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I 
 

Abstract 
 

The purpose of this essay is to identify and describe, both theoretically and through measurements, 

resonances between 20 Hz and 200 Hz in the studio at the Division of Sound & Vibration at Luleå 

University of Technology. The variable Varitune V-4 Helmholtz absorbers were investigated with 

respect to the size of the opening relative the resonance frequency inside the cavity of the 

resonator. The studio is equipped with nine Varitune V-4 variable resonant absorbers for low 

frequencies. This was done in order to propose the combination of opening sizes that result in the 

smoothest attenuation of the room modes in question. The results show difficulties to prove the 

effect of the attenuation of low frequencies in the room except for the resonance between ceiling 

and floor. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det vanligaste akustiskt relaterade problemet då ljudmaterial spelas in eller återges i en lokal är icke 

önskvärd färgning av ljudet. [8] Det är främst vid låga frekvenser dessa problem uppstår, från 

ungefär 200 Hz och nedåt i frekvens. [2] Detta problem har, i personligt tycke, blivit mer tydligt i takt 

med ökad lyssningserfarenhet från olika rum med varierande akustiska förhållanden. Då lyssning i 

varierande miljöer är en del av ljudteknikerns dagliga arbete var det intressant och värdefullt att 

undersöka detta noggrannare för att få ökad förståelse för ljudets beteende i rum vid låga 

frekvenser samt hur detta kan kontrolleras.  

Denna färgning vid låga frekvenser i ljudet uppkommer på grund av resonanser mellan ytor (se figur 

1.1) i det aktuella rummet och resulterar i att vissa frekvensområden förstärks betydligt mer än 

andra. Vilka frekvenser som påverkas samt hur stor 

denna påverkan blir, är beroende av rummets 

dimensioner, geometrin och byggnadsmaterialet. [2] 

Som ett exempel kan nämnas att om ett rum har två 

parallella väggar på ett visst avstånd uppstår en 

resonans i form av en stående våg (även kallad 

rumsmod) mellan dessa två ytor enligt 

 

 Ekvation 1. 

Där c står för ljudets hastighet och λ för våglängden för aktuell frekvens. [2] Ljudets hastighet brukar 

anges till 340 m/s, mer korrekt är 344 m/s i torr luft vid 21°C. [1] I detta exempel används dock 

värdet 340 m/s för ljudets hastighet. Detta ger en första resonansfrekvens för ett avstånd på 4 m 

mellan ytorna vid 

 Ekvation 2. 

Grundresonansen  mellan två ytor uppstår således vid avståndet  mellan ytorna. Denna 

stående våg i rummet består av en halv period av en ljudvåg som studsar mellan två ytor. Vågformen 

har maximalt tryck närmast väggen där den reflekteras och minimalt tryck mitt emellan de två 

ytorna, där istället partikelrörelsen är maximal. Det bildas också multiplar av denna grundfrekvens 

vid 

  Ekvation 3. 

 Ekvation 4. 

Dessa jämna multiplar fortsätter vidare uppåt i frekvens. Det är dock grundresonansen  som är 

mest påtaglig med endast två ljudtrycksmaximum. Högre ordningens multiplar innehåller fler 

punkter med maximalt ljudtryck desto högre ordning moden har. Det resulterar i en jämnare 

fördelning och kortare avstånd mellan dessa punkter med maximalt tryck, vilket gör dem mindre 

påtagliga. [2] 

Figur 1.1 – Ljud reflekteras mellan parallella 
ytor i rummet [10] 
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Den förstärkning en stående våg resulterar i orsakas av att vågformen studsar mot en hård yta, i 

detta fall en vägg, varvid den reflekteras tillbaka med samma fas och adderas till nästa inkommande 

våg. Denna addering av ljudtryck ger en förstärkning av aktuell frekvens i rummet [2], i detta 

exempel 42,5 Hz. Resultatet blir att ljudmaterial i rummet uppfattas annorlunda än det faktiska 

frekvensinnehållet. Rör det sig om återgivet ljud leder detta till en missvisande och ofta försämrad 

lyssningsupplevelse och då det gäller inspelning eller efterbearbetning kan resonanser i rummet leda 

till en frekvensmässigt obalanserad mix. [8] 

