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Sammanfattning 
Projektet har utförts i samarbete med Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB. De arbetar med 
utveckling och tillverkning av laminerade material för att förbättra ljud och vibrationer hos främst 
bromssystem men även till andra bildelar. Uppdraget var att jämföra olika dämpningsmaterial åt 
företaget vid luftburen och strukturburen excitering och därefter presentera ett resultat i form av 
vilket dämpmaterial som hade bäst effekt, det vill säga sänkte den totala ljudtrycksnivån mest. 
Företaget har planer på att bredda arbetsområdet och vill därmed ha dämpningsmaterialen 
jämförda. Projektet omfattar inte hur vibrationerna påverkas av dämpningen eller isoleringen 
utan enbart nivåskillnaden i ljudtryck.  
 
Mätningarna har utförts med dubbla mikrofoner i ett s.k. halvekofritt rum (ljudisolerat rum) på 
en kåpa tillverkad av aluminium som principiellt representerar ett oljetråg. Exciteringarna har 
gjorts med högtalare respektive shaker. Dämpningsmaterialen som projektet omfattar är 5 
stycken dämpnings- och isoleringsmetoder som bygger på olika principer och är tillverkade i olika 
material med varierande tjocklek. De används i dagsläget i olika utformningar, utsträckning och 
storlek.  
 
Resultatet av mätningarna visar att vid luftburen excitering presenterade ADF (Applied damping 
foam) den bästa effekten genom att sänka den totala ljudtrycksnivån mest. Vid strukturburen 
excitering hade ADM (Applied damping material) den bästa effekten. Vid båda typerna av 
excitering gav dubbelskalslösningen sämst effekt. 
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Abstract 
This project has been completed in co-operation with Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB. 
They specialize in developing laminated damping- and isolation products for breake systems. The 
assignment was to compare different damping materials when excited with airborne and 
structure borne excitation and to present a proper result, defining one superior method of 
damping for each type of excitation. Superiority in this case is damping the total sound pressure 
level the most. This project does not include analyzing the vibrations, merely the noise they 
cause. 
 
All measurement samples has been done with two microphones in a semi anechoic chamber on 
an aluminum housing representing an oil sump. The excitations has been produced with a 
speaker and a shaker. The damping materials included in this project are 5 different methods of 
damping and isolation, made out of different materials and with varying thickness. 
 
The result of the comparison between the methods prove ADF (Applied damping foam) to be the 
most effective method of lowering the sound pressure level with airborne excitation. With 
structure borne excitation ADM (Applied damping material) proved to be the most effective. 
With both types of excitation the laminate “dual wall solution” proved to have the lowest effect.  
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1. Inledning 
Detta projekt är utfört i samarbete med Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB. Utrustning och 
material som använts tillhör Trelleborg.  
 

1.1 Bakgrund 
Trelleborg Rubore i Kalmar (Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB) är ett dotterbolag till 
Trelleborg Group. Företaget arbetar med utveckling och tillverkning av laminerade material för 
att förbättra ljud och vibrationer hos främst bromssystem men även till andra bildelar. Med 
framtidsplaner på att utöka arbetsfältet till ytterligare fordonskomponenter krävs förarbete. Ett 
steg i utvecklingen är att avgöra vilken metod eller vilken typ av dämpningsmaterial som bör 
användas för respektive komponenter.  
 
I dagsläget används huvudsakligen 3 olika typer av dämpningslösningar, ADM (Applied damping 
material), ADF (Applied damping foam) och en dubbelskalslösning. Vid tillämpning av dessa 
appliceras ett stycke av dämpningsmaterialet på den yta som ska dämpas. För ett otränat öga 
fungerar det som när man med hjälp av handen dämpar ljudet från en cymbal för att 
vibrationerna och ljudet ska upphöra (ADM) eller täcka över problemområdet med en låda 
(dubbelskalslösning, ADF). 
 
På bilar finns olika källor till ljud och buller. Naturligtvis finns ljudkällor där buller är en oundviklig 
konsekvens men inom fordonsindustrin arbetar företag som Trelleborg med att få bilar att bli så 
tystgående som möjligt. Bromsarna på en bil påverkas av flera olika faktorer utöver belastning, 
exempelvis temperatur och luftfuktighet vilket leder till att utvecklade lösningar måste fungera i 
annat än ideala förhållanden.  
 
 

1.2 Syfte och problemställning 
Det som ska jämföras är effektskillnaderna mellan fem olika dämpmaterial när ett oljetråg de är 
monterade på utsätts för luft- och strukturburen excitering. Då ett oljetråg inte utsätts för 
friktion och krafter på samma sätt som en broms gör behövs inte samma dynamik i dämpningen, 
däremot är ytorna större vilket leder till annan typ av ljud- och vibrationsutbredning. Ljudvågorna 
från stora ytor alstras huvudsakligen vinkelrätt mot ytans plan [1]. Detta innebär att den typ av 
dämpning som fungerar bäst för bromsar inte nödvändigtvis gör det för motorkåpor. Därmed 
utfördes projektet med syfte att ta fram en principiellt överlägsen metod för motorkåpor etc.  
 
Eftersom två olika typer av excitering användes i projektet fanns möjligheten att resultaten 
varierar beroende på om exciteringen är luft- eller strukturburen. Dämpningsmaterialen är 
baserade på olika principer och med olika uppbyggnad som skiljer på dämpning och isolering. Vid 
ljud- och vibrationsdämpning kan orsaken till problemet finnas vid ett eller flera frekvensband, 
vilket innebär att ett dämpande eller isolerande material kan principiellt tillintetgöra ljud- eller 
vibrationer vid ett specifikt frekvensband men problemet ändå kan kvarstå. De har olika 
verkningsområden och har därefter varierande effekt beroende på frekvensområde. Industriellt 
sker val av dämpmaterial antingen utifrån vilken ljudlösning som tar bort en särskild ton bäst eller 
vilken som sänker den totala ljudnivån mest. 
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1.3 Mål  
Med företagets ambitioner om att expandera utbudet var målet att projektet skulle kunna ligga 
till grund för framtida utveckling. Resultatet ska därför kunna bidra med en indikation om vilken 
princip som fungerar bäst för den typen av dämpning, därav projektets principiella karaktär med 
fem olika typer av lösningar.  
 
Med mål för projektet att redovisa vilken typ av dämpning eller isolering som sänker 
ljudtrycksnivån vid luftburen- samt strukturburen excitering mest innebär det att resultatet inte 
nödvändigtvis är detsamma för de två exciteringstyperna. Viktigt är att skilja på nivåsänkningen 
vid specifika frekvensband och den totala ljudtrycksnivån. Det som söks i projektet är den eller de 
lösningar som resulterar i lägst totala ljudtrycksnivå och inte fokuserat på ett specifikt 
frekvensband.  
 
Krav för projektet: 

• Resultatet ska visa vilken typ av dämpning som ger lägst ljudtryck vid strukturburen 
excitering. 

