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Sammanfattning  
  
Syftet med denna rapport är att ta reda på hur en akustisk mätning går till. Mätningarnas 
resultat används för att se om lokalen uppfyller de krav som ställs på de olika parametrarna 
för lokalens ändamål. Parametrarna är efterklangstid, klarhetsgrad för tal och musik. För att 
göra en sådan mätning krävs både teoretiska och praktiska kunskaper inom akustik och 
teknik.  
 
Vi läste i en hel del litteratur om ämnet akustik och hur man genomför en akustisk mätning. 
Vi gjorde ett antal mätningar i olika lokaler på skolan, lokalerna som vi valde att mäta i var 
konsertsalen och studion. Vi mätte efterklangstiden, klarhetsgrad för tal och musik. Efter att 
mätningarna genomfördes fick vi de resultat som vi hade förväntat oss att få. Eftersom dessa 
lokaler är byggda av hög kvalité och uppfyller kraven enligt ISO källa [11]. 
 
 
 

 
Abstract 
 
The purpose of this report is to find out how an acoustic measurement is done. The 
measurement results are used to see if the facility meets the requirements of the different 
parameters for the tenant's use. The parameters are reverberation, clarity grade for speech and 
music. To make such a measurement requires both theoretical and practical knowledge in 
acoustics and technology. 
 
We read a lot of literature on the topic acoustics and how to conduct an acoustic 
measurement. We made a number of measurements in different rooms at the school premises 
we chose to measure in the concert hall and studio. We measured reverberation time, clarity 
grade for speech and music. After the measurements were carried out, we got the results we 
expected to get. Because these facilities are built of high quality and meets the requirements 
of ISO source [11]. 
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1. Inledning  
Vi valde att jobba med akustik eftersom det är ett brett ämne, det kan delas in i olika 
kategorier så som teknisk och estetisk. Dessa går även att kombinera. För oss är det intressant 
att veta hur man ska gå tillväga för att förändra rumsakustiken. Därmed bredda våra 
kunskaper och forska i vilka områden en ljudingenjör kan tänkas jobba med. 
Vi ville ta reda på de rumsakustiska parametrarna 𝐶50, 𝐶80 och 𝑅𝑇60. 𝐶50 och 𝐶80 mäts i 
decibel, dB, dessa parametrar har med klarhetsgranden att göra. 𝐶50 parametern är 
klarhetsgraden för tal och 𝐶80 parametern är klarhetsgraden för musik. 𝑅𝑇60 mäts i sekunder, 
s, från denna parameter fås efterklangstiden som i sin tur talar om rummets karesterik. 
Lokaler som är lämpade för olika ändamål ska uppfylla vissa krav, exempelvis för en 
lektionssal med en volym upp till 60m3 ska efterklangstiden vara 0,4 - 0,6 s, är lektionssalen 
större än 60m3ska efterklangstitden vara 0,5 – 0,7 s. Eftersom vi befinner oss i skolan, ville vi 
utnyttja detta genom att använda oss av konsertsalen samt studion. Vi ville veta om dessa 
lokaler uppfyller de akustiska kraven som ställs. Vi kommer att använda oss av Audiometicas 
maskinvara CLIO 8,5 samt deras egna mikrofon MIC-01. Arbetet inleds med lite fakta om 
ämnet rumsakustik. 

1.1 Vad är akustik? 
Termen akustik härstammar från det grekiska verbet ακo´υ_ιν [ak´uIn], som betyder att höra. 
Akustik inom området fysik är vetenskapen om hur ett ljud uppstår och hur det utbreds i olika 
medium och material. Denna vetenskap är så pass gammal att redan 500 år före Kristus visste 
den kände matematikern Pythagoras att längden av en sträng påverkade dess tonhöjd.  
Inom akustik finns det många olika begrepp som används för att kunna definiera ett ljud 
såsom frekvens, tonhöjd, decibel, ljudhastighet, ljudtryck, ljudintensitet, loudness med mera.  
 
Ljudtrycksnivå (dBSPL) (Sound Pressure Level)  
Ljudtryck är variationer som orsakas av ljudvågorna i luften. Enheten som används för att 
mäta ljudtrycket kallas för decibel (dB) och är logaritmisk. Orsaken till att man använder en 
logaritmisk skala istället för en linjär beror på mängden nollor. En annan orsak är att mänsklig 
hörsel uppfattar en fördubbling av styrkan logaritmiskt, vilket betyder att en fördubbling av 
ljudstyrkan ger en ljudökning på 6 dB. Tröskelvärdet för hörbarhet är 0 dB vilket är den lägsta 
ljudtrycksnivån som kan uppfattas vid 1 000 Hz, medan den högsta nivån som kan tolereras är 
120 dB, vilket är smärtgränsen för människan. Inom akustiken används ofta decibelbegreppet 
för att ange en ljudtrycksnivå (ofta kallad ljudnivå), vilket naturligtvis är fullt möjligt under 
förutsättningen att man anger en referensnivå som det aktuella ljudtrycket jämförs med. Den 
vanligaste referensnivån som används i dag är 2 ∙ 10−5 Pa (pascal) = 20 µPa. 
 

𝐿𝑝 = 20𝑙𝑜𝑔 � 𝑝
𝑝𝑟𝑒𝑓

� = 20𝑙𝑜𝑔 � 𝑝
2 ∙10−5

�     [1.1] 

 
Där 𝐿𝑝 är ljudtrycket, p är ljudnivån och 𝑝𝑟𝑒𝑓 är referensnivån. 

 
Figur 1 Visar ljudintensiteten för en dammsugare. Källa [14]. 
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Ljudintensitet 
Ett begrepp som används inom ljudsammanhang är ljudintensitet som definierar hur mycket 
effekt sprids per areaenhet. Den minsta nivåskillnad i ljudintensiteten som kan uppfattas är      
 
1 dB. Ljudintensiteten 𝐼 = 𝑊/𝐴 [W/m2], där W är effekten från ljudkällan och A arean av en 
sfär vid en sfärisk vågutbredning, se figur 1. 
𝐴 = 4𝜋𝑟2 som omger källan på avståndet r. Ljudintensitet LI kan anges i dBSIL med hjälp av 
följande formel för omvandlingen från Watt till dBSIL. 
𝐿𝐼 = 10 log 10 � 𝐼

𝐼0
�, där I0 är referens som motsvarar minsta intensitet som mänskligt öra kan 

uppfatta för ljud vid 1 kHz, det vill säga 𝐼0 = 1,0 ∙  10−12 W/m2. 
 

1.2 Rumsakustik 
Inom rumsakustik läggs stor vikt på reflekterat ljud eftersom man på så sätt kan förstärka ett 
instrument eller en röst. Redan de gamla grekerna var medvetna om detta fenomen. De 
byggde utomhusteatrar med en viss form för att kunna förstärka ljud och få en mer detaljerad 
ljudkvalité från skådespelarna under dialogen med hjälp av reflekterat ljud. 
Reflektioner kan även i vissa fall vara destruktiva och förvränga ljud i en viss lokaltyp. Inom 
musiken används begreppet timbre. Detta gör det möjligt för oss att urskilja när två 
musikinstrument spelar samtidigt även om de gör det i samma tonhöjd och ljudnivå. När det 
uppstår reflektioner förstärks vissa toner och andra släcks. Då blir det svårt att veta om det rör 
sig om en oboe eller en flöjt. Allt detta beror på ett fysiskt fenomen som kallas stående vågor 
som uppstår på grund av en reflektion mellan parallella ytor. Fenomenet beskrivs mer 
ingående på sidan 10. Det finns viktiga begrepp som är avgörande inom rumsakustik för att 
man skall kunna åstadkomma bästa möjliga och önskade ljudkvalité. Dessa är reflektion, 
absorption, transmission och diffusion. 
 
Efterklang 
Efterklang är vad som ger en viss rumstyp dess karaktär. Alla människor har någon gång 
upplevt att det i stora kyrkor uppstår många och långa ljudreflektioner. Medan i små 
klädkammare dör ljudet ut väldigt snabbt och inga reflektioner uppstår. Storleken och formen 
hos en lokal, byggnad, musikstudio eller ett rum, samt de material som rummet är konstruerat 
av, är vad som avgör hur länge ljudet kommer att klinga av. Den rumsliga efterklangen skiljer 
sig från ett vanligt eko som uppfattas mer som en repetition av direktljudet. När detta 
reflekteras från en hård yta som exempelvis en vägg med en större tidsfördröjning än 50 ms 
(>50 ms) uppfattad det som eko, medan när dessa ljudreflektioner kommer tätare bildas det en 
efterklang. En tidsfördröjning om 50 ms hos en reflektion innebär att skillnaden i löptiden är 
cirka 17 m (vid 20 °C) mellan reflektionen och direktljudet.  Hur vi uppfattar efterklang och 
eko visas i figur 2.  
Den högra grafen visar hur vi subjektivt uppfattar detta fenomen som ett enda ljud som 
dessutom är förstärkt. I dessa två grafer ser samma sak men med en fördröjning längre än     
50 ms. Här uppfattas det som ett eko. 
Tidsfördröjning (delay time) ges av: 𝑡 = 𝑙

𝑣
, där l är löpavstånd och v är ljudhastigheten. 