Resonanser uppstår även mellan andra ytor än endast två parallella ytor, ljudvågen kan exempelvis 

reflekteras mellan fyra ytor istället (se figur 1.2). Dessa reflexer i två dimensioner kallas tangentiella 

och är ungefär hälften så starka som de tidigare nämnda endimensionella axiella moderna. De 

moder där ljudvågen reflekteras mellan alla sex ytor i rummets tre dimensioner kallas oblika (se figur 

1.3) och är ungefär hälften så starka jämfört med de tangentiella. [4] 

Dessa moder i olika dimensioner kan beräknas och beskrivas med formeln 

 Ekvation 5. 

där ,  och  är heltal vilka anger modens ordning och ,  och  är rummets olika mått. [15] 

Vore exempelvis avståndet i ekvation 2 avståndet mellan två kortväggar skulle den resonansen 

benämnas 1, 0, 0. Detta då den är axiell och den första resonansen i längdled. Ekvation 3 anger 

således frekvensen för moden 2, 0, 0 och ekvation 4 frekvensen för mod 3, 0, 0. 

Vore rummets dimensioner 4x3x2 m (l*b*h) kan alla moder i rummet beräknas med ekvation 6 där  

, ,  är den eftersökta moden. 

 Ekvation 6. 

1.2 Reducering av rumsresonanser 

För att minska den påverkan dessa rumsresonanser har på ljudmaterial i ett rum behöver energi 

absorberas vid aktuella problemfrekvenser. Detta kan åstadkommas meddels resistiv eller resonant 

absorption, alternativt finns även dämpning genom aktiv utsläckning men är inte aktuellt i detta fall.  

Resistiv absorption minskar en ljudvågs energiinnehåll genom att partikelrörelse omvandlas till 

värme genom friktion inne i det absorberande materialet. Detta förutsätter dock ett 

absorptionsmaterial med en tjocklek motsvarande  för att ge maximal effekt, vilket är ytterst 

Figur 1.3 – Tangentiella moder reflekteras mellan fyra olika 
ytor [10] 

 

Figur 1.2 – Oblika moder reflekteras mellan alla sex 
ytor i rummet [10]  
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opraktiskt för låga frekvenser med långa våglängder. Därav är 

resonansabsorption vanligast förkommande vid låga frekvenser. [8] 

Helmholtzresonatorn är en typ av resonant absorbent, uppkallad 

efter dess skapare, och bygger på en instängd lyftvolym inuti en 

oftast sfärisk eller rektangulär volym med endast en öppning (se 

figur 1.4). Dämpningen fås genom att luftvolymen  i öppningen 

fungerar likt en fjäder mellan infallande ljudvåg och den inre 

volymen . Energiförlusten uppstår då luften i den inre volymen 

komprimeras av luftvolymen i halsen genom fjäderverkan. [3] Den 

energi som inte absorberas genom denna fjäderverkan tenderar att 

återstråla från resonatorn med hemisfär utbredning. Detta bidrar till en önskvärd diffusering av 

ljudfältet i rummet. Resonansfrekvensen för en Helmholtzresonator är beroende av öppningens yta 

samt dess djup, det vill säga dess volym. Öppningen utformas för att ge en resonansfrekvens 

matchande den för resonansfrekvensen i rummet. Finns flera problematiska resonanser i rummet 

kan flera olika resonatorer behövas. En annan typ av resonant absorbent är membranabsorbenter 

där ett membran spänt över en luftvolym har liknande fjäderverkan som luften i halsen på en 

Helmholtzresonator. [2] 

1.3 Syfte 

Denna rapport är redovisningen av en studie med syftet att undersöka lågfrekventa resonanser i 

studion vid Institutionen för Ljud och Vibrationer vid Luleå Tekniska Universitet, samt möjligheten 

att dämpa dessa resonanser meddels befintliga variabla resonansabsorbenter. 