• Resultatet ska visa vilken typ av dämpning som ger lägst ljudtryck vid luftburen 
excitering. 

• Projektets rapport ska vara klar 1/6-2018. 
 
 

1.4 Avgränsningar  
Naturligt går ljud och vibrationer hand i hand. Vibrationer ger ljud. I detta projekt utvärderas 
enbart ljudet som mätningarna visar, vilket innebär att enbart ljudtrycket från resultatet kommer 
ligga till grund för vilken lösning som anses leverera bäst effekt. Vibrationerna i sig kommer inte 
påverka resultatet mer än ljudet de medför. Däremot så observerades vibrationerna och 
dokumenteras med hjälp av en laser (Polytec PSV400 Laser Vibrometer). De observationer som 
gjordes gällande vibrationerna på oljetråget gjordes enbart på mätobjektets undersida, det vill 
säga trågets största yta på 600 cm2. Dämpningsmaterialen som monterades på mätobjektets 
undersida är 336cm2 (14x24cm) och täcker därmed 56 % av ytan.  
 
Mätningarnas resultat som styr slutsatsen var de resultat som gav lägst totala ljudtrycksnivå, 
oavsett hur frekvensspektrumet såg ut. Frekvensspektrumet analyserades och diskuterades 
utifrån specifika frekvensband men dessa är inte avgörande för resultatet. Det frekvensintervallet 
som analyserades var mellan 500 Hz och 4 kHz. 
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2. Teori  
 

2.1 A-vägning 
Ljudtryck mäts i Pascal (Pa) liksom andra tryck, men eftersom den psykofysiska känsligheten är 
logaritmisk används den logaritmiska skalan decibel dB vid mätningar av ljudtryck [3]. Referensen 

för ljudtryck är 2 × 10−5 Pa och utgör tröskeln för det lägsta ljudtryck ett mänskligt öra hör. 
 
Vid mätningar av ljudnivåer som rör den mänskliga hörseln används så kallade vägningsfilter för 
att representera hur ljudet uppfattas. Detta sker på så vis att uppmätta signaler förstärks och 
försvagas beroende på frekvensen. Det finns flera vägningsfilter som används i olika fall för att få 
representativa mätvärden utifrån vad som mäts, A-vägning är det vanligaste och används i detta 
projekt. A-vägningsfiltret är baserad utifrån det mänskliga örats känslighet vid olika frekvenser. 
Då känsligheten är lägre för frekvenser under 1kHz är förstärkningen därmed negativ under 
denna frekvens, vilket innebär att ljudtrycksnivån dämpas. Känsligheten ökar vid frekvenser över 
1kHz för att sedan avta igen kring 6kHz [1]. Figur 1 nedan visar A-vägningsfiltrets effekt vid olika 
frekvenser. 
 
 

 
Figur 1 – Graf som visar förstärkningen från A-vägning 
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Vid analys av ett frekvensspektrum är vikten av vad som analyseras avgörande. I figuren 2 nedan 
är ett exempel på mätdata från excitering av shaker utan A-vägningsfilter. Figuren visar den 
totala ljudstrycksnivån (55,1 dB) vid mätning av bakgrundsnivån, det vill säga utan excitering är 
densamma som när mätobjektet exciteras med ADF monterat på ytan. Med ett A-vägningsfilter 
är däremot skillnaden 20,4 dB(A) enligt figur 3. Detta beror på det mänskliga örats känslighet och 
är en betydande skillnad eftersom 8-10 dB(A) upplevs som en fördubbling av ljudnivån [5]. Blå 
linje representerar excitering med ADF, röd representerar excitering utan ADF och grön 
representerar bakgrundsnivån. 
 

 
Figur 2 - Frekvensspektrum över ADF som exciteras med shaker, ej A-vägt 

 

 
Figur 3 - Frekvensspektrum över ADF som exciteras med shaker, A-vägt 
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2.2 Frekvensanalys  
Tids- och frekvensplanet är vedertagna begrepp inom ljud- och vibrationsläran. Det finns olika 
typer av analyser som kan göras på ljud eller vibrationer vilka beskriver signalerna på olika sätt 
[1]. Vid analys av ljud och vibrationer används vanligtvis frekvensplanet (amplitud/frekvens) 
istället för att analysera tidsplanet (amplitud/tid). Detta görs för att i de allra flesta fall är en 
frekvensanalys mer informativ och beskrivande än vad en analys på tidsplanet är. Naturligtvis 
beror detta på vad målet med analysen är. Ifall exempelvis en bil ger ifrån sig en irriterande ton 
vid inbromsning är en analys med avseende på tiden inte relevant. Däremot är en frekvensanalys 
med synliga frekvensband relevant för att hitta höga amplituder. Därefter kan även dämpning 
mätas och jämföras utifrån de frekvensband där de oönskade ljuden uppstår.  
 
Figur 4 resp. 5 nedan visar skillnaden mellan en analys över Level vs. Time och frekvensplanet. 
Båda figurerna visar dämpning av samma material och exciteras av en shaker, den röda linjen 
representerar den odämpade exciteringen och den blå representerar den dämpade exciteringen 
och den gröna linjen i figur 5 representerar bakgrundsnivån. Figur 4 visar enbart att den 
dämpade ytan har lägre total ljudtrycksnivå än den odämpade, men figur 5 klargör vilka 
frekvensband som utgör en högre ljudtrycksnivå och hur stor dämpningen är för de tre första 
frekvenserna då skillnaden i amplitud överstiger 20 dB(A). 

 
 

 
Figur 4 - Spektrum med Level vs. Time för ADM1 exciterad av shaker 

 
Figur 5 - Spektrum med amplitud/frekvens för ADM1 exciterad av shaker  
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I programmet HEAD Analyzer ArtemiS 12.0 analyserades samtliga ljudupptagningar och där fanns 
även möjligheten att göra olika typer av analyser på amplitud, frekvens och tid. Analys av Level 
vs. Time kan visa om mätningen har upptagit störningar eller ojämnheter. Eftersom mätobjektet 
exciteras med ett s.k. vitt brus (se vidare avsnitt 2.4) ska det inte finnas större avbrott eller 
avvikelser från färgernas symmetri, se figur 6 för analysen av FFT vs Time. I fall av ett störande 
ljud för mätningen kan detta tydligt läsas av vid denna typ av analys och då antingen klippa bort 
den tidsperioden eller att göra om mätningen, vilket gjordes vid ett flertal tillfällen under 
testtillfällena då störande ljud utifrån har påverkat mätningen i ljudrummet.  
 