 



3 
 

 
Figur 2. Visar hur den fysiska effekten av direktljudet och det reflekterade ljudet ser ut vid en tidsfördröjning på 
upp till 50 ms. Källa: [9]. 

 
 
Efterklangstid 
Reverberation time eller efterklangstiden kallas den tid som det tar för ljudet att klinga av  
60 dB sedan ljudkällan har stängs av. Efterklangstiden definieras som RT60. Begreppet är 
väldigt viktigt eftersom det kan vara avgörande när olika akustiska önskemål ska uppfyllas. 
Det finns rekommendationer av efterklangstider till olika typer av lokaler som konsertsalar, 
rum, aula med mera beroende på vilka funktioner dessa lokaler ska fylla. Om det rör sig om 
ett typiskt bostadsrum kan efterklangstiden variera från 0,2 till 0,3 s medan för en stor kyrka 
kan den ligga mellan 2,0 och 3,0 s. Rekommenderade och standardiserade värden kan hittas i 
litteraturen i källan [9] i form av tabell och grafer, där det används som referens två 
oktavbandbredder (500 -1 000 Hz), alternativt fyra 1/3-oktavbandbredder (500 Hz, 630 Hz, 
800 Hz och 1 000 Hz). Anledningen är att frekvenser klingar av olika fort. Dessa värden 
representerar ett medelvärde (the mean reverberation time) och det antas att lokalen är fullsatt 
med publik till 80 - 100 %. I figur 3 ses ett exempel på hur efterklangstiden kan se ut för olika 
rumstyper. I figur 4 ses en tabell över hur olika rum uppfattas beroende på vilken 
efterklangstid de har. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Figur 3. Efterklangstiden för olika rumstyper. Källa: [9].  
 
 
 
Inom akustik brukar man använda sig av två formler för att beräkna efterklangstid. Dessa 
heter Eyring, formel 1.2 och Sabine, formel 1.3. 



4 
 

Formlerna är döpta efter Wallace Clement Sabine (1868-1919) som var en av de första inom 
arkitektonisk akustik respektive efter fysikern C. F. Eyring (1889-1951) som också forskade 
inom området. 
 
Norris-Eyring 
 
RT60 = −0.161 𝑉

𝑆ln(1−�𝛼�)
      [1.2] 

 
Vid användning av denna formel utgår man från att efterklangsfältet är diffust, det vill säga att 
ljudet träffar alla ytor som tak, golv och väggar med samma sannolikhet och i alla möjliga 
infallsvinklar samt att rummet inte är extremt litet. Det negativa tecknet i början av formeln  
kompenserar det negativa tecknet som är resultatet av den naturliga logaritmen då 
efterklangstiden alltid är positiv. Denna formel är att föredra i mer dämpade rum där 
medelabsorptionskoefficienten är större än 0,3 det vill säga 𝛼� > 0,3, där V är rummets volym 
i m3, S är rummets yta utan den totala ytan av alla väggar, tak och golv och mäts i m2 och 𝛼� 
är rummets medelabsorptionskoefficient. 

Figur 4. Hur rum med olika efterklangstider uppfattas. Källa: [8]. 
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Absorptionskoefficienten beror på ytornas egenskap och kan vara olika för väggar, tak och 
golv. 
 
Sabine 
RT60(α�<0.3) = 0.161 𝑉

S�α��
      [1.3] 

 
Sabines formel är en enklare formel att använda än Eyrings formel. Formeln ger exakta 
värden 𝑆�𝛼�� = A, så länge medelabsorptionen (𝛼�) är mindre än 0.3. Man brukar förenkla 
formeln genom att ersätta: 
RT60(α�<0.3) = 0.161 𝑉

𝐴
 där A är den totala absorptionen och anges i m2. Den totala 

absorptionen har enheten Sabine-kvadratmeter (m2 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒). 
 

1.3 Ljudabsorption 
Ljudabsorption innebär att ljudenergi omvandlas till mekanisk vibrationsenergi som i sin tur 
blir värmeenergi. Ljudabsorption beskrivs som ljudabsorptionsfaktorn α eller som 
ljudabsorptionsklass (A-E) enligt EN ISO 11654. 
 
Absorptionskoefficient 
När en ljudvåg infaller mot en viss yta och tränger in i materialet så uppstår en viss 
procentuell absorption av ljudvågen, till följd av dess absorption förlorar ljudvågen energi på 
grund av friktionen och energin omvandlas till värme. Absorptionskoefficienten 
(energiabsorptionskoefficient) som använd inom rumsakustik för olika material enligt Sabine 
är definierad enligt formeln 1.4 och 1.5. 
 
 
𝛼 = 𝑊𝑎𝑏𝑠

𝑊𝑖𝑛𝑓
         [1.4]

     
𝛼 = 𝐼𝑎𝑏𝑠

𝐼𝑖𝑛𝑓
        [1.5] 

 
𝑊𝑎𝑏𝑠 =  effekten som absorberas från infallande våg (W)        
 
𝑊𝑖𝑛𝑓 =  effekten från vågen som infaller (W) 
 
𝐼𝑎𝑏𝑠 =  intensiteten som absorberas från infallande våg (W/m2) 
 
𝐼𝑖𝑛𝑓 =  intensiteten från vågen som infaller (W/m2) 
 
Det finns tabeller där man direkt kan hitta koefficienter för olika materialtyper och även 
absorptionskoefficienter från luften och människor. Exempel på sådan tabell kan ses i figur 5. 
Medelabsorption skulle se ut på följande sätt. För att ta reda på absorptionen 𝛼 𝑛av alla 
involverade ytor, 𝑆𝑛 i ett rum/lokal beräknar man ett medelvärde på koefficienterna av dessa 
enligt formel 1.6. 
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Figur 5. Absorptionskoefficienter för olika material. Källa: [5]. 
 

𝛼� = S1α1+S2α2+⋯+Snαn
𝑆1+𝑆2+⋯𝑆𝑛

  =  
𝐴𝑇𝑜𝑡
𝑆𝑇𝑜𝑡

     [1.6] 

 
Man kan även ta hänsyn till olika föremål som befinner sig i rummet och även personer. För 
dessa ges också en absorptionskoefficient som kan hittas i tabeller. Se figur 5 och figur 6. Då 
läggs dessa absorptionskoefficienter till i samma formel för medelabsorptionskoefficient som 
då blir: 
 

𝛼� = S1α1+S2α2+⋯+Snαn+A′1+A′2+⋯A′n
S1+S2+⋯Sn

    [1.7] 

 
Där vi bestämmer att A′ representerar absorptionen i m2 (m2Sabine) som varje objekt eller 
person bidrar med. 
 

 
Figur 6.  Absorption för människor, säten och luftabsorption. Källa: [4]. 
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Koefficienterna kan variera från tabell till tabell beroende på att tekniken har bidragit med 
bättre utrustning och metoder att mäta absorptionen hos olika material och objekt. När det 
gäller personer måste man ha i åtanke att dessa koefficienter kan variera beroende på vad 
dessa personer har på sig och även om det rör sig om sittande eller stående individer. 
Rekommendation är att alltid söka information från senaste standards som ges ut av 
forskningscenter och myndigheter i olika världsregioner. Exempel på en sådan i Sverige är 
SIS standard. 
I figur 7 ser man ett exempel på en tabell där man tar hänsyn till hur absorptionen kan se ut 
om personer står eller sitter med olika klädesplagg eller objekt. Första cellen står exempelvis 
för att vid 125 Hz en stående person med jacka har en absorptionskoefficient på 0,17. Medan i 
cellen under för samma rad, en person utan jacka absorberar 0,12. Koefficienten för en 
sittande musiker med instrument för 125 Hz var värdet 0,60.  
 
Nu när vi har visat och gått igenom personers påverkan av ljudabsorptionen och i sin tur 
efterklangen, i figur 8 presenterar vi en liten graf som visar rekommendationer av antal 
utövare i en musikstudio i förhållande till rummets volym i m3, för att erhålla en optimal 
akustisk kvalitet. Det kan vara bra att ha det i åtanke när till exempel en ljudtekniker ska spela 
in en artist med en viss önskad efterklang, men dennes musiker bestämmer sig för att inte sitta 
kvar i samma rum, då har vi inte samma förhållanden som förr. 