Fokus för arbetet har varit att kartlägga befintliga akustiska problem i rummet i form av resonanser i 

frekvensområdet 20 – 200 Hz och anpassa de variabla lågfrekvensabsorbenterna efter funna 

resonansfrekvenser. Detta för att kunna presentera ett mönster varefter storleken på öppningarna i 

resonatorerna bör anpassas för att ge en jämn dämpning av låga frekvenser i rummet. Försök 

gjordes även att mäta efterklangstiden vid dessa låga frekvenser för att se hur den påverkas av 

förändrad dämpning av låga frekvenser. 

Studion är utrustad med 9 stycken Varitune V-4 (hädanefter V-4) (se bilaga 1) resonansabsorbenter 

för låga frekvenser. Då tidigare mätningar beträffande V-4:ans dämpningsförmåga inte utförts var 

detta ett intressant forskningsområde för såväl mig själv som anställda vid institutionen och alla 

användare av studion. 

1.4 Avgränsningar 

 Mätningar gällande V-4:orna utförda på plats i studion på grund av hård fastmontering. 

 Tätningen av V-4:orna ansågs tillräcklig för att se deras påverkan av rummets akustik som 

försumbar. 

 Högtalarelementet använt för återgivning av testtoner inte frekvenslinjärt mellan 20-200 Hz 

men ansågs tillräckligt i brist på alternativ. 

 Resonanser i rum och resonator endast uppmätt med CLIOwin, steppat sinussvep i 

frekvensområdet 20-200 Hz i upplösningen 1/24 oktav. 

 Totalt 15 mätpunkter i rummet. 

 Efterklang uppmätt i oktavbanden 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz och 250 Hz. 

 Brusgeneratorns frekvensomfång otillräckligt för de två lägsta oktavbanden.  

Figur 1.4 – Enkel modell av en 
helmholtzresonator [9] 
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2. Metod 

2.1 Beskrivning av rummet 

Lokalerna (se bilaga 2) är relativt nybyggda och togs i bruk för mindre än ett år sedan. Det är en 

multistudio tänkt att användas av olika studieinriktningar vid universitetet. Studio och kontrollrum 

har videoutrustning för arbete med användbarhet, det vill säga utvärdering av människors förmåga 

att använda olika slags teknisk utrustning. Studion har även justerbar akustik i form av steglöst 

roterbara AC200 och AC300 diffusorer/absorbenter längs tre väggar samt de varierbara 

basabsorbenterna Varitune V-4 i tre av hörnen. Kontrollrummet är byggt enligt ”live end – dead 

end”-principen [6] och används för musikmixning, men även som kontrollrum för användbarhet och 

lyssningsrum för olika akustikprojekt vid ingenjörsutbildningarna. 

De nio V-4:orna i studion är monterade i grupper om tre i tre av rummets hörn (se figur 2.1 och 2.2), 

det fjärde hörnet utgörs av en dörr (se figur 2.2). 

 

  

Figur 2.1 – Sex av de totalt nio V-4:orna i studion Figur 2.2 – Resterande tre V-4:or samt dörren in till 
studion 
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I figur 2.1 och 2.2 kan även de roterbara 

diffusorena/absorbenterna ses, dessa utgör exempelvis 

det gråa området mellan de grå V-4:orna i figur 5. För 

illustration av den absorberande sidan av de roterbara 

diffusorena/absorbenterna, se bilaga 3. Högre upp 

mellan de vita V-4:orna i figur 5 kan fastmonterade 

diffusorer ses längs väggarna, och i taket finns diffusion 

och absorption monterat i schackmönster. 