 
Figur 6 - Analys av amplitud, frekvens samt tid (FFT vs Time) 
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2.3 Två mikrofoner, ett genomsnitt 
Vid samtliga mätningar användes två mikrofoner av modell GRAS 26CF som var kalibrerade med 
samma kalibreringsenhet. Huvudsakligen fanns två anledningar till att det användes två 
mikrofoner. Ifall den ena skulle framhäva missvisande värden fanns en andra mikrofons värden 
att förlita sig på. Utöver redundans kan mikrofonens positions vara avgörande för mätvärden. 
Om den exempelvis skulle vara positionerad framför en nodlinje skulle det kunna innebära 
förvrängda resultat. I figur 7 visas ytans modformer och nodlinjer vid strukturburen excitering, i 
detta fall vid 4248Hz är fallet modform 5:2, det vill säga 5 bukar i det horisontella planet och 2 i 
det vertikala. Nodlinjerna kan tydas mellan bukarna och ger upphov till minskad ljudalstring från 
dessa linjer. Eftersom dessa modformer ser olika ut vid olika frekvenser finns alltid risken att en 
mikrofon placeras vid nodlinjen för någon frekvens, därav redundansen. 
 

 
Figur 7 - Analys av mätobjektets modformer. Ovan modform hittades vid 4248Hz när den utsätts för strukturburen 

excitering 
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De ljudmätningar som presenteras i rapporten är genomsnitten av de båda mikrofonernas 
resultat. Mikrofonernas placering är som figur 8 och 9 visar, en av mikrofonerna är placerad mitt 
framför referensytans mittpunkt och den andra ändrad i höjd och sidled, men båda på samma 
avstånd (30cm) från mätobjektets yta. 
 

 
Figur 8 - Mikrofonernas position, sett bakifrån 

 
Figur 9 - Mikrofonernas position, sett från snett ovan 
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2.4 Exciteringen 
Vid strukturburen excitering användes en Wilcoxon elektromagnetisk shaker modell F3 för att 
excitera mätobjektet. På figur 10 syns shakern som den var monterad på aluminiumskivan under 
mätningarna, shakern monterades i ett gängat hål. Uppgiften shakern har är att excitera objektet 
med en bestämd kraft enligt signaler från styrande dator. Shakers används i stor utsträckning 
inom ljud- och vibrationsforskning och finns i olika storlek och utformning.  
 

 
Figur 10 - Wilcoxon F3 elektromagisk shaker 

 
Vid luftburen excitering användes en högtalare för att excitera mätobjektet. Högtalaren fanns till 
projektets förfogande och var sedan tidigare monterad i en låda där samma kablar som användes 
till shakern kunde kopplas in för att styra högtalaren. Detta förenklade växling mellan shaker och 
högtalare. Högtalaren var fullt funktionell och visas på figur 11. 
 

 
Figur 11 - Högtalaren som användes för excitering 
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Excitation med både högtalaren och shakern vid mätningarna styrdes med ett så kallat vitt brus. 
”I vitt brus är effekten jämnt fördelad på alla frekvenser” enligt Nationalencyklopedin [2], vilket 
innebär att en analys blir rättvis eftersom samtliga frekvenser exciteras med samma effekt och 
därmed mest likvärdiga förutsättningar. Förutsättningarna kan aldrig bli helt lika eftersom en 
högtalare har en helt annan uppbyggnad och andra egenskaper än en shaker. Eftersom 
högtalaren och shakern inte erhöll samma effekt var utsignalerna på de olika komponenterna 
tvungna att kalibreras för att den totala ljudtrycksnivån skulle vara likvärdig. Shakern och 
högtalaren exciterade strukturen med ett så kallat Pseudo-random noise, vilket är en typ av vitt 
brus. Vid användning av periodisk excitering är det viktigt att låta mätobjektet hamna i steady-
state, innan mätningarna påbörjas för att objektet ska hinna styras av enbart den önskade 
signalen [6]. Steady state är ett tillstånd där inga observerbara förändringar sker, det vill säga när 
mätobjektet inte längre påverkas av det exciterande objektets tillståndsförändring mellan inaktiv 
och aktiv, utan enbart av de kontinuerliga exciteringarna [4]. I praktiken innebär det att vänta ut 
övergångsfasen tills mätobjektet har hunnit anpassa sig till de exciterande svängningarna och 
därefter hamna i steady state innan mätningarna påbörjas. 
 
 

2.5 Mätningsmiljö 
Mätningarna utfördes i en så kallad semi-anekoisk kammare, ett ljudisolerat rum. Den typen av 
rum har flera olika namn beroende på företag eller organisation, bl.a. halvekofria rum eller 
akustiklaboratorium och används vid ljud- och vibrationsmätningar.  
 
Mätobjektet har vid samtliga mätningar varit inspänt i elastiska linor i hörnen på 
aluminiumskivan som är mätobjektet är monterad på. Aluminiumskivan skiljer oljetråget från 
resterande delar och därmed är tråget enbart i direkt kontakt med skivan, se figur 12. De 
elastiska linorna som höll mätobjektet på plats var spända i en stålram där ytans mitt var 
positionerad 90 cm över golvet. 
 

 
Figur 12 – Mätobjekt, shaker och högtalare monterade på aluminiumstruktur. Inspänningen är s.k. fri-fri 
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2.6 Mätobjekt 
Mätobjektet, det vill säga ojletråget, som samtliga mätningar utförts på är tillverkat enbart i 
aluminium och ser ut enligt figur 13 nedan. Hela mätobjektet är svetsat med TIG-svets och på 
ovansidan av strukturen är en aluminiumram med gänghål för samtliga M6-bultar, även den är 
svetsad på strukturen. Ramen finns för att möjliggöra montering av aluminiumskivan och är i sig 
uppdelad i två lång- respektive två kortsidor. Tråget är tillverkat av företaget sedan tidigare och 
fanns till förfogande för projektet.  
 
 

 
Figur 13 - Mätobjektets dimensioner, enheten för samtliga mått är mm 

 
Aluminiumskivan som skiljer oljetråget från resterande delar har dimensionerna 510x232x10 mm 
samt ett rektangulärt hål på 170x133 mm där högtalarens luftburna excitering passerar genom. I 
hörnen på skivan finns fyra hål som är avsedda för inspänning av skivan med mätobjektet, 
högtalaren, shakern och accelerometern monterad. Figuren ovan är en efterkonstruktion för att 
tydliggöra mätobjektets dimensioner. 
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2.7 Dämpningsmaterial 
I projektet jämfördes fem olika dämpningsmaterial som är tillverkade i olika material och bygger 
på olika principer. Generellt är det tre olika principer. ADF, ADM och dubbelskal där ADM har 
testats i tre olika utföranden med varierande tjocklek och material, se figur 14 och kap 1.1 för 
förkortningar. Samtliga dämpningsmaterial hade dimensionerna 140x240mm.  
 