 
Figur 7. Tabellen visar olika absorptionskoefficienter för olika frekvenser.Källa [2]. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Figuren visar hur den akustiska kvalitén i en studio beror på antalet utövare i studion. Diagrammet 
visar sambandet mellan volym och antal utövare. (a) Maximalt antal utövare. (b) Optimalt antal utövare. Källa: 
[1]. 
 
Ljuddämpning i ett rum, NR = Noise Reduction  
Nu när vi vet att den totala resulterande ljudnivån i ett rum är direkt påverkad av antal 
upprepade reflektioner från alla ytor. Med en matematisk modell kan vi kontrollera 
förbättringen i ljuddämpning som lokalen har fått efter att ha behandlat den med olika 
absorptionsmaterial. 
NR = 10log �Aefter

Aföre
� [𝑑𝐵]      [1.8] 

Där: 
Aföre = absortionsarean i sabine före åtgärd 
Aefter = absorptionsarean i sabine efter åtgärd 
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Luftabsorption 
Luftabsorptionen vid låga frekvenser påverkar inte speciellt mycket i små rum, med inte 
alltför torr luft så kan luftabsorptionen försummas. För stora lokaler/rum måste man ta hänsyn 
till luftabsorption där högfrekvent ljud påverkas av den (absorptionen). För formlerna gäller 
då en korrektion som läggs till i ekvationen. Absorption (Luft) = 4mV (m2 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒) Där m är 
luftens absorptionskoefficient per m2 och V är rummets volym i m3. 
 
Sabines efterklangstidsformel för stora rum 
 
RT60(α�<0.3) = 0.161 𝑉

𝐴� + 𝑚𝑉�
 [s]        [1.9] 

För absorptionen i stora rum där man även tar hänsyn till luftens absorption använder man 
begreppet Rumskonstant, R. 

𝑅 = 𝐴� + 𝑚𝑉� [m2 Sabine]     [1.10] 

Absorptionskoefficienten m vid normal temperatur förhållande (20 °C) kan beräknas 
noggrannare med ekvation 1.11: 

𝑚 = 5.5 ∙  10−4 � 50
𝐻%
� � 𝑓

1000
�
1.7

 [m2]     [1.11] 

Där 𝐻% är relative Humity (relativa fukten) i luften och begränsas från 20 % till 70 %, 
𝑓 är frekvensen begränsad från 1,5 kHz till 10 kHz. 
Man kan även titta i tabeller för att se och jämföra hur frekvensen påverkas om man vet 𝐻 % 
och 𝑓. I figur 9 ses ett exempel på luftabsorptionen för luftfuktigheten för olika frekvenser vid 
rumstemperatur. 
 
 
Rumsresonans  
Rummet i sig har egenresonanser som beror på rummets dimensioner längd L, bredd B och 
höjd H. Dessa frekvenser går att ta på reda på med hjälp av formel 1.12;  
 

𝑓𝑙𝑚𝑛 =  𝑣
2
��𝑙

𝐿
�
2

+ �𝑚
𝐵
�
2

+ �𝑛
𝐻
�
2

         [1.12] 
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Figur 9. Följande figur visar luftabsorptionen för den relativa luftfuktigheten vid rumstemperatur (20 ˚C), för 
frekvenser mellan 2 kHz till 12,5 kHz. Källa: [5]. 

 
Där v är ljudhastigheten och l, m och n är heltal 0,1,2,3 och så vidare. Axiella moder är när 
vågorna färdas bara i en riktning mellan två väggar som bildar ståendevåg mellan väggarna. 
För att se vilka axiella moder som uppstår måste två av heltalen l, m och n vara noll. 
Tangentiella moder är när vågorna färdas i två riktningar samtidigt, en våg reflekteras på 
längden och den andra vågen reflekteras på höjden. För att se vilka tangentiella moder som 
uppstår måste ett av heltalen l, m och n vara noll. Ljudtrycket är som störst vid varje hörn. 
När man bygger ett rektangulärt rum ska man tänka på dimensionerna. Man eftersträvar att ha 
så komplicerat förhållande mellan måtten som möjligt, det vill säga att förhållandet mellan 
måtten ska helst inte vara enkla multipler av varandra. Detta är på grund av att man vill ha så 
många resonanser som möjligt utspridda över hela frekvensområdet. Det går att ta reda på 
ungefärligt antal moder som uppkommer under en viss frekvens, följande formel används;  
 

𝑁𝑓 ≈  4𝜋
3
𝑉 �𝑓

𝑣
�
3

+ 𝜋
4
𝑆 �𝑓

𝑣
�
2

+ 𝐿´𝑓
8𝑣

      [1.13] 
 
Där V är volymen för rummet, S är arean, L’= 4(L+B+H), f är frekvensen och v är 
ljudhastigheten. 
 
 
Resonator  
En Helmholtzresonator är en resonator med en akustisk massa och en akustisk komplians. I 
allmänhet är resonatorn utformad som en flaska. Luften i flaskans hals utgör en massa som 
fjädrar på luft som finns längre ner i flaskans slutna volym. Resonansfrekvensen fås genom 
formel 1.14. 
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𝑓 =  𝑣
2𝜋 �

𝑎
𝑙𝑉

        [1.14] 

 
Där v är ljudhastigheten, a är arean för flaskans hals, l är längden för flaskhalsen och V är 
luftvolymen innanför halsen i flaskan. Figur 10 visar ett exempel på hur en 
Helmholtzresonator kan se ut. Tanken med Helmholtzresonatorn är att den ska absorbera en 
viss störfrekvens med hjälp av resonansen som uppstår med den bakomliggande luftvolymen. 
Resonatorn fungerar bäst vid lägre frekvenser. 
 
Reflektion 
Som vi nämnt tidigare påverkas ljudvågor när dessa träffar ytor. En del absorberas, det vill 
säga dess energi omvandlas till en annan typ av energi, som värme. En del av infallande 
vågen reflekteras, vilket innebär hur vågen studsar mot olika ytor, dessa kan vara tak golv och 
väggar eller möbler. Hur mycket/stor del av ljudvågen som kommer att reflekteras mot dessa 
ytor beror på materialets sammansättning/konstruktion om materialet har en väldigt hård yta 
som till exempel marmor. Exempelvis så kommer en större del av den infallande ljudvågen att 
reflekteras medan om man jämför med ett material som är mjukt exempelvis skummaterial, 
kommer största del av vågen att absorberas. Sambandet mellan intensiteten i ljudvågen, som 
infaller och den andel som reflekteras får benämningen reflexionskoefficient och kan skrivas 
på följandet sätt: 

𝛾 = 𝐼𝑟𝑒𝑓
𝐼𝑖𝑛𝑓

        [1.15] 

Där γ är reflektionskoefficient, 𝐼𝑟𝑒𝑓 är den reflekterande ljudvågen och 𝐼𝑖𝑛𝑓 är infalls ljudvåg. 
Eftersom både absorptions- och reflektionskoefficienter är beroende av varandra kan dessa 
skrivas med formeln enligt nedan: 
𝛼 = 1 − 𝛾  eller för reflektionen 𝛾 = 1 − 𝛼. Här ser vi att dessa kan anta ett värde mellan 0 
och 1. En annan viktig sak att nämna när det gäller både absorptions- och 
reflektionskoefficienterna är att dessa är frekvensberoende. Hur stor procent som kommer att 
absorberas eller reflekteras mot ytan är beroende av om det rör sig om en ljudvåg med låg 
eller hög frekvens. I porösa och mjuka material som mattor eller draperier absorberas höga 
frekvenser, medan i hårda ytor som marmor eller glasväggar reflekteras dessa frekvenser. Om 
vi tittar närmare på alla dessa tabeller vi gått igenom om ljudabsorptionsfaktorerna hittills, 
märker vi att det stämmer ganska bra när det gäller absorption av olika frekvenser. Ju högre 
frekvens desto större är graden/koefficient/faktor av absorptionen. För en ideal reflektor gäller 
en koefficient 𝛾 lika med 1 det vill säga att 𝛼 lika med 0. När det gäller absorptionen av de 

Figur 10. Figuren visar en Helmholtzresonator. Källa: [4]. 
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låga frekvenserna används även här porösa material men av tjockare (bredare) diameter i 
kombination av ett luftmellanrum.  
 
Diffusor 
Diffusorns uppgift är att sprida ljudet åt “alla” håll. För att ljudet ska reflekteras åt alla håll 
bör väggytan vara oregelbunden i djup av storleksordningen > λ/4. Helst bör 
oregelbundenheterna vara slumpmässigt placerade. Diffusorer används för att framkalla 
"djup" i ljudbilden och förbättra rumsupplevelsen. Rummet "uppfattas större" än vad det 
egentligen är. Klangen i rummet ökar utan att färgning och andra bieffekter uppstår. Figur 11 
visar en princip skiss på hur en diffusor kan se ut. 
 

