 

Fenomenet med avböjning av ljud – diffraktion - med 

absorberande yta kan iakttagas i en hörsal, där ljudet från 

talaren kommer att böjas av ned mot publiken, vilket gör att 

styrkan snabbt avtar med avståndet.  

 

Diffraktion av ljud mot absorberande ytor inträffar också då 

en vägg, som endast delvis är 

Beklädd med absorberande material, träffas av 

ljudvågor. Den absorberande delen av väggen 

kommer att deformera ljudfältet i närheten av 

plattan; ljudet kommer att böjas av in mot den 

absorberande ytan som därvid kan – räknat per 

m² verklig area – uppvisa värden på absorptions- 

faktorn som tycks överstiga värdet 1. Detta beror 

på att den projicerade arean för ljudet är större   

än den verkliga. Företeelsen benämns rand-effekt. 

Effekten förstärks ju längre kantlängden är i 

förhållande till ytan.  
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Vid mätningar för att fastställa ett materials  

absorptionsfaktor gäller det därför, att eliminera 

randeffekten inverkan på mätresultatet, men vid 

praktisk användning av absorptionsmaterial 

bör man utnyttja den ”gratisyta” man kan få genom 

att dela upp absorptionsmaterialet i mindre enheter 

som monteras åtskilt. 

 

Sammanfattning 

   
En dålig hörbarhet kan bero på: 

 

  hög absorption (kort efterklangstid) vilket 

   ger svagt ljud bak i rummet 

 

  låg absorption (lång efterklangstid) som 

   gör att orden flyter samman 

 

  maskerande bakgrundsbuller 

  

  långväga, sena reflexer och ekon som 

            förvillar hörseln 

 

  svag eller ansträngd röst om rummet 

            saknar reflexytor som ger talaren 

            akustiskt stöd 

 

Med hjälp av objektiva mått kan man ställa krav och beräkna 

och mäta hörbarheten. Exempel: 
 

Artikulationsförlust som bestäms av talarav-stånd, efter-

klangstid och skillnad mellan  talnivå och bakgrundsnivå vid 

lyssnarplats. 

 

Artikulationsindex som bestäms av skillnaden  mellan 

talnivå och bakgrundsnivå (vid lyssnarplats) vid olika 

frekvenser. 

 

RASTI mäter likheten mellan ljudet vid talarplatsen och vid 

lyssnarplatserna. RASTI är lätt att mäta, vilket underlättar 

kravspecifikation och kontroll. 

 

 

 

Materialtjocklekens inverkan 

 på absorptionsfaktorn. 
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Övnings- och instuderingsuppgifter, ljud 

 

6.1  I luft är ljudhastigheten ca 340 m/s. Beräkna ljudets   

            våglängd vid följande frekvenser: 

100 , 1000 Hz, 3150 Hz, 10000 Hz 

 

6.2       Vid en motorbåtsfärd på Vänern en varm sommardag 

           i slutet på Juli råkar du ut för 

ett åskväder. Luft- och vattentemperaturer är + 29 ºC 

respektive + 17 ºC. Det är vindstilla 

och du mäter tidsskillnaden mellan blixtsken och 

åskknall till 7,2 sekunder. Beräkna 

nu avståndet till blixtnedslaget om ljusets hastighet 

sätts till 0,3 · 1000² km/sekund. 

 

        6.3 På en viss höjd är lufttemperaturen – 25 ºC. Vad            är             hastigheten hos ett flygplan som 

Är hastigheten hos ett flygplan somkör i mach 0,8?  

(Ledning: Mach är relaterad till ljudhastigheten) 

 

6.4 Vad är ljudintensiteten på 1 m avstånd från en person 

 med normal samtalston?  Normalt samtal avger   

           en effekt av 10E-5 W. 

 

  

6.5 Vilket ljudtryck motsvarar en ljudtrycksnivå av 66     

       dB? 

 

6.6.        En talande människa har en ungefärlig akustisk       

             uteffekt av 75 dB (över 1/1000³). Vilken     

              ljudeffekt i W motsvarar detta?  

 

6.7 Vilken är den högsta tänkbara bullernivån? 

 

6.8 Vad är våglängden för en ren ton med frekvensen 

500 Hz vid utbredning i luft 

               av + 16 °C? 

 

6.9 Vad blir summanivåerna av  

a) 10 lika nivåer á 40 dB? 

b) 70+40+35+36 dB? 

 

6.10 I en lokal uppmätts ljudtrycksnivån i efterklingsfältet 

till 90 dB då 10 lika maskiner är i     

        drift. Vad bör man förvänta sig för ljudtrycksnivå om 

bakgrundsbullret är försumbart? 
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         a) Om 9 maskiner stängs av? 

         b) Om 7 maskiner stängs av 

 

6.11    En högtalare tillförs en effekt på 20 W och har en 

verkningsgrad på 2 %. Den antas       vara punktformig och 

strålar likformigt i alla riktningar. Hur stor är ljudintensiteten 

i en  punkt 6 m från högtalaren? 

 

6.12  Vid frekvensen 100 Hz uppmätes det aktuella ljudets 

våglängd i luft och i betong.  Våglängden i betong är 10,3 

gånger större än i luft. Hur stor är ljudhastigheten i betong? 

 

6.13  Ljudtrycksnivån 57 dB uppmätes 4 meter från en 

punktformig ljudkälla placerad i ett fritt  fält.Vad blir 

ljudtrycksnivån på 20 meters avstånd från ljudkällan? 

Ljudintensitetsnivå antas  lika med ljudtrycksnivån.  

 

6.14 a) Vilken absorption har en oputsad betongvägg på 

20 m
2
 vid 500 Hz? 

       b) Hur många m
2
 akustikplattor med á =0,75 behövs 

för att öka absorptionen till 10 m
2
     (Sabine)? 