 

 
Figur 14 - Samtliga dämpningsmaterial 
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2.7.1 ADF  
Trelleborgs ADF är ett isolerande material som är uppbyggt av flera lager, där två lager 
galvaniserat stål binds ihop med ett lim. Mellan stålet och den odämpade strukturen är ett lager 
EPDM-gummi som står till grund för den isolerande effekten [7]. Denna foam limmas på önskad 
yta med trycklim. Konstruktionen innebär att ursprungsytan får en ny isolerad yta som alstrar 
ljudvågor av lägre amplitud vilket förenklat beskrivet innebär att man gömmer problemet snarare 
än dämpar strukturen. Figur 15 beskriver konstruktionen utifrån ett tvärsnitt för det isolerande 
ADF-ämnet. 
 

 
 

Figur 15 – Tvärsnitt på uppbyggnaden av ADF 

Tjockleken på ingående komponenter från ovan är 1 mm stål, 0.04 mm lim, 1 mm stål, 3 mm 
EPDM-gummi, 0.15 mm lim och dämpad yta enligt figur 15. Komplett materialinformation om 
ADF finns i bilaga 1. 
 

2.7.2 ADM1 (Tjock, stål) 
Det första av de tre ADM-materialen som testades har benämnts ADM1, det är ett material som 
bygger på en annan princip än ADF då det dämpar ytan istället för att skapa en ny, isolerad yta. 
Vid applicering av ADM används hydraulpress som trycker ihop materialen med 100 N/cm2 och 
belastas med detta i 5 sekunder. 
 

 
Figur 16 - Tvärsnitt på uppbyggnaden av ADM 

Tjockleken på strukturens ämnen är 1 mm stål, 0.12 mm nitrilgummi, 1 mm stål, 0.14 mm 
nitrilgummi och 0.12 mm trycklim som monteras på ytan enligt figur 16, från ovan. Figuren är 
från materialinformation om ADM, se bilaga 2 för hela dokumentet. 
 

2.7.3 ADM2 (Tunn, stål) 
Det andra ADM-materialet var en prototyp, bestående av ett 0,7mm tjockt stållager, 0,14mm 
nitrilgummi och 0,12mm lim. Liksom de andra ADM-materialen pressades detta 
dämpningsmaterial ihop med mätobjektet med 100 N/cm2 i 5 sek. 
 

1 mm Stål 
 

1 mm Stål 
 

0.04 mm Lim 
 

3 mm EPDM-gummi 
 
0.15 mm Lim 
 
Dämpad yta 
 

1 mm Stål 
 

1 mm Stål 
 

0.12 mm Nitrilgummi 
 

0.14 mm Nitrilgummi 
 
0.12 mm Trycklim 
 
Dämpad yta 
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Detta material testades för att avgöra skillnaden i uppbyggnad, hur pass stor differensen var 
mellan detta tunna ADM-ämne med enbart ett lager stål och det ursprungliga ämnet ADM1 med 
två lager sammansatta med nitrilgummi. 
 

2.7.4 ADM3 (Tunn, aluminium) 
Det tredje och sist testade ADM-materialet var också en prototyp, bestående av ett 0,7mm tjockt 
aluminiumlager, ett 0.14 mm lager nitrilgummi samt 0.12 mm trycklim. Även detta material blev 
utsatt för sammanpressning med 100 N/cm2 i 5 sek.  
 
Med ADM2 som referens gjordes tester på ADM3 med målet att aluminium skulle kunna leverera 
ett likvärdigt resultat som stål vilket i längden skulle kunna vara avgörande för företaget då 
aluminium är billigare, har lägre densitet och därmed lägre vikt. 
 

2.7.5 Dubbelskalslösning  
Trelleborgs dubbelskalslösning finns i flera olika utföranden och med grundprincipen att lämna 
en luftspalt mellan mätobjektet och det isolerande ämnet. I projektet användes samma typ av 
dämpmaterial som ADF, där materialets lager kommer i ordningen är 1 mm stål, 0.04 mm lim och 
1 mm stål. Skillnaden mellan ADF och dubbelskalslösningen är att ADF var monterad med ett 
heltäckande lager 3 mm EPDM men dubbelskalslösningen har endast ett 10 mm brett, 3x3 mm 
tjockt lager EPDM-gummi i kanterna, se figur 17. 
 

 
Figur 17 - Dubbelskalslösning med EPDM (10mm bred, 9mm tjock) längs kanterna 
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3. Metod och genomförande  
Genomförandet av projektet har varit en central del i projektet där 6 veckor spenderats på 
Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB. Arbetet har med övervägande del varit förberedelser, 
hantering och studerande av datorprogram, mätobjekt, utrustning och dämpmaterial. 
Mätningarna var naturligtvis en viktig del, men tidsmässigt en mindre del i projektet då det tog 
ungefär en vecka att utföra själva mätningarna.  
 

3.1 Förberedelser och planering 
Mätobjektet analyserades och mättes upp, högtalaren analyserades och studerades för 
montering. ”Påbörja aldrig en mätning innan syfte och mätsituation är kartlagda – dåligt 
planlagda mätningar kan sällan eller aldrig utvärderas i efterhand.” är en viktig princip att bejaka 
vid planering och förberedelse av ljud- och vibrationsmätningar [1]. Detta stod till grund för att 
inga mätningar skulle förhastas i projektet och inget slutgiltigt skulle utföras innan samtlig 
utrustning, material, mjukvaror och omständigheter var klargjorda. I början av projektet 
planerades utförandet, tillvägagångssätt och hur kraven på projektet skulle mötas. Det vill säga 
att projektmålen sågs över och utifrån det strukturerades arbetet upp i faser och ordning 
uppgifter skulle utföras, så som förberedelse och val av utrustning, mjukvara och hur 
mätningarna skulle ske.  
 
Dämpningsmaterialen skulle beställas, skäras ut och prepareras innan de kunde användas för 
mätningar. ADM2 och ADM3, de tunna dämpmaterialen, kom färdiga för montering men ADM1, 
ADF samt dubbelskalslösningen behövdes prepareras med adhesiv respektive EPDM.  
 
All utrustning så som Sony EX-UT10 (datainhämtningsenhet), mikrofoner, shaker, högtalare, 
vibrometer och accelerometer skulle kopplas in och kalibreras. Mikrofonerna placerades ut på 
positioner utifrån analys av vibrometern och fick därefter inte förflyttas eller vidröras för att få 
rättvisa och korrekta mätningar, se avsnitt 3.2.1 för laserscanning. Innan laserns mätningar som 
analyserades, gjordes mätningar med för att förstå laserns funktion och hur mjukvaran 
fungerade. Utöver kalibreringen av mikrofoner var även shakern och högtalaren tvungen att 
kalibreras för att alstra likvärdiga ljudtrycksnivåer.  
 