 
 
Figur 11.  Figuren visar hur en diffusor ser ut. Källa: [4].   
 
 
Transmission 
Hittills har vi tagit upp absorption och reflexion av en infallande ljudvåg. Men en del av 
vågen som träffar en vägg kommer att transmitteras igenom väggen, som kan vara skiljeytan 
mellan två olika rum. Även här är andelen av transmission direkt beroende på infallsvinkeln 
och transmissionsvinkel, men allra viktigaste är densiteten på materialen. 
Om skiljeytan är gjord av ett absorberande material kommer en andel att absorberas och 
resterande att transmitteras respektive reflekteras beroende på materialets egenskaper. Se 
exempel i figur 12. Sambandet mellan effekten eller intensiteten från ljudvågen som infaller 
och den andel som transmitteras till andra sidan får benämningen transmissionskoefficient och 
kan skrivas på följandet sätt: 

𝜏 = 𝑊𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑊𝑖𝑛𝑓

   𝜏 = 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝐼𝑖𝑛𝑓

 

Där: 
τ = transmissionskoefficient inom akustik 

𝑊𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = effekten som transmitteras från infallande våg ( W)  
 
𝑊𝑖𝑛𝑓 = effekten från vågen som infaller (W) 
 
𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = intensiteten som transmitterat från infallande våg (W/m2) 
                 
𝐼𝑖𝑛𝑓 =  intensiteten från vågen som infaller (W/m2) 
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Figur 12.  Figuren visar hur en transmission går till. Källa: [10]. 

 

1.4 Ljudisolering 
När man bygger en lokal där det är viktig att fånga upp ljudet från talaren till exempel i ett 
klassrum, sångaren i en musikstudio eller annan lokal, är det viktigt att buller från en yttre 
miljö eller ett rum bredvid inte stör eller blandas med ljudet. Eftersom det är en kostnadsfråga 
när man ska ljudisolera, så är det viktigt att veta var och hur ljudet tränger igenom. 
Spridningen in i en byggnad kan ske på två sätt antingen genom stomljud eller luftljud. 
Stomljud uppstår genom fotsteg, vibrationer från en fläkt eller andra maskiner där alla 
tänkbara ljudvågor kan fortplantas i form av vibrationer och påverka en byggnadsstomme. 
Luftljud är det som direkt överförs genom en springa, öppen dörr eller öppet fönster. Det kan 
även spridas på ett indirekt sätt som när väggar, golv eller tak sätts i svängning av ljudvågor 
från ett rum bredvid vilket medför att det skapas ljud på mottagarsidan. Precis som när en 
sträng sätts i svängning skapas det ljud som fortplantas i ett medium som i vårt fall skulle vara 
luften. Det finns ett fall där både stomljud och luftljud kan uppkomma och det är när det finns 
ventilationstrummor, här krävs en omsorgsfull konstruktion av ventilationsanläggningen. 
Bästa åtgärden för luftljud är att antingen ljudisolera eller att sänka bullernivån från 
störkällan. Det finns färdiga tabeller som visar de högsta tillåtna bullernivåer som tillåts, i det 
fallet isolering inte är möjligt eller för kostsamma att genomföra. Exempel på en sådan tabell 
kan ses i figur 13. 
 
Reduktionstal 
Reduktionstalet R, är det talet som visar hur mycket ljudisolering en vägg kan bidra med. Och 
beror på väggens porositet hos det material som den är gjord av. Och hur stora svängningarna 
uppstår när infallande ljudvågor träffar ytan, med andra ord är R materialets konstant. 
Detta tal är frekvensberoende och mätningar brukar tas eller anges vid 16 tredjedelsoktaver 
mellan frekvenser 100 till 3150 Hz. Reduktionstal R eller Transmission loss TL som det heter 
på engelska anges enligt följande: 
 

𝑅 = TL = 10𝑙𝑜𝑔 1
𝜏
  [dB]                𝑇𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔 𝑊𝑖𝑛𝑓

𝑊𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
  [dB]            𝑇𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑖𝑛𝑓

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
  [dB] 

där: 
𝜏 = transmissionskoefficient 

𝑊𝑖𝑛𝑓 =  effekten från vågen som infaller (W) 
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Figur 13. Bullernivån för olika kategorier. Källa: [1]. 
 
 
𝑊𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = effekten som transmitteras från infallande våg (W) 

𝐼𝑖𝑛𝑓 =  intensiteten från vågen som infaller (W/m2)    
𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  intensiteten som transmitteras från infallande våg (W/m2) 

Där man har en vägg som består av olika material (så kallat Composite vägg) som till 
exempel en betongvägg med fönsterruta och dörr brukar man räkna fram ett medelvärde av 
transmissionskoefficienterna på liknande sätt som när vi räknade fram medelabsorptionen. 
Skillnaden här blir en omvandling från dB (ges av tillverkaren) till transmissionskoefficient 
enligt formeln nedan:. 

 

𝜏 = 1

10
𝑇𝐿
10
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Ljudtransmissionen mellan två rum 
Vid bedömning av ljudtransmission genom skiljearean av två olika rum kan följande metod 
användas. Man mäter storleken av ljudalstringen från sändarrummet med hjälp av beräkningar 
eller mätinstrument (ex Sonometer), sedan mäts bakgrundsbruset i andra rummet med hjälp av 
samma metod som i rum ett. Om bruset har ökat i mottagarrummet när ljudkällan i rum ett är 
aktiv och avger ljud då betyder det att vi har en transmission från ena sidan till den andra. För 
mer konventionella värdet för dessa typer av mätningar följer man ISO-standard, källa [11] i 
frekvensområden 100 - 3150 Hz.  
 
Det hela kan uttryckas matematisk där man räknar ett värde för ljuddämpning via isoleringen 
när ljudvågens infallsvinkel är noll, det hela kan definieras enligt formel 1.16. 
 
𝑇𝐿 = 𝐿𝑠 − 𝐿𝑚 − 10 log �𝐴𝑚

𝑆
�   [𝑑𝐵]     [1.16] 

 
𝐿𝑠  =  Ljudnivån i sändarrummet i dB ref 20 𝜇𝑃𝑎 
𝐿𝑚 =  Ljudnivån i mottagarrummet i dB ref 20 𝜇𝑃𝑎 
𝐴𝑚 =  Mottarrummets absorptionsarea i Sabine 𝑚2 
S = skiljeväggsyta i 𝑚2 
 
Ljuddämpning mellan två olika rum (Noise Reduction, NR) 
Ljudnivåskillnaden mellan sändarrummet och mottagarrummet anges ofta som ett eget uttryck 
enligt följande uppställning  𝐿𝑠 − 𝐿𝑚 = 𝑁𝑅. Då kan vi med hjälp av matematiken ställa upp 
en ekvation som beskrivs enligt formel 1.17. 
 
𝑁𝑅 = 𝑇𝐿 + 10𝑙𝑜𝑔 �𝐴𝑚

𝑆
�      [1.17] 

 
Det som kan vara förvirrande är vad som är skillnaden mellan 𝑁𝑅 och 𝑇𝐿 egentligen?  
Det kan besvaras på ett enkelt sätt genom att föreställa sig att om vi har en skiljevägg mellan 
två olika rum. På ena sidan (sändardelen) har vi väggen precis som den tillverkades med dess  
 

Figur 14. Figuren föreställer bakgrundsnivån. Källa: [6]. 
 
uppmätta ljudreduktionskonstant (𝑇𝐿). Men på andra sidan har vi ett rum med en viss 
medelabsorptionsfaktor och eftersom brusreduktionen är större i ett mer dämpande rum 
jämfört i ett mer efterklangsrikt rum. Ljudenergireduktionen kommer inte att öka lika mycket 
på grund av att reflektioner förstärker ljudet. Det är alltså bara reduktionsfaktorn för 
skiljeväggen som är gemensam för båda rummen. Men deras egenskaper kan vara helt olika 
och även vem som är sändaren respektive mottagaren spelar stor roll. 
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Ett mer utförligt exempel. I figur 14 har vi en skiljevägg med en reduktionsfaktor (TL) lika 
med 45 dB med dimensioner 3 meter ∙  4 meter.  
I sändarrummet har det uppmätts 100 dB från ljudkällan i 500 Hz oktavbandet. I 
mottagarrummet räknades en absorptionsarea på 90 m2𝑆𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒. Hur stor ljudtrycknivå 
beräknas uppmättas i mottagarrummet och hur stor backgrundsbrusreduktion erhålls? 