I rummet placerades 15 stycken mätpunkter ut i 

varierande höjd-, bredd- och sidled för att täcka in 

resonanser i alla tre dimensioner (se figur 2.3). I figur 7 

kan även högtalarens placering i ena hörnet ses. 

 

 

 

 

Det första steget innan några mätningar utfördes var 

kartläggning av resonanserna i rummet, såväl teoretiskt som genom lyssning. De teoretiska 

beräkningarna visade förväntade resonanser i rummet vid följande frekvenser: 

Längden 

 Ekvation 7. 

 Ekvation 8. 

 Ekvation 9. 

Bredden 

 Ekvation 10. 

 Ekvation 11. 

 Ekvation 12. 

Höjden 

 Ekvation 13. 

 Ekvation 14. 

 Ekvation 15. 

Figur 2.3 – Skiss över mätpunkter och högtalarplacering 
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Ovanstående beräkningar baseras på mått från ritningar över studion och kan därför skilja sig från 

faktiska resonanser, en sådan avvikelse borde dock vara marginell. Dessa teoretiska resonanser är 

axiella och utgör endast de tre första endimensionella resonanserna i vardera dimensionen. För en 

mer utförlig beräkning av förväntade moder i rummet innefattande även tangentiella och oblika 

moder samt en sammanställning av dessa i frekvensordning, se bilaga 4. 

2.2 Beskrivning av Varitune V-4 

Denna absorbent skall enligt tillverkaren Svanå Miljö Teknik AB ge 

dämpning i frekvensområdet under 100 Hz [14], någon mer utförlig 

funktionsbeskrivning finns inte tillgänglig från tillverkaren. 

För att kunna genomföra kartläggningen av resonanser i rummet 

behövdes effekten av V-4:orna i rummet kunna ses som obetydlig. Detta 

löstes genom att tillverka breda remsor av skumplastmaterial att 

montera i öppningarna för att hindra luftflödet (se figur 2.4). 

Alternativet var nedmontering av V-4:orna, vilket ansågs vara en ytterst 

opraktisk lösning samt att detta skulle givit rummet större volym vilket 

även det skulle kunnat påverka mätresultaten [5]. För ytterligare 

dokumentering av stängd resonator med skumplast i öppningen, se 

bilaga 5. 

Planerad kartläggning av V-4:orna innefattar uppmätning av resonanser 

inuti volymen då sinussvep utförs utanför volymen, samt vilken påverkan 

införseln av inre förluster har på resonanserna inuti volymen. De inre 

förlusterna införes i form av luftig ull av typen använd för dämpning inuti högtalarlådor. Fyra olika 

mätserier kommer att genomföras där öppningsstorleken varieras likadant i alla serier. I första 

mätserien är V-4:an tom, i nästa med ull inuti volymen, därefter med ull i öppningen och sist med ull 

såväl inuti volymen som i öppningen. Endast en av de nio V-4:orna undersöktes och ansågs vara 

representativ för de övriga. 

För att möjliggöra mätningar även vid V-4:ans 

minsta öppningsstorlekar borrades ett hål i den 

högra sidan, strax under mitten för att därigenom 

föra in mätmikrofonen istället för via ett 

mikrofonstativ genom den justerbara öppningen. I 

figur 2.5 ses mätmikrofonen instucken genom 

borrhålet, samt V-4:an till hälften fylld med 

dämpmaterial. För ytterligare dokumentation av 

mätmikrofon, införsel av dämpmaterial och 

högtalarplacering se bilaga 6. 