Två datorer användes vid mätningarna, den ena skickade signalerna som styrde högtalarens och 
shakerns exciteringar. Den andra datorn mätte ljudtrycksnivåerna och spelade in mätdatan med 
programmet HEAD Recorder, för att sedan analysera mätdatan i HEAD Analyzer ArtemiS 12.0.  
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För att sänka mätrummets ljudtrycksnivå och isolera från omgivningens ljud i högsta möjliga grad 
förflyttades dator och mätutrustning ut från rummet. Kablage till och från shaker, högtalare och 
mikrofon drogs genom ett kabelhål i väggen samt en omkoppling i väggen ut till datorn. 
Mätdatorn och datorn som skickade de exciterande signalerna var vid samtliga tester placerade 
utanför det isolerade mätrummet. Kabelhålet och omkopplingen fungerade enligt figur 18 och 
19. Detta i kombination med avstängd ventilation gav mätrummet en ljudnivå på 21,7 (± 0,8) 
dB(A). 
 

 
Figur 18 - Kabelhål i väggen för kablage, en så kallad Brattbergare 

 
Figur 19 - Omkoppling i väggen, motsvarande uttag finns på andra sidan väggen 
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3.2 Mätningar  
 

3.2.1 Laserscanning 
Vibrometern (Polytec PSV 400) användes inte vid de avgörande mätningarna som presenteras i 
resultatet eftersom enbart ljudtrycksnivåerna var sökta. På grund av att dämpningsmaterialet 
täckte största delen av den mätta ytan omöjliggjordes en rättvis användning av lasern med 
dämpmaterial. Lasern användes för att hitta modformer, nodlinjer och mätobjektets frekvenser, 
därefter kunna placera ut mikrofonerna på lämpliga positioner, se figur 20. 
 

 
Figur 20 - Identifierade modformer och dess frekvenser vid strukturburen excitering 

 
 

3.2.2 Applicering och byte av dämpmaterial 
Först togs shaker och accelerometer bort från aluminiumskivan och kablage kopplades ur, 
därefter plockades de kvarhängande delarna (mätobjekt, skiva och högtalare) ner från dess 
upphängning i den semi-anekoiska kammaren där mätningarna utförts. Därefter demonterades 
mätobjektet från aluminiumskivan som både högtalaren, shakern och sumpen var fastskruvade i. 
När mätobjektet var separerat från skivan kunde ytan slipas för att få bort ojämnheter, därefter 
tvättades den ren för att slutligen rengöras med etanol.  
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Med ytan slipad och rengjord kunde nya markeringar för dämpmaterialet göras. Detta gjordes 30 
mm från ytans kant och därmed centrerat till ytans mitt, uppmätt med skjutmått. Eftersom 
upphettning av ytan förbättrar limmets bindande egenskaper användes en gasbrännare på 
insidan av mätobjektet för att värma upp ytan. Därefter kunde dämpmaterialet appliceras på den 
markerade ytan. Med dämpmaterialet på plats pressades det fast ytterligare med en 
hydraulpress med ett tryck på 100 N/cm2 enligt materialspecifikationen, se bilaga 2. 
 
När dämpmaterialet var applicerat på mätobjektet kunde resterande komponenter monteras 
samman. Eftersom skivan och högtalaren fortfarande var sammansatta krävdes endast att detta 
skulle monteras på mätobjektet för att slutföra monteringen. Detta gjordes med 12 st 
symmetriskt placerade M6-bultar åtdragna med ett vridmoment på 12 Nm för att sedan hänga 
upp mätstycket. Shakern skruvades i sitt förbestämda hål i skivan och den magnetiska 
accelerometern sattes på sin markerade position på det övre vinkeljärnet. Med mätobjektet och 
dess tillhörande utrustning på plats gjordes en rutinmässig positionsmätning för objektet, vilket 
gjordes med en 3-axlig mätning för avstånd till mikrofonerna, i höjd och i sidled. 
 
 

3.2.3 Mätning med dämpmaterial 
Under mätningarna användes dator för att skicka exciteringssignalerna till shakern och 
högtalaren samt ytterligare en dator och en Sony EX-UT10 (datainhämtningsenhet) för att samla 
in data. Ventilationen stängdes tillfälligt av för att sänka bakgrundnivån på ljudtrycket till en 
minimal nivå. Som tidigare nämnt hade mätrummet en bakgrundsnivå på ca 21,7 (±0,8) dB(A). 
Innan varje mätning, både med och utan dämpmaterial, positionsmättes mikrofonerna i deras 
relativa position till mätobjektet för att i bästa mån säkerställa graden av tillförlitlighet till 
mätresultaten. Den relativa positionen till mätobjektet kan vara avgörande eftersom amplituden 
vid vissa frekvensband kan vara helt felaktiga och därmed lösningen på problemet oidentifierbart 
om resultaten enbart utgår ifrån mätning vid modlinje.  
 
På grund av utomstående ljud varierade ljudtrycksnivån inne i mätrummet, därför gjordes 
bakgrundsmätningar innan mätningarna på materialen påbörjades. Därefter mättes de 
strukturburna exciteringarnas ljudtrycksnivå med dämpmaterialet då shakern var aktiv. Likaså 
mättes de luftburna exciteringarnas ljudtrycksnivå med dämpmaterialet då högtalaren var aktiv. 
 

3.2.4 Demontering av dämpmaterial 
Eftersom applicering av dämpmaterialen inte kunde göras med mätobjektet inspänt var det 
tvunget att plockas ner vid applicering av nytt material. Däremot kunde dämpmaterialen 
demonteras med mätobjektet fortfarande inspänt, vilket innebar att referensmätningar 
(baseline-tester) kunde göras efter demontering av dämpmaterialen. Dessa referensmätningar 
gjordes för att senare vid analys kunna ta med felmarginaler och avvikande resultat vid 
utvärdering. Med mätobjektet fortfarande inspänt användes knivar för att kila in under och 
bända upp materialet i samband med etanol för att försvaga limmets häftande effekt. 
 

3.2.5 Mätning utan dämpmaterial 
Innan mätobjektet plockades ner från inspänningen gjordes tester på samtliga material för att 
eventuella felkällor eller avvikelser skulle kunna noteras. Detta innebar att efter dämpmaterialet 
var demonterat från mätobjektet gjordes mätningar på både luftburen- och strukturburen 
excitering för att senare jämföras med motsvarande mätning från de andra materialen. Därmed 
kunde baseline-testerna påvisa eventuella avvikelser som uppstått vid montering, demontering 
eller byte av dämpmaterial. Mikrofonens resultat skiftar beroende på placering p.g.a. exempelvis 
mätobjektets modformer. Mätningarnas resultat kunde variera från mätning till mätning, det 
innebär att enbart signifikanta skillnader anses vara avvikelser. 
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3.2.6 Mätning med accelerometer 
Under samtliga mätningar användes en PCB Piezotronics (modell 352C68) accelerometer som 
monterats på det övre vinkeljärnet längs aluminiumskivans yta. Accelerometern hade en 
magnetisk yta och placerades på sin markerade plats genom att föra den till rätt position. 
Accelerometerns mätvärden var liksom mätningarna från lasern inte till grund för något slutgiltigt 
resultat, utan användes till en början enbart som referens för vibrationerna. Om målet hade varit 
att analysera vibrationerna hos mätobjektet hade accelerometern haft en betydligt större roll i 
projektet, men eftersom enbart ljudtrycksnivån är relevant för resultatet tillförde accelerometern 
ingen information av vikt till projektet. 
 