Enligt formeln nedan:   Enligt formeln nedan: 

𝑇𝐿 = 𝐿𝑠 − 𝐿𝑚 − 10 log �𝐴𝑚
𝑆
�   [𝑑𝐵]  𝑁𝑅 = 𝑇𝐿 + 10𝑙𝑜𝑔 �𝐴𝑚

𝑆
� [𝑑𝐵]  

Ger oss    Ger oss 

45 = 100 − 𝐿𝑚 − 10 log � 90
3 ∙ 4

�   [𝑑𝐵]   𝑁𝑅 = 45 + 10𝑙𝑜𝑔 � 90
3 ∙ 4

� [𝑑𝐵]  

Svaret blir    Svaret blir 
𝐿𝑚 = 46,25 [𝑑𝐵]       𝑁𝑅 = 53,75 [𝑑𝐵] 

Här ser vi att det erhålls en större ljudreduktion i mottagarrummet än vad själva skiljeväggens 
konstant (TL) kunde bidra med, och det är på grund av att absorptionsarean i mottagarrummen 
har ytterligare bidragit med en ljuddämpning. 
 
Subjektiv uppfattning 
Early Decay time, EDT som det brukas förkortas, är den tidiga efterklangstiden och den mäts 
från efterklangskurvan, som en modifiering på vanliga RT60 en så kallad bruten efterklangstid. 
Anledningen att man använder sig av denna variant är att den vanliga avklingningstid som vi 
hittills har tagit upp är ett fysikalisk mått på hur byggnader svarar vid olika impulser. Medan 
för den mänskliga hörseln är detta mått inte särskilt relevant från/ur ett psykoakustiskt 
perspektiv, man anser att när det skickas en impuls från ett musikinstrument eller mänsklig 
röst har en stor del av avklingningssvansen hunnit maskeras av bakgrundsbruset. Denna 
modifiering kom efter forskning inom området enligt källan [14] som kallade den för 𝐸𝐷𝑇10, 
vilken avser de första 10 dB i avklingningsförloppet. 

 
 
 

 

Figur 15. Figuren visar förhållandet mellan EDT och RT.Käll [8].  
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Akustiker i modern tid betraktar denna parameter som mer exakt än den vanliga 𝑅𝑇60, därför 
är denna att föredra för mätningar och design av exempelvis konsertsalar för 
musikuppträdande. Vid tom konsertsal skall ett förhållande som rekommenderas för att få 
med säkerhet en bra ljudspridning vid 500 Hz och 1000 Hz är att medelvärdet av 𝐸𝐷𝑇10 ska 
vara ungefär med  𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 som är ett medelvärde vid frekvensbandet 500 Hz och 1000 Hz vid 
fullsatt sal enligt formel 1.18. 𝐸𝐷𝑇10 beräknas enligt formel 1.19. Man använder sig av denna 
tid för att extrapolera 𝑅𝑇60, det vill säga att få fram ett ungefärligt värde genom att 
multiplicera 𝐸𝐷𝑇10 gånger sex vilket kommer att visa att resulterande tiden är cirka 10 % 
längre än 𝑅𝑇60. Figur 15 visar skillnaden mellan 𝐸𝐷𝑇10 och 𝑅𝑇60. Mätningar av denna typ av 
tid kan göras genom att skicka snabba pulser via elektronik eller pistolskott, då kommer det 
att visa sig att området av intresse befinner sig vid de första 10-20 ms av efterklangsförloppet.  
 
𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 = 𝑅𝑇(500𝐻𝑧)+𝑅𝑇(1000𝐻𝑧)

2
    [1.18] 

 
𝐸𝐷𝑇10 ≈

RT60
6

      [1.19] 
 
Andra varianter av 𝑹𝑻𝟔𝟎 
Det finns andra metoder att beräkna efterklangstider från den så kallade ”Decay Curve” vilket 
betyder avklingningskurva. En av dessa metoder gå ut på att det avläses i grafen på liknande 
sätt som på EDT men enligt källan [11] läses från och med -5 dB fram till -35 dB och får 
namnet 𝑅𝑇30, denna variant används då signal-brus förhållandet är lågt vilket leder till att en 
del av kurvan maskeras som gör det omöjligt att beräkna tiden för 60 dB, av samma anledning 
finns 𝑅𝑇20  med en uppskattning från -5 dB ner till -25 dB. Även här är det möjligt att 
extrapolera värdet av 𝑅𝑇60 genom att multiplicera 𝑅𝑇30 gånger två repektive tre gånger för 
𝑅𝑇20. En variant till 𝐸𝐷𝑇10 som har med den subjektiva uppfattning av efterklangen är 𝐼𝑅𝑇15 
som är förkortningen till Initial Reverberation Time och avläsningen i grafen sträcker sig från 
– 5 dB fram till – 20 dB. Figur 16 visar efterklangstider för olika rumstyper. 
 

 
 
Figur 16. Typiska registreringsresultat vid efterklangstidsmätningar. Källa: [8].   
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1.5 Bedömning av den akustiska kvalitén i en lokal 
Behovet att kunna bedöma de akustiska egenskaper i en lokal på ett subjektivt sätt exempelvis 
som en konsertsal, aula eller teater leder till att det byggs matematiska modeller. Det har även 
byggts upp matematiska modeller för hur människor upplever den akustiska kvalitén i dessa 
utrymmen. Här presenteras de mest använda måtten och de heter Clarity, IACC, Definition 
och Center Time.  
 
Clarity (Klarhetsgrad) 
Clarity, eller Klarhetsgrad som det heter på svenska, uppdelas i två typer den ena är avsedd 
för musik och den andra för tal. Dessa parametrar är direkt beroende av de första 
reflektionerna i efterklangsförloppet, och refererar till i vilken grad varje individuellt ljud kan 
urskiljas i detalj innan den kommande efterklangen träder fram. Med andra ord avståndet 
mellan dessa, det kan röra sig om tal, sång eller musikinstrument.  
 
Klarhetsgraden för tal 𝐂𝟓𝟎  
Denna definition är refererad till storleken av energin som har nått lyssnaren som befinner sig 
vid en angiven plats under tidsförloppet av de första 50 ms. Sen direktljudet plus de första 
reflektioner infallit och förhållandet av dessa till ljudenergin som infaller efter de första 50 ms 
vid samma plats. För beräkning tas det hänsyn till frekvensbanden 125 - 4000 Hz och den 
alternativa matematiska definitionen presenteras nedan: 
 
𝐶50 = 10 log � E50

E∞−E50
�  [dB]     [1.20] 

 
Där: 
E50           = Ljudenergin som når lyssnaren under de första 50 ms. 
E∞ − E50 = Ljudenergin som når lyssnaren efter de första 50 ms. 

𝐶50 = 10𝑙𝑜𝑔 �∫
𝑝2(𝑡)𝑑𝑡50

0
∫ 𝑝2(𝑡)∞
50 𝑑𝑡

� [𝑑𝐵]     [1.21] 

 
Där: 
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡50
0 = Integrationen av ljudtrycket i pascal mellan 0 till 50 ms. 

 
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡∞
50 = Integrationen av ljudtrycket i pascal från 50 till ∞ ms. 

 
En senare variant som heter ”speed average” enligt källan [9] menar att ett representativt 
värde på "Speech clarity" C50 kan fås fram genom att beräkna ett medelvärde i 
oktavbandsbredden 500 - 4000 Hz. Vid fullsatt sal bör medelvärdet vara större än 2 dB, ju 
högre desto bättre uppfattning. 
 
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = 0,15 ∙ 𝐶50(500𝐻𝑧) + 0,25 ∙ 𝐶50(1𝑘𝐻𝑧) 
                                       +0,35 ∙ 𝐶50(2𝑘𝐻𝑧) + 0,25 ∙ 𝐶50(4𝑘𝐻𝑧)  [𝑑𝐵] [1.22] 
 
Klarhetsgraden för musik 𝐂𝟖𝟎 
Denna definition är refererad till storleken av energin som har nått lyssnaren som befinner sig 
vid en angiven plats under tidsförloppet av dem första 80 ms sen direktljudet plus de första 
reflektionerna infallit och förhållandet av dessa till ljudenergin som infaller efter de första  
80 ms vid samma plats. För beräkning tas det hänsyn till frekvensbandet 125 - 4000 Hz. 
Anledningen att det är 80 ms beror på hörselns förmåga att vid musik integrera det direkta 
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ljudet med inkommande reflektioner och få en bättre klarhetsgrad. De matematiska 
definitionerna presenteras i formel 1.23. 
 
𝐶80 = 10 log � E80

E∞−E80
�  [dB]      [1.23] 

 
Där: 
 
E80           = Ljudenergin som når lyssnaren de första 80 ms. 
 