 

 

 

 

Figur 2.4 – Illustration av 
material använt för att täta V-
4:orna 

Figur 2.5 – Illustration av en V-4:a delvis fylld med ull, 
och till höger ses mätmikrofonen införd i det borrade 
hålet. 
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2.3 Högtalare 

För återgivning av det aktuella frekvensområdet 20-200 Hz krävs ett stort högtalarelement, det bör 

även återge detta frekvensområde tämligen linjärt. För detta ändamål fanns två alternativ 

tillgängliga vid institutionen, dels ett 15” element monterat i en vid institutionen byggd högtalarlåda, 

men även en aktiv sub-bas av typen Genelec 7070A. Den aktiva sub-basen är från tillverkaren 

specificerad att återge 19-120 Hz +/-3dB i dess bredaste frekvensomfång [13], vilket lämnar området 

från 120 Hz upp till 200 Hz helt utan täckning. Därav valdes 15” elementet, vilket inte hade några 

specifikationer att tillgå utan mättes upp i ett ekofritt rum (se diagram 2.1). I nedanstående diagram 

representerar orange kurva mätning på 10 cm avstånd och gul kurva mätning på 1 m avstånd. 

Avvikelserna i den gula kurvan utgörs av resonanser i det ekofria rummet, detta är följaktligen ej helt 

ekofritt. Orange kurva får dock anses representera högtalarelementets frekvensgång. För 

dokumentation samt jämförelse av frekvensgången mellan Genelec 7070A och använt 15” element 

se bilaga 7. 

2.4 Efterklangsmätning 

Efterklangsmätningen utfördes med brusgeneratorn Brüel & Kjaer Sound Source Type 4224 och 

mätinstrumentet Rion NA-29, vilken mäter ett flertal akustiska parametrar däribland efterklang. 

Brusgeneratorns frekvensgång var specificerad endast ner till 100 Hz vilket lämnade en stor del av 

undersökt frekvensområde svagare återgivet på grund av avtagande ljudtryck vid lägre frekvenser. 

Försök gjordes att återge bruset även via 15” elementet för att ge bättre täckning av låga frekvenser. 

Dock utan framgång då det uppdagades att brusgeneratorn konstant skickar brus via utgången, även 

då bruset stängs av i brusgeneratorn. 

Diagram 2.1 – Frekvensgång för 15” element använt för återgivning av sinustoner 
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Bästa möjliga frekvensmässiga upplösning för mätning av efterklang var oktavband, därav mättes 

efterklangstiden i oktavbanden 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz och 250 Hz. Detta utfördes i tre olika punkter 

vilka skulle motsvara normalanvändande och extremlägen i rummet. Den otillräckliga 

frekvensgången resulterade i att brusets ljudtryck inte var tillräckligt högt över bakgrundsbruset för 

att ett RT30 skulle kunna avläsas i det lägsta oktavbandet. Inte ens näst intill full volym på 

brusgeneratorn gav ett tillräckligt högt ljudtryck vid de lägsta frekvenserna. 

2.5 Procedur 

För att mäta ljudtryck och förändring av detta i ovan beskrivna punkter placerades en CLIO 

mätstation i det angränsande kontrollrummet och till sändning av testtoner och mottagning av 

mikrofonsignal användes befintligt kablage mellan studio och kontrollrum. I studion märktes de 15 

mätpunkterna ut på golvet och högtalaren placerades på golvet i det innersta hörnet, studion var 

alltså helt tom under mätningarna sånär som på högtalare och mikrofon med stativ. 

Arbetsgången för experimentet var den att först utfördes en kort och enkel förstudie för att lyssna 

efter ljudtrycksmaxima i olika punkter i rummet vid olika frekvenser. Därefter genomfördes 

kartläggningen av axiella moder i rummets tre dimensioner, samt kartläggningen av förhållandet 

mellan V-4:ornas öppningsstorlekar och inre resonansfrekvenser. Utifrån mätdata erhållen i dessa 

kartläggningar undersöktes vilken påverkan V-4:orna har på ljudtrycket i rummet i de 15 

mätpunkterna. 
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3. Resultat 
Under denna rubrik redovisas först identifieringen av resonanser i rummet, sedan kartläggningen av 

resonanser inuti V-4:an och sist resultatet av utförd anpassning av de variabla 

lågfrekvensabsorbenterna. 