 

3.2.7 Mätningsordning och tillvägagångssätt 
Mätprocessen för samtliga mätningar presenteras tabell 1 nedan. Den visar hur det gick till och i 
vilken ordning mätningarna gjordes för samtliga dämpmaterial. Hela processen utfördes likadant 
och i samma ordning på samtliga jämförda material.  
 
Tabell 1 - Förtydligande av mätningsordning 

Mätningstyp Mätningsnummer 

Bakgrund 1 

 2 

 3 

  

Högtalare 1 

 2 

 3 

  

Shaker 1 

 2 

 3 

  

Demontering av dämpningsmaterial 

  

Baseline Högtalare 1 

 2 

 3 

  

Baseline Shaker 1 

 2 

 3 

 
 

3.3 Analys av mätningar 
Programmen HEAD Analyzer ArtemiS 12.0 och Excel användes för analys av testerna där de totala 
ljudtrycksnivåerna jämfördes, likaså de frekvensband där dämpningen hade betydande effekt. 
Alla dämpmaterial jämfördes, de jämfördes enskilt mot sina respektive referenstester och 
skillnader mellan materialen jämfördes. Skillnaderna mellan de redundanta mätningarna 
jämfördes för att avgöra avvikande eller felaktiga resultat. Övervägande del av analyserna 
gjordes i FFT, frekvensspektrum med amplitud/frekvens som axlar men även statistik över totala 
ljudtrycksnivåerna jämfördes. 
  



 

20 
 

De frekvenser som efterfrågats resultat på var 0,5-4 kHz, men vid analysen har ett större 
spektrum analyserats på grund av risken för att viktiga frekvenser kunnat vara just utanför det 
sökta frekvensintervallet. Detta kan avläsas från bl.a. figur 21 nedan, 500 Hz har varit en vanligt 
förekommande frekvens för höga amplituder.  
 
Beroende på vad som efterfrågas behandlas och analyseras mätdatan på olika sätt. Värt att 
notera är att resultaten i avsnitt 4 enbart är beroende på de totala ljudtrycksnivåerna, då bara 
den totala ljudtrycksnivån styr resultatet. Förbättringen vid specifika frekvensband, det vill säga 
vissa toner, som anses irriterande kan helt dämpas eller isoleras bort utan att den totala 
ljudtrycksnivån förändras avsevärt. Detta innebär att uppfattningen av ett ljud inte är densamma 
som den faktiska ljudtrycksnivån eftersom hur det mänskliga örat uppfattar ljud är starkt 
beroende av frekvensen. 
 
I figur 21 och 22 presenterat nedan visas frekvensspektrum med intervallen 400-2400 Hz resp. 
1600-4000 Hz där luftburen excitering utan dämpmaterial markerats med röd, ADF med grön och 
dubbelskal med ljusblå. I figurerna syns de olika materialens effekt vid diverse frekvenser och kan 
därmed analyseras utifrån ett specifikt frekvensband om syftet är att tysta en önskad ton.  
 

 
Figur 21 - Frekvensspektrum vid jämförelse av ADF och dubbelskal, 400-2400Hz 

 
 

 
Figur 22 - Frekvensspektrum vid jämförelse av ADF och dubbelskal, 1600-4000Hz 
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4. Resultat 
Nedan presenteras resultaten bland annat i form av tabeller och grafer över hur effekten av 
dämpnings- och isoleringsmaterialen påverkade den totala ljudtrycksnivån. Reflektioner och 
slutsatser av resultaten beskrivs senare i rapporten under kapitel 5.  
 

4.1 ADF  
Resultaten för mätningarna på ADF presenteras i tabell 2 nedan, där visas samtliga mätningar 
med bakgrundsnivån, baseline-värden (utan dämpmaterial) samt ljudtrycksnivån med ADF 
applicerat på mätobjektet. 
 
Tabell 2 - Översikt över mätvärden för mätningar på ADF 

Mätning Bakgrund 
dB(A) 

Baseline Högtalare 
dB(A) 

Baseline Shaker 
dB(A) 

Högtalare 
dB(A) 

Shaker 
dB(A) 

1 21.0 45.0 43.8 38.7 41.4 

2 22.4 45.0 43.8 38.7 41.4 

3 20.9 45.0 43.8 38.7 41.4 

 
 

4.2 ADM1 (Tjock, stål) 
Resultaten för mätningarna på ADM1 presenteras i tabell 3 nedan, där visas samtliga mätningar 
med bakgrundsnivån, baseline-värden (utan dämpmaterial) samt ljudtrycksnivån med ADM1 
applicerat på mätobjektet. 
 
 
Tabell 3 - Översikt över mätvärden för mätningar på ADM1 

Mätning Bakgrund 
dB(A) 

Baseline Högtalare 
dB(A) 

Baseline Shaker 
dB(A) 

Högtalare 
dB(A) 

Shaker 
dB(A) 

1 22.2 44.7 44.6 40.0 40.8 

2 22.3 44.7 44.6 40.0 40.7 

3 22.5 44.7 44.6 40.0 40.7 

 
 

4.3 ADM2 (Tunn, stål) 
Resultaten för mätningarna på ADM2 presenteras i tabell 4 nedan, där visas samtliga mätningar 
med bakgrundsnivån, baseline-värden (utan dämpmaterial) samt ljudtrycksnivån med ADM2 
applicerat på mätobjektet. 
 
Tabell 4 - Översikt över mätvärden för mätningar på ADM2 

Mätning Bakgrund 
dB(A) 

Baseline Högtalare 
dB(A) 

Baseline Shaker 
dB(A) 

Högtalare 
dB(A) 

Shaker 
dB(A) 

1 21.1 44.7 43.8 40.1 40.3 

2 21.2 44.7 43.8 40.1 40.3 

3 22.2 44.7 43.8 40.1 40.3 
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4.4 ADM3 (Tunn, aluminium) 
Resultaten för mätningarna på ADM3 presenteras i tabell 5 nedan, där visas samtliga mätningar 
med bakgrundsnivån, baseline-värden (utan dämpmaterial) samt ljudtrycksnivån med ADM3 
applicerat på mätobjektet. 
 
Tabell 5 - Översikt över mätvärden för mätningar på ADM3 

Mätning Bakgrund 
dB(A) 

Baseline Högtalare 
dB(A) 

Baseline Shaker 
dB(A) 

Högtalare 
dB(A) 

Shaker 
dB(A) 

1 21.6 44.7 44.0 41.6 41.4 

2 21.8 44.8 44.0 41.6 41.4 

3 21.3 44.7 44.0 41.6 41.4 

 
 

4.5 Dubbelskal 
Resultaten för mätningarna på dubbelskalslösningen presenteras i tabell 6 nedan, där visas 
samtliga mätningar med bakgrundsnivån, baseline-värden (utan dämpmaterial) samt 
ljudtrycksnivån med dubbelskal applicerat på mätobjektet. 
 