E∞ − E80 = Ljudenergin som når lyssnaren efter de första 80 ms. 
 
 

𝐶80 = 10𝑙𝑜𝑔 �∫
𝑝2(𝑡)𝑑𝑡80

0
∫ 𝑝2(𝑡)∞
80 𝑑𝑡

� [𝑑𝐵]     [1.24] 

 
Där: 
 
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡 =80
0 Intregationen av ljudtrycket i pascal mellan 0 till 80 ms.  

 
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡∞
80  = Integrationen av ljudtrycket i pascal från 80 till ∞ ms. 

 
Även här  

𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
C80(500 Hz) + C80(1000 Hz) + C80(2000 Hz)

3
 [dB] 

 
För en tom konsertlokal rekommenderas nivåer mellan -4 dB och 0 dB. 
För en fullsatt rekommenderas intervall mellan -2 dB och 2 dB. 
 
 
 
Alternativ för clarity 
Deutlichkeit = clarity på tyska. Parametern används för lokaler för tal. (Brukar även kallas 
Definition och anges i procent.) 

Enligt källan [15] är denna parameter användbar för taluppfattning. I litteratur och källa [15] 
är denna relaterad till clarity 50 och används vid mätning i lokaler avsedda för tal. 
Denna parameter är förhållandet mellan den inkommade energin vid de första 50 ms och hela 
energin under förloppet. Rekommendationen som ges är att förhållandet mellan ankommande 
energin och energin efter ska vara lika eller större än 50%  eller 0,5 uttryckt i bråkform. 
 

𝐷50 = �∫
𝑝2(𝑡)𝑑𝑡50

0

∫ 𝑝2(𝑡)∞
0 𝑑𝑡

�  ∙ 100      [1.25] 

 
𝐷50 = 𝐸50

𝐸∞
 ∙ 100      [1.26] 
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Bass Ratio BR 
Denna parameter beskriver enligt källan [13] forskningar efterklangstiden för låga frekvenser 
till skillnad från 𝑅𝑇60 som visar tiden för medelfrekvenser även känd som The mean 
reverberation time. Begreppet  bass ratio defineras även som ”Warmth”, vilket kan upplevas i 
en viss lokaltyp. Det vill säga hur länge basefterklangen varar i rummet.  
 
𝐵𝑅 = RT125Hz+RT250Hz

RT500Hz+RT1000Hz
       [1.27] 

 
För tal rekommenderas 𝐵𝑅 cirka 0,9–1,0. 
För musik rekommenderas 𝐵𝑅 cirka 1,0–1,3.  
 
De olika rekommendationer för BR enligt Beranek, anges för olika efterklangtider så som 
𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑: 
 
För fullsatt konsertsal med efterklangstiden:  
1,8 s; BR = 1,1−1,45  
2,2 s; BR = 1,1−1,25  
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2. Metod 
 
Vi använde oss av mätutrustningen CLIO 8,5. CLIO är en maskinvara som utvecklats av 
Audiomatica SRL och används för att göra elektroakustiska mätningar och analyser. Till 
maskinvaran tillkommer den egenutvecklade programvaran. Vi använde även Audiometicas 
egna mikrofon MIC-01 för ljudupptagning. Högtalare som användes var av märket Edirol och 
modell MA-7A. Se figur 17 hur anslutning av utrustningen genomfördes. Placering av 
högtalare och mikrofonen är viktig för att få rätt mätvärden, se figur 18 för placering av 
högtalare och mikrofon. Högtalaren samt mikrofonen placerades 120 cm från golvet, 
avståndet mellan högtalare och mikrofonen var 200 cm. På golvet placerades en matta för att 
dämpa reflektionen från direktljudet. 

För alla mätningar genererades en MLS-puls. MLS (Maximum Length Sequences) är en 
signal som innehåller alla frekvenser och genereras från maskinvara CLIO. Pulsen i sig 
genereras under en kort stund, pulsen varar i 341 ms. Pulsen ger oss en fullständig bedömning 
av rumsakustiska parametrar [15]. 
CLIO har följande prestanda: 
Generator 
Två kanals 24 Bit sigma-delta D/A omvandlare 
Frekvens intervall: 1Hz-90kHz 
Frekvens noggranhet: >0.01% 
Frekvens upplösning: 0.01Hz 
Utgångs impedans: 660Ohm 
Max utnivå (Sine):17dBu (5.5Vrms) 
Dämpning: 0.1 dB steg till helt mute 
THD+Noise(Sine):0.008% 
Digital utgång: SPDIF 
Analyser 
Två kanals 24 Bit sigma-delta A/D omvandlare 
Ingångs intervall: +40 ÷ -40dBV 
Max ingångs acceptans: +40dBV (283Vpp) 
Ingångs impedans: 128kOhm (5.6kOhm mic) 
Phantom matning: 24V 
PC system krav 
En ledig IEEE1394 port 
Diverse 
Samplings frekvens: 192kHz, 96kHz och 48kHz. 
Anslutningar: analog 2 XLR kombination in, 2 XLR plus 2 RCA out, 1 RCA digital out 
Digitala anslutningar: 6-pin IEEE1394 
Strömförsörjning: IEEE1394 or 12V DC 
Dimensioner :16x17x4 
Vikt: 0,8 kg 
Mikrofonens prestanda: 
Typ: Kondensator elektret 
Noggranhet: ±1 dB, 20 Hz till 10 kHz ±2 dB, 10 kHz till 20 kHz 
Maximal nivå: 130 dB SPL 
Dimension: 8 mm diameter, 25 cm lång 
Högtalarens prestanda: 
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Frekvens intervall: 20 Hz-20 kHz 
Anslutningar: analog 1 RCA in, 1/8 Line in 
Ut effekt: 7 W 
 

 

Figur 17. Visar anslutningen av utrustningen för vår mätning.[Källa 15]. 

 

 

Figur 18. Visar högtalarens respektive mikrofonen placering. Både högtalaren och mikrofonen placerades 120 cm över 
golvnivån. Källa [15]  
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3. Resultat 
3.1 Mätresultat för konsertsal 
 
De första mätningarna genomfördes i konsertsalen i musikhögskolan. Nio fasta mätpunkter 
valdes ut för att göra denna akustiska undersökning med ljudkällan närmast scenkanten. 
Därefter gjordes nio nya mätningar då ljudkällan var längst bak på scenen. Anledningen till att 
ljudkällan placerades längre bort var för att se om impulssvaret skulle vara annorlunda.  
I figur 19 ses tre mätresultat som valts att presenteras. Mätpunkterna har benämningen M och 
därefter placeringsnummer.  
 
  
 

 
Figur 19. Figuren visar planritning av konsertsalen samt placering av mätpunkter och ljudkällan. X motsvarar högtalare och 
M följt av ett nummer motsvarar mätpunkt. 
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Figur 20 visar efterklangstiden i konsertsalen vid mätpunkten M3. Det som kan läsas av i 
programmet är följande mätvärden, värden gäller för alla frekvenser:  
Den objektiva ljuduppfattningen för RT30 vilket innebär hur rummet svarar blev 0,84 s, men 
måste multipliceras med två för att få RT60.  
Som blir 0,84 ∙  2 = 1,68 s.  
Enligt rekommendationer skall tiden ligga mellan 1,5 och 2 s för dessa typer av lokaler, vilket 
den gör. Den subjektiva (A-vägd) ljuduppfattningen för 𝑅𝑇30 innebär hur människan uppfattar 
ljudet blev 0,94 s, men även den måste multipliceras med två för att få RT60, som blir 
0,94 ∙  2 = 1,88 s och även här uppfylls kraven. 
En annan parameter som är viktig att titta på är hur signal-brus-förhållandet är i lokalen för 
frekvenserna 500 Hz och 1 000 Hz. SNR för 500 Hz blev 7,0 dB och vid 1 000 Hz 10,8 dB, 
vilket är inom ramen för lokalen. 
 
Parameter 𝐶50 talar om hur väl människor uppfattar tal.  
 
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)

= 0,15 ∙ 𝐶50(500 𝐻𝑧) + 0,25 ∙ 𝐶50(1000 𝐻𝑧) + 0,35 ∙ 𝐶50(2000 𝐻𝑧)
+ 0,25 ∙ 𝐶50(4000 𝐻𝑧)  [𝑑𝐵] 

 
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =  0,15 ∙  10,29 + 0,25 ∙  11,97 + 0,35 ∙  13,76 + 0,25 ∙ 15,19 =    
13,15 dB 
  
Parametern C80 visar hur väl människan uppfattar musik som framförs.  
 

𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
C80(500 Hz) + C80(1000 Hz) + C80(2000 Hz)

3
 [dB] 

 

𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
12,03 + 13,34 + 14,78

3
= 13,38 [dB] 

 
För en tom konsertlokal rekommenderas nivåer mellan -4 dB och 0 dB.  
 
EDT för frekvensen 500 Hz och 1 000 Hz blev följande. 
 

𝐸𝐷𝑇10 ≈
RT60

6
=  

(0,184 + 0,149)  ∙  2
6

= 0,111 s 

Figur20 . Figuren visar efterklangstiden för konsertsalen vid M3. Lutningen på grafen talar om hur efterklangen ser ut. 
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Figur 21 visar efterklangstiden i konsertsalen vid mätpunkten M11. 
Den objektiva ljuduppfattningen för RT30 vilket innebär hur rummet svarar blev 0,87 s, men 
måste multipliceras med två för att få 𝑅𝑇60, som blir 0,87 ∙  2 = 1,74 s. Enligt 
rekommendationer skall tiden ligga mellan 1,5 till 2 s för dessa typer av lokaler, vilket den 
gör. Den subjektiva (A-vägd) ljuduppfattningen för RT30 innebär hur människan uppfattar 
ljudet blev 0,69 s, men måste multipliceras med två för att få RT60. Som blir 0,69 ∙  2 =
1,38 s, även här uppfylls kraven. 
En annan parameter som är viktig att titta på är hur signal-brus-förhållandet är i lokalen för 
frekvenserna 500 Hz och 1 000 Hz. SNR för 500 Hz blev 7,7 dB och vid 1 000 Hz 10,3 dB. 
 Parameter 𝐶50 talar om hur väl människor uppfattar tal.  
 
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = 0,15 ∙  𝐶50(500 𝐻𝑧) + 0,25 ∙  𝐶50(1000 𝐻𝑧) + 0,35 ∙  𝐶50(2000 𝐻𝑧) 
                                       +0,25 ∙  𝐶50(4000 𝐻𝑧)  [𝑑𝐵] 
 
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = 0,15(−4,54) + 0,25(−0,05) + 0,35(−1,75) + 0,25 ∙  0,54 = -1,17 dB 
 
Här blev värdet negativt vilket inte är bra. Det kan bero på att ljudkällan som användes för 
tillfället inte var tillräckligt stark för att generera en stark signal. En annan orsak kan vara att 
mätpunkten var placerad vid väggen, detta gör att energin avtar som gör det svårare att 
uppfatta vad som sägs. 
Parametern C80 visar hur väl människan uppfattar musik som spelas.  
 

𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
C80(500 Hz) + C80(1000 Hz) + C80(2000 Hz)

3
 [dB] 

 

𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
−1,75 + 3,30 + 1,17

3
= 0,91 [dB] 

 
För en tom konsertlokal rekommenderas nivåer mellan -4 dB och 0 dB. Och lokalen uppfyller 
dessa krav. 
 
EDT för frekvensen 500 Hz och 1 000 Hz blev följande: 
 

𝐸𝐷𝑇10 ≈
RT60

6
=  

(1,044 + 1,161)  ∙  2
6

= 0,735 s 
 

Figur 21. Figuren visar efterklangstiden för konsertsalen vid M11. 
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Figur 22 visar efterklangstiden i konsertsalen vid mätpunkten M15.  
Den objektiva ljuduppfattningen för RT30 vilket innebär hur rummet svarar blev 1,42 s, men 
måste multipliceras med två för att få RT60.  
Som blir 1,42 ∙  2 = 2,84 s. Enligt rekommendationer skall tiden ligga mellan 1,5 till 2 s för 
dessa typer av lokaler, vilket den inte gör i det här fallet. Den subjektiva (A-vägd) 
ljuduppfattningen för RT30 innebär hur människan uppfattar ljudet blev 0,69 s, men måste 
multipliceras med två för att få RT60. Som blir 0,69 ∙  2 = 1,38 s, här uppfylls kraven. 
En annan parameter som är viktig att titta på är hur signal-brus-förhållandet är i lokalen för 
frekvenserna 500 Hz och 1 000 Hz. SNR för 500 Hz blev 8,0 dB och vid 1 000 Hz 13,5 dB. 
 Parameter 𝐶50 talar om hur väl människor uppfattar tal.  
 
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = 0,15 ∙  𝐶50(500 𝐻𝑧) + 0,25 ∙  𝐶50(1000 𝐻𝑧) + 0,35 ∙  𝐶50(2000 𝐻𝑧) 
                                       +0,25 ∙  𝐶50(4000 𝐻𝑧)[𝑑𝐵] 
 
𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) = 0,15(−2,37) + 0,25(−0,07) + 0,35 ∙  4,45 + 0,25 ∙  22,03 = 6,7 dB 
  
Parametern C80 visar hur väl människan uppfattar musik som spelas.  
 

𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
C80(500 Hz) + C80(1000 Hz) + C80(2000 Hz)

3
 [dB] 

 

𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =
2,36 + 4,48 + 8,19

3
= 5,01 [dB] 

 
För en tom konsert lokal rekommenderas nivåer mellan -4 dB och 0 dB. Och lokalen 
uppfyller dessa krav. 
EDT för frekvensen 500 Hz och 1 000 Hz blev följande. 
 

𝐸𝐷𝑇10 ≈
RT60

6
=  

(0,793 + 0,726)  ∙  2
6

= 0,506 s 
  

Figur 22. Figuren visar efterklangstiden för konsertsalen vid M15. 
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3.2 Mätresultat för studion 
 
Nästa mätobjekt var studiorummet i musikhögskolan. Ljudkällan var placerad en meter från 
väggen medan mikrofonen vart placerad i mitten av lokalen. Samma parametrar mättes som 
för konsertsalen. 
I studio 1 placerades högtalaren 1 m över marken och så att den pekade mot mitten. 
Mikrofonen vändes mot högtalaren. 
I studio 2 placerades högtalaren 1 m över marken och även den var vänd mot mitten. 
Mikrofonen var vänd mot högtalaren. Figur 23 visar var mätpunkterna placerades. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figur 23. Figuren visar planritning för studion i musikhögskolan. Bilden är tagen från 
musikhögskolans hemsida.  
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Figur 24 visar uppmätta efterklangstiden för Studio 1 
RT60 för den objektiva ljuduppfattningen för Studio1 är 0,66 s och den subjektiva  
(A-vägd) ljuduppfattningen är 0,92 s.      
Signal-brus-förhållandet i Studio1 för frekvenserna 500 Hz är 11,3 dB och för 1 000 Hz är 
15,1 dB.  
𝐶50 parametern blev 14,9 dB. 
 
𝐶80 parametern blev 18,3 dB.  
 
Uppmätt bakgrundsnivå med ljudnivåmätare blev 22,3 dB. 
 
Figur 25 visar uppmätta efterklangstiden för Studio 2. 
RT60för den objektiva ljuduppfattningen för Studio2 är 0,80 s och den subjektiva  
(A-vägd) ljuduppfattningen är 0,81 s.      
Signal-brus-förhållandet i Studio2 för frekvenserna 500 Hz är 11,8 dB och för 1 000 Hz är 
13,5 dB.  
𝐶50 parametern blev 12,72 dB. 
 
𝐶80 parametern blev 19,28 dB. 
 
Under vår undersökning pågick lektioner i andra delar av huset och vi passade på att jämföra 
hur ljudtransmissionen blev. 
Uppmätt bakgrundsnivå med ljudnivåmätare blev 24,9 dB. 
Uppmätt bakgrundsnivå med CLIO blev 51,7 dB, mikrofonen var riktad mot väggen.  
Uppmätt bakgrundsnivå (CLIO) när ett instrument spelades i Studio1 blev 53,9 dB.  

Figur 25. Figuren visar efterklangstiden för Studio2.  

Figur 24. Figuren visar efterklangstiden för Studio1.  
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3.3 Mätresultat i de övriga rummen 
 
Uppmätt bakgrundsnivå i Studio3 med ljudnivåmätare blev 25 dB. 
Uppmätt bakgrundsnivå i Studio3 med CLIO blev 44,9 dB. En orsak till att värdet är så högt 
beror på fläkten från datorn vid mättillfället samt att det var viss aktivitet i övningsrummet, 
som transmitterats via ventilationstrumma. 
 
Uppmätt bakgrundsnivå i Kontrollrum1 med CLIO blev 37,6 dB. Anledningen till att värdet 
är så högt kan bero på att rummet är utrustat med kringutrustning som är i behov av kylning, 
många fläktar är igång samtidigt. 
 