  

 

6.15 I ett klassrum på 60 m
2
 ska efterklangstiden vid 1000 

Hz minskas, genom att man ökar        absorptionen med 50 

m
2
.  

        

 a) Hur mycket ökar absorptionen om linoleummattan, 

som ligger på betong, byts mot      nålfiltmatta med á = 

0,30.  

          

       b) Hur många m
2
 akustikplattor med á = 0,85 måste 

sättas upp i det oputsade          betongtaket? 

 

6.16  Efterklangstiden i ett rum är 1,6 sek. Hur stor är 

absorptionen om rummets volym är 

 75m
3
?  (f = 2000 Hz) 

 

6.17  I rummet i föregående uppgift ska en linoleummatta, 

som ligger på betong, bytas mot en        tjock 

heltäckningsmatta med á = 0,6 vid 2000 Hz. Hur mycket 

minskar efterklangstiden?        Antag rumshöjd 2,5 m. 
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6.18       I en industrilokal med dimensionerna 20 ∙ 10 ∙ 5 m³ 

och efterklangstiden 2,5 sek skall     

bullernivå sänkas 4 dB. Beräkna vilken tilläggsabsorption 

som blir nödvändig?  

 

6.19       Vid bestämning av absorptionsfaktorn för ett 

material enligt rumsmetoden införs  

              10 m² av materialet i ett mätrum med volymen 180 

m³. Efterklangstiderna uppmäts vid  

              samma frekvensband till 4,2 sek före och till 2,2 sek 

efter det att materialet monterats 

              i rummet. Beräkna absorptionsfaktorn för materialet 

vid denna frekvens. Inverkan 

              av randeffekt har eliminerats.  

 

6.20      För en samlingssal har föreskrivits kravet, att ljudet 

från en ventilationsanläggning  inte  

             får ge upphov till högre ljudtrycksnivå än 35 dB i 

efterklangsfältet vid en ekvivalent 

             absorptionsyta av 100 m². Vid en kontrollmätning i 

samband med slutbesiktningen 

             av anläggningen visar det sig att ljudtrycksnivån i 

tom och omöblerad lokal är 44 dB.  

             Efterklangstiden uppmäts samtidigt till 3,5 sek och 

lokalvolymen till 10 ∙ 15 ∙ 4 m³. 

             Kan anläggningen godkännas från ljudsynpunkt? 

 

6.21      Ljudet från en stor takmonterad fläkt utbreder sig 

sfäriskt över omgivningen. Vid en    

             tidigare mätning har man konstaterat att nivån på 25 

m avstånd är 86 dB. Man vill nu 

             veta nivån på 100 m avstånd. Du har tillkallats som 

sakkunnig men finner vid ankomst- 

             en att du glömt ta med ljudmätaren. Du räddar 

situationen genom att  tillämpa dina 

             akustiska kunskaper. Vilka?  

 

6.22  Ett stort klassrum på 80 m
2
 kan genom en vikvägg 

uppdelas i två mindre klassrum på 

 30 m
2
 resp. 50 m

2
. Då vikväggen var utdragen 

uppmättes efterklangstiden till 0,8 sek i det  mindre rummet 

och 1,1 sek i det större. Vad blir efterklangstiden i hela 

rummet om   

               vikväggens absorption försummas? (h = 2,80 m). 
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6.23       I ett rum med volymen 150 m
3
 byts 10 m

2
                          tunn  plyschgardin mot draperad bomulls gardin. 

                     a) Hur mycket ökar absorptionen vid 1000 Hz. 

                     b) Hur mycket sänks efterklangstiden om den från    

    början var 1,2 sek? 

                 Absorptionsfaktorn vid 1000 Hz  bomullsgardin            

       á = 0.53 plyschgardin á = 0.17    

 

 6.24  Ljudtrycksnivån för frekvensen 500 Hz har på 3 meters     

                     avstånd från en ljudkälla uppmätts  

                        till 90 dB 

                 a) Vilken är ljudtrycksnivån 6 m från ljudkällan? 

                 b) D:o 1,5 m från ljudkällan 

                 c) D:o 12 m från ljudkällan 

        Vilken blir ljudtrycksnivån då ytterligare 

                 d) en lika stor ljudkälla placeras intill den första? 

                 e) tre lika stora ljudkällor placeras intill den första? 

                 f) två lika stora ljudkällor placeras intill den första? 

 

             6.25   Tre var för sig uppmätta ljudtrycksnivåer är för 

 frekvenserna 315 Hz 53 dB, vid 400 Hz 50 dB  

                       och vid 500 Hz 49 dB. Vad blir ljudtrycksnivån om  dessa  

  ljud sändes tillsammans? OBS!  

                       Ljudtryck får ej adderas direkt, däremot intensiteter. 

        

             6.26   En fritt uppställd sopförbränningsapparat avger ett  

 dovt ljud på 100 Hz, som vid ett   

                       mätavstånd på 15 m ger en ljudtrycksnivå av 80 dB.    Vilket är det största avstånd från  

                       Vilket är det största avstånd från ljudkällan     som en person med normal hörsel kan   uppfatta ljudet, om man bortser från  

                       som en person med normal hörsel kan uppfatta ljudet 

          om man bortser från samtliga yttre störningsfaktorer  

                (andra ljud, väderlek, topografi mm)? Hörseltröskeln enligt  

                       Robinson – Dadson diagrammet. 

 

 6.27 Vilket tryck i N/m
2
 motsvarar de uppmätta ljudtrycks- 

      nivåerna? 

                pref = 2E-5 N/m
2
 

 

       a) Lp = 30 dB   

       b) Lp = 60 dB 

       c) Lp = 90 dB 

        

 

 