Tabell 6 - Översikt över mätvärden för mätningar på dubbelskal 

Mätning Bakgrund 
dB(A) 

Baseline Högtalare 
dB(A) 

Baseline Shaker 
dB(A) 

Högtalare 
dB(A) 

Shaker 
dB(A) 

1 21.4 45.0 43.4 43.0 41.7 

2 21.9 44.9 43.4 42.9 41.7 

3 22.1 44.9 43.3 42.9 41.7 

 
 

4.6 Förbättring med dämpmaterial 
Förbättringen av samtliga material och mätningar presenteras i tabell 7, där både luftburen- och 
strukturburen excitering är skrivet i dB(A). I figur 23 presenteras även resultatet grafiskt med 
mätvärden för de första mätningarna för varje material och mätsession. I figuren jämförs 
förbättringen av materialen mellan luft- och strukturburen excitering, det vill säga mellan 
excitation med högtalaren och shakern.  
 
Summering av resultatet för de olika typerna av excitering, se tabell 7 samt figurer 23, 24 och 25: 

• Lägsta ljudtryck vid luftburen excitering var med ADF monterat på mätobjektet, det vill 
säga ADF resulterade i bäst effekt. 

• Lägst ljudtryck vid strukturburen excitering var med ADM2 (Tunn, stål) monterat på 
mätobjektet. Differensen mellan referensmätning och med dämpmaterial var däremot 
större med ADM1 (Tjock, stål). 
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Tabell 7 - Summering av förbättring med dämpmaterial 

Material Mätning Förbättring 
luftburen excitering, 

dB(A) 

Förbättring 
strukturburen 

excitering, dB(A) 

ADF 1 6,3 2,4 

 2 6,3 2,4 

 3 6,3 2,4 

    

ADM1 1 4,7 3,8 

 2 4,7 3,9 

 3 4,7 3,9 

    

ADM2 1 4,6 3,5 

 2 4,6 3,5 

 3 4,6 3,5 

    

ADM3 1 3,1 2,6 

 2 3,2 2,6 

 3 3,1 2,6 

    

Dubbelskal 1 2 1,7 

 2 2 1,7 

 3 2 1,6 

    
 
 

 
Figur 23 - Grafisk bild över förbättring med dämpmaterial. Blå = luftburen, orange = strukturburen. Enhet dB(A). 
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4.7 Total ljudtrycksnivå 
Den totala ljudtrycksnivån, det vill säga det som efterfrågades av projektet, presenteras grafiskt 
nedan i figur 24 och 25. Luftburen och strukturburen excitering visas separat i olika figurer. I 
figurerna presenteras värdena för de totala ljudtrycksnivåerna för samtliga dämpmaterial jämfört 
med baseline-testet för materialet.  
 

 
Figur 24 - Grafisk presentation av ljudtrycksnivåerna vid luftburen excitering. Blå = odämpat, orange = med 

dämpmaterial. Enhet dB(A). 

 
 

 
Figur 25 - Grafisk presentation av ljudtrycksnivåerna vid strukturburen excitering. Blå = odämpat, orange = med 

dämpmaterial. Enhet dB(A). 
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5. Diskussion  
Under denna del diskuteras projektet som helhet, i delar och med avseende på resultatet. 
 

5.1 Förberedelser 
Som citatet i del 3.1 beskriver är det viktigt att ha alla omständigheter kring mätningarna klara 
innan, att veta vad som söks och hur det ska uppnås. Omständigheter går inte att justera i 
efterhand, vilket gör att själva mätningarna utförs framåt slutet på projektet strax innan 
analysen. Detta innebar att allt var tvunget att vara klart och redo då själva mätningarna skulle 
utföras, alla inställningar och placeringar skulle vara korrekt. Omständigheter som exempelvis 
ventilationen skulle vara ”rätt” redan från början för att ha konsekventa omständigheter för 
mätningarna.  
 
Mätningar gjordes därför flera gånger med samtliga verktyg, mätdon och mjukvaror för att 
säkerställa att kunskapen kring hantering av dessa fanns. Lasern användes för flera olika 
mätningar bara för att förstå hur den fungerade, hur den skulle ställas in och efteråt även 
analyseras. Mikrofonerna kalibrerades och jämförelser gjordes för att säkerställa att de var klara 
för slutgiltiga mätningar. Likaså med mjukvaror som skulle användas för analys och för excitering, 
allting var tvunget att fungera och inga omständigheter fick ändras mellan mätningarna.  
 
Det ovan nämnda försvårade planeringsprocessen eftersom mycket av de förberedelser och 
parametrar som görs och används kring mätningar är baserat på erfarenheter. Skulle projektet 
göras om igen hade det kunnat göras snabbare. Detta eftersom nu kan det som är viktigt i 
praktiken tillämpas utan att behöva analysera vilka teoretiska förutsättningar som har avgörande 
resultat.  
 

5.2 Slutsats av resultatet 
Med avseende den totala ljudtrycksnivån kan resultatet på den strukturburna exciteringens 
mätvärden inte anses vara helt entydiga. Den totala ljudtrycksnivån visade sig vara lägst hos 
ADM2, trots dess enklare uppbyggnad. Däremot var differensen större hos ADM1, vilket även kan 
anses mer rimligt då materialets design är ett välarbetat koncept. Eftersom referensmätningarna 
inte använder samma ljudtrycksnivåer på grund av oundvikliga omständigheter är en konkret 
slutsats till ett vinnande koncept svår att dra, men med avseende på både luft- och strukturburen 
excitering kan de anses som likvärdiga. Detta leder till vidare funderingar kring materialen. Om 
syftet skulle vara att enbart sänka den totala ljudtrycksnivån förmodar jag att ADM2 hade varit 
materialet att föredra utifrån dess enklare design, förminskade materialkostnad och lättare i vikt.  
 