Uppmätt bakgrundsnivå i Kontrollrum2 med ljudnivåmätare, vid viss aktivitet vid intill 
liggande rum blev 31,3 dB. 
Uppmätt bakgrundsnivå i Kontrollrum2 med CLIO, vid ingen aktivitet blev 19 dB. Medan 
uppmätt bakgrundsnivå med CLIO när det var aktiviteter i övningsrummet intill K2 blev  
46,8 dB. Här ser vi att bakgrundnivån ökade med nästan 27 dB när övningsrummet användes. 
Dessa värden visar att det finns transmission mellan väggarna.  
 
Uppmätt bakgrundsnivå i korridoren med ljudnivåmätare blev 38 dB (A-vägd). 
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4. Diskussion 
Det finns flera mätmetoder och parametrar att välja mellan när man ska mäta rumsakustik. Av 
tidbrist valde vi att rikta in oss på ett fåtal mätmetoder och parametrar. 
Under arbetets gång stötte vi på en hel del problem. Problemet låg i att få fram mätutrustning 
när vi behövde den. När vi väl hade fått tag på utrustningen så stötte vi på ett annat problem, 
vilket var att programvaran inte gick att installera på den dator som vi tänkte använda. Vi 
löste det genom att använda oss av en annan dator.  
 
Efter att alla mätningar var gjorda kunde vi i stort konstatera att lokalerna uppfyller de krav 
som ställs. Ett annat problem som uppstod, vilket vi märkte efter att vi var klara med 
mätningarna i konsertsalen. Problemet var att vi använde oss av en liten ljudkälla (liten 
högtalare) som inte kunde alstra starkare ljud och ge upphov till högre ljudintensitet. Se figur 
28 för mätresultat. På grund av tidsbrist kunde vi inte göra om mätningarna med en annan 
större och starkare ljudkälla. I ett sådant fall när man har ett stort rum krävs ett större 
membran att tränga undan den mängd luftmassa som finns i rummet i förhållandet till 
ljudkällan. Ljudet hinner ”dö” ut innan den hinner reflekteras tillbaka från alla ytor från 
rummet. På grund av rummets storlek beter sig vår ljudkälla som i frittfält. Ljudet absorberas 
av den stora mängden luftmassa som finns i lokalen. 
Vad gäller mätningar i studion kunde vi konstatera att de uppfyller de krav som ställs. Det var 
bara en lokal som hade högre mätvärde på bakgrundsnivån. Det var kontrollrum 2, K2 som 
hade högre mätvärden när det var lektioner vid intill liggande rum. Se figur 33 för mätresultat. 
Det vi tror kan ha hänt är att byggföretaget hade missat att isolera enligt bestämmelserna. 
Anledningen till att vi placerade vår ljudkälla och vår mätpunkt var att vi följde ISO-standard, 
källa [11] för ett sådant ljudmätning. De kriterier som konsertsalar ska uppfylla ses i figur 34. 
Dessa värden är baseras på att konsertsalen är fullsatt. I figur 35 ses kriterer som ska uppfyllas 
för inspelningsstudio. 

Mätresultat 
Mätpunkt M3 
RT60 (s) 1,68 
RT30 (s) 1,88 
SNR, 500 Hz (dB) 7 
SNR, 1000 Hz (dB) 10,8 
C50 (dB) 13,15 
C80 (dB) 13,38 
EDT10 (s) 0,111 

Figur 26. Visar mätresultat vid mätpunkt M3. 
 

Mätresultat 
Mätpunkt M11 
RT60 (s) 1,74 
RT30 (s) 1,38 
SNR, 500 Hz (dB) 7,7 
SNR, 1000 Hz (dB) 10,3 
C50 (dB) -1,17 
C80 (dB) 0,91 
EDT10 (s) 0,735 

Figur 27. Visar mätresultat vid mätpunkt M11. 
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Mätresultat 
Mätpunkt M15 
RT60 (s) 2,84 
RT30 (s) 1,38 
SNR, 500 Hz (dB) 8 
SNR, 1000 Hz (dB) 13,5 
C50 (dB) 6,7 
C80 (dB) 5,01 
EDT10 (s) 0,506 

Figur 28. Visar mätresultat vid mätpunkt M15. 
 

Mätresultat 
Mätpunkt Studio 1 
RT60 (s) 0,66 
RT30 (s) 0,92 
SNR, 500 Hz (dB) 11,3 
SNR, 1000 Hz (dB) 15,1 
C50 (dB) 14,9 
C80 (dB) 18,3 
Uppmätt bakgrundsnivå med ljudnivåmätare (dB) 22,3 

Figur 29. Visar mätresultat vid mätpunkt Studio1. 
 

Mätresultat 
Mätpunkt Studio 2 
RT60 (s) 0,8 
RT30 (s) 0,81 
SNR, 500 Hz (dB) 11,8 
SNR, 1000 Hz (dB) 13,5 
C50 (dB) 12,72 
C80 (dB) 19,28 
Uppmätt bakgrundsnivå med ljudnivåmätare (dB) 24,9 
Uppmätt bakgrundsnivå med CLIO (dB) 51,7 

Figur 30. Visar mätresultat vid mätpunkt Studio2. 
 

Mätresultat 
Mätpunkt Studio 3 
Uppmätt bakgrundsnivå med ljudnivåmätare (dB) 25 
Uppmätt bakgrundsnivå med CLIO (dB) 44,9 

Figur 31. Visar mätresultat vid mätpunkt Studio3. 
 
 

Mätresultat 
Mätpunkt K1 
Uppmätt bakgrundsnivå med CLIO (dB) 37,6 

Figur 32. Visar mätresultat vid mätpunkt K1. 
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Mätresultat 
Mätpunkt K2 
Uppmätt bakgrundsnivå med ljudnivåmätare (dB) 31,3 
Uppmätt bakgrundsnivå med CLIO (dB) 19 
Uppmätt bakgrundsnivå med CLIO vid aktivitet (dB) 46,8 

Figur 33. Visar mätresultat vid mätpunkt K2. 
 
 
  Målvärden Tolerans 
RT60 (s) 2.0 ±0.1 
EDT (s) 2.0 ±0.2 
C80 (dB) 0.0 ±1.0 

Figur 34. Visar målvärden samt toleranser för konsertsalar. Källa [13]. 
 
 
  Målvärden Tolerans 
RT60 (s) 0.4 ±0.1 
EDT (s) 0.4 ±0.2 
C80 (dB) 0.0 ±1.0 

Figur 35. Visar målvärden samt toleranser för inspelningsstudio. Källa [13]. 
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Bilaga 1 
 
Bilaga 1 innehåller två räkenexempel på transmission och reduktion. 
 
Exempel 1 
TL=50 dB 
S=10 m2 
 
Vägg 

TL=20dB 
S=1.5 m2 
Fönster 

TL=50dB 
S=10 m2 
 
Vägg TL=35dB 

S=4 m2 
Dörr 

 
𝜏̅ = 1 ∙ 10−5+1 ∙ 10−2+31,62 ∙ 10−5+1 ∙ 10−5

10+1,5+4+10
≈  0,0006   

 
𝑇𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔 1

𝜏�
  ≈ 32 dB                                  

 
 
 
Exempel 2 
Ett annat fall som är värt att nämna är när det är av intresse att veta hur stor reduktion bidrar 
väggen mellan ett kontrollrum och studio med.  

 
 Figur B1. Exempel och bild från källa [3]. 

Här kan vi på ett alternativt sätt räkna fram totala reduktionstalet av dessa ytor på följande 
sätt: 

𝑇𝐿 = −10𝑙𝑜𝑔 � 𝑆1

10
𝑇𝐿1
10

+ 𝑆2

10
𝑇𝐿2
10
�      [1.28] 

Där 



34 
 

𝑆1= Väggens yta uttryckt i procent 
𝑇𝐿1= Väggens reduktionstal i dB 
𝑆2= Glasrutans yta uttryckt i procent 
𝑇𝐿2= Glasrutans reduktionstal i dB 
Om väggens reduktionstal (𝑇𝐿1) är 50 dB med dimensioner 5 m x 3 m då blir den totala ytan 
S 18 m2, glasrutans tal (𝑇𝐿2) är 40 dB med en yta på 2,6 m2. Det som görs här för att få fram 
väggens nettoarea är att helt enkelt subtrahera glasytan från det totala, då blir det hela 
matematiskt uttryck på följande sätt: nettoväggarean = 18 – 2,6 = 15,4 m2 vilket motsvarar 
85,6 % av den totala arean medan glasrutans area motsvarar 14,4 %. 

 

𝑆1 = 15,4
18

= 0,856                      𝑆2 = 2,6
18

= 0,144 

 

𝑇𝐿 = −10𝑙𝑜𝑔 �0,856

10
50
10

+ 0,144

10
40
10
� ≈ 46.4 dB 
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