3.1 Hörbara resonanser i studion 

Innan mätningarna inleddes utfördes en kort förstudie i rummet genom att via tongeneratorn i CLIO 

återge de första två förväntade resonansfrekvenserna i varje dimension en i taget. Under återgivning 

av dessa gick jag runt i rummet och lyssnade efter ljudtrycksskillnader där dessa förväntades, det vill 

säga närmast väggar eller golv för första resonansen, närmast väggar, golv eller i mitten för andra 

resonansen. Resultatet av detta test var att de första resonanserna i alla tre dimensionerna var 

tydligt märkbara i form av varierande ljudtryck, i höjdled var även 2:a resonansen tydlig. Värt att 

notera var att första resonansen på bredden avvek mer från det förväntade desto närmare punkt 3 

jag lyssnade, medan den vid punkt 1 och 5 inte avvek. 

 Svårare var det med 2:a resonanserna i längd- och bredd-dimensionerna.  Den 2:a resonansen i 

längdled i rummet vid 59 Hz hördes relativt tydligt, men var svår att särskilja från 1:a resonansen på 

bredden vid 56 Hz. Det korta frekvensmässiga avståndet dessa två emellan orsakade troligen en viss 

excitering av även den lägre frekvensen. Svårast att urskilja ljudtrycksskillnader för, av alla dessa sex 

frekvenser, var den 2:a resonansen på bredden i rummet vid 113 Hz. Endast i hörnen och längs den 

diffuserade långväggen märktes ett tydligt högre ljudtryck. 

3.2 Uppmätta resonanser i studion 

3.2.1 Resonanser i längdled 

I enlighet med ekvation 7-9 förväntades inför denna mätning 

tydliga resonanser vid ungefär 29 Hz, 59 Hz och 88 Hz längsmed 

rummets längdaxel i form av den 1:a, 2:a och 3:e axiella stående 

vågen i rummet (se figur 3.1). Mätningar utfördes i punkt 1-5 på 

en meters höjd över golvet och inte närmare än en meter till 

någon av kortväggarna (se figur 7). Alla mätningar utfördes två 

gånger för att minska risken för mätfel och slumpmässiga 

resultat. Jämförande mätningar gjordes mellan diffuserat och 

dämpat rum meddels de roterbara AC200 och AC300 längs med 

väggarna. Skillnaden i samma punkter mellan dessa två 

mätförhållanden var dock marginell i området 20 Hz - ca 100 Hz där alla grundresonanser ligger. 

Därav redovisas endast mätningarna från det diffuserade rummet i diagram 3.1. 

Från nedanstående diagram kan utläsas att 1:a resonansen vid 29 Hz finns tydligt representerad i 

rummet med en skillnad i ljudtryck mellan punkt 1 närmast väggen och punkt 3 i mitten av rummet 

på ca 19 dB. Däremot är det mindre tydligt med 2:a och 3:e resonansen vid 59 Hz respektive 88 Hz. 

Exempelvis kunde ett högt ljudtryck förväntas vid 59 Hz i punkt 3, dock kan ett relativt lågt ljudtryck 

vid denna frekvens avläsas ur diagram 3.1. Även vid 88 Hz är det svårt att läsa ut förväntade max- 

eller minimumvärden ur diagrammen. En viss osymmetri mellan korresponderande punkter i de 

båda halvorna av rummet finns också, exempelvis borde punkt 1 och 5 vara relativt lika varandra. 

Figur 3.1 – Illustration över punkter 
med maximalt ljudtryck för 1:a, 2:a och 
3:e resonansen mellan två ytor [12] 
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Detsamma gäller för punkt 2 och 4. Symmetrin är dock relativt god beträffande maximala amplituder 

upp till ca 55 Hz, varefter osymmetrin mellan korresponderande punkter ökar. Detta skulle kunna 

kopplas till osymmetrin i rummet. 