5.3 Skillnad mellan att dämpa specifika intervall och total ljudtrycksnivå 
Utifrån projektets mätdata kan resultatet analyseras ur många perspektiv, så som vilket 
dämpningsmaterial som passar bäst i diverse situationer. Utifrån den totala ljudstrycksnivån var 
dubbelskalslösningen den metod som resulterade i minst förbättring, men som figur 21 visar 
hade den bättre effekt än ADF vid frekvenser under 500Hz. Eftersom frekvenser under 500Hz inte 
var relevanta för projektet har lägre frekvenser inte analyserats och kan därmed inte utvärderas, 
men enbart skillnaden i total ljudtrycksnivå avgör inte hur pass bra en metod står sig vid speciella 
frekvensband. Om problemet hos ett fordon exempelvis är en irriterande ton för föraren som 
grundas i frekvensen 450 Hz hade dubbelskalslösningen varit ett bättre alternativ. Det vill säga 
att lösningen på ett problem med en för hög total ljudnivån är skiljer sig från en lösning då en viss 
frekvens är ett problem. Dämpmaterialen är ofta designade för att dämpa eller isolera ljud inom 
vissa specifika frekvensband istället för att dämpa den totala ljudtrycksnivån. 
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5.4 Variationer i resultatet 
Variationen var som störst mellan de olika mätsessionerna, alltså när mätobjektet hade 
monterats eller demonterats, av förklarliga skäl. Positionerna för mikrofonerna var uppmätta 
med stor noggrannhet och den exciterande kraften var densamma vid alla mätningar, men trots 
detta fanns variationer i ljudtrycksnivån. Däremot var skillnaden förvånansvärt liten under 
samma mätsession, då mätobjektet inte berördes. Bakgrundsnivån varierade däremot mellan 
varje mätning och skillnaden mellan mätningarna uppnådde 1,6 dB(A). Vid den låga 
ljudtrycksnivån (20,9-22,5 dB(A)) är variationerna inte märkbara för det mänskliga örat, men de 
existerar trots att de inte påverkade slutresultatet. 
 
Eftersom två mikrofonerna användes vid samtliga mätningar i projektet finns en dubbel 
uppsättning av mätdata. Detta innebär också att det finns flera värden som kan anses vara 
korrekta, däremot är risken för felmarginal större om endast värdet från en mätning presenteras 
eftersom en liten positionsjustering kan resultera i variationer som är direkt avgörande för 
slutresultatet. Därför har ett snitt på värden från mikrofonerna varit resulterande för att minska 
risken för avvikelser. Åtminstone blir magnituden på avvikelserna mindre trots att risken är 
densamma.  
 
Exempel: mikrofon 1 visar 45 dB(A) och mikrofon visar 43 dB(A), snittet blir därmed 44 dB(A). 
Detta är ett möjligt fall då mätobjektets position förskjutits och en av mikrofonerna därmed är 
placerad mitt framför en nodlinje, resulterande i ett lägre mätvärde. 
 

5.5 Målet uppnått 
De krav som ställdes på projektet har uppnåtts, resultaten presenterar vilken typ av dämpning 
som resulterar i lägst ljudtrycksnivå vid både luftburen och strukturburen excitering. 
Frekvensspektrum från samtliga mätningar har sparats ner och möjligtvis spenderats för mycket 
tid på att analysera trots att målet enbart varit fokuserat på den totala ljudtrycksnivån. Projektet 
hade kunnat analyseras vidare och med avseende på specifika frekvensband då tydliga samband 
mellan dämpmaterial och amplitud vid olika frekvenser existerar. På grund av hur de olika 
dämpmaterialen är utformade har de olika funktionsområden där de har bättre respektive sämre 
effekt. De frekvenser som analyserats var inom intervallet 400-5000 Hz eftersom det är ett 
känsligt område för det mänskliga örat och därmed ligger fokus vid utveckling av 
dämpningsmaterial vanligtvis inom detta eller närstående intervall. 
 

5.6 Total ljudtrycksnivå 
I figur 24 och 25 presenteras de totala ljudtrycksnivåerna för dämpmaterialen och jämförs med 
baseline-testerna gjorda i samband med diverse dämpmaterial. Som figurerna beskriver finns 
skillnader i ljudtrycksnivå mellan baseline-testerna som troligen grundar sig i montering- och 
demonteringsprocessen. De största skillnaderna mellan baseline-testerna är vid strukturburen 
excitering. Frågan man kan ställa är om resultatet hade sett annorlunda ut om baseline-testerna 
hade legat på samma ljudtrycksnivå, skillnaderna presenteras i figur 23 ovan, hade då 
skillnaderna varit lika stora? 
 
Naturligt uppstår felkällor som en följd av justeringar i set-upen mellan mätningarna. Allt från 
position för mätobjekt till bakgrundsljud varierar i olika grad. Men variationsskillnaden mellan 
den luftburna och strukturburna exciteringen anser jag så pass stor att det måste finnas 
skillnader i hur de olika typerna av excitering påverkar mätobjektet som gör att den luftburna 
exciteringen är mycket mer konsekvent i ljudtrycksnivå. Spannet för baseline-testerna med 
luftburen excitering är 0,3 dB(A) och för strukturburen är spannet 1,2 dB(A). En teori är att den 
luftburna exciteringen, trots hålet i aluminiumskivan och dess riktning mot mätobjektet, alstrar 
ljudvågor i större utsträckning åt andra riktningar vilket innebär att omständigheter som skiljer 
mätningarna åt spelar mindre roll. Med andra ord att ljudet mikrofonerna upptar inte enbart 
kommer direkt från mätobjektet utan att hela rummets ljudtrycksnivå är mer jämn och 
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oberoende på position i rummet, att ljudvågorna är mindre riktade. Den strukturburna 
exciteringen tror jag är mer beroende av den relativa positionen av mikrofonerna då ljudvågorna 
är mer riktade och ljudet som uppstår av shakern är i princip helt beroende av fysisk kontakt med 
en struktur. Den exciterar inte ljud på samma sätt som högtalaren då de bygger på olika principer 
och fungerar helt olika.  
 

5.7 Konstruktionen 
Konstruktionen av mätstycket/fixturen bestod som bekant av mätobjektet, aluminiumskivan, 
shakern, högtalaren och accelerometern. Byggnationen av stycket är jag nöjd med och anser att 
det gav mätningarna bra förutsättningar där både högtalaren och shaker inte behövde 
demonteras vid byte av exciterande objektet. Högtalaren skakar naturligtvis mycket och bidrar på 
så vis med ytterligare vibrationer då den exciteras men eftersom det var själva ljudet från dessa 
exciteringar som mättes och inte vibrationerna är min uppfattning att lagret EPDM som fanns 
mellan högtalaren och aluminiumskivan var en bra metod för att minska de ljudnivåer som den 
direkta kontakten annars hade medfört.  
 

5.8 Lärorik tid hos företaget 
Projektet har varit utmanande och lärorikt inom området ljud- och vibrationsläran. Jag har fått se 
och lära mig hur det teoretiska används i praktiken inom industrin, vad företag fokuserar på och 
hur de resonerar kring ljud- och vibrationsproblem. Jag har haft turen att ha en fantastisk 
handledare som har hjälpt till och visat vägen då det krävts utan att ta över och utföra arbetet 
själv, samarbetet har varit på en lagom nivå. På företaget blev jag även vittne till hur 
arbetskollegor kan vara bra vänner och professionella på en och samma gång. Ett mycket välskött 
företag med struktur och ordning men framför allt bra anställda som alltid varit trevliga och 
tillmötesgående.  
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