 

3.2.2 Resonanser i breddled 

I denna dimension av rummet förväntades enligt ekvation 10-12 resonanser vid ungefär 56Hz, 112 

Hz och 167 Hz. Mätningarna utfördes i punkterna 6-11 och på en meters höjd. Mätpunkterna fanns 

placerade enligt figur 7 tvärs över rummet, i detta fall fanns mätpunkter närmare än en meter från 

väggen då rummet endast är tre meter brett.  

Inför denna mätning förväntades till viss del avvikande resultat enligt den lyssningsförstudie som 

utförts. Mätpunkterna placerades trots detta centrerat i rummet, då mätningar längs med en 

kortvägg inte skulle motsvara ett troligt användande av rummet. Det ansågs att utnyttjandet av 

rummet troligtvis koncentreras till rummets centrala delar, vilket gör denna region mest intressant 

att utföra mätningar i. 

Resultatet av ljudtrycksmätningarna längs med bredden av rummet kan avläsas ur diagram 3.2. 

 

 

 

Röd = punkt 1, grå = punkt 2, grön = punkt 3, gul = punkt 4, orange = punkt 5 

Diagram 3.1 – Ljudtrycksmätning i punkt 1 – 5 med stängda V-4:or 
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För grundresonansen 56 Hz kan minskning i ljudtrycksnivå från punkt 6 och in mot mitten avläsas. De 

tre mätpunkterna 9-11 i andra halvan av rummet visar dock inte den förväntade ljudtryckshöjningen 

vid 56 Hz, utan snarare en ytterligare sänkning av ljudtrycket vid denna frekvens. En jämförelse av 

ljudtrycksnivån vid 56 Hz mellan punkt 6 och 11 visar ett ca 18 dB lägre ljudtryck i punkt 11, något 

som tyder på en möjlig fasvändning av vågformen då den reflekteras mot den diffuserande väggen 

närmast punkt 11. Teoretiskt sett skulle ljudtrycket i punkt 11 vara detsamma som i punkt 6 om det 

vore två parallella ytor av samma material. I det faktiska rummet är fallet att väggen närmast punkt 

6 är ett dubbelfönster in till kontrollrummet, medan väggen närmast punkt 11 är diffuserande 

alternativt absorberande. Denna osymmetri skulle kunna bidra till de oväntade mätresultaten. 

Beträffande 2:a resonansen är förhållandet det omvända med högst ljudtryck i punkt 11 och 

sjunkande tryck in mot mitten av rummet. Inte heller här visar de båda halvorna av rummet upp den 

förväntade ljudtrycksmässiga symmetrin. 

3.2.3 Resonanser i höjdled 

Denna mätning syftade till att påvisa förväntade resonanser mellan golv och tak i rummet, 

förhoppningar fanns om tydligare resultat än i föregående mätningar på grund av färre variationer i 

ytornas strukturer. Även om de två ytorna skiljer sig åt strukturellt är de var för sig lika, hela golvet 

har samma yta och likaså taket är detsamma över hela dess yta. 

I denna dimension förväntades enligt ekvation 13-15 resonanser vid 40 Hz, 80 Hz och 119 Hz. 

Mätningarna utfördes mitt i rummet, på samma plats som punkt 3 fast nu i vertikalplanet. Resultatet 

kan ses i diagram 3.3. 

Röd = punkt 6, grå = punkt 7, grön = punkt 8, gul = punkt 9, orange = punkt 10, blå = punkt 11 

Diagram 2.2 – Ljudtrycksmätning i punkt 6 – 11 med stängda V-4:or 
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Från diagrammet kan utläsas att grundresonansen vid 40 Hz finns tydligt representerad, dock här vid 

42 Hz. Denna lilla förflyttning i frekvens beror mest troligt på att måtten för den teoretiska 

beräkningen av förväntade resonanser är tagna från planritningen över rummet. De måtten anger 

avståndet från betong till betong vilket innebär att reflektionspunkten för vågformen förflyttas 

nedåt då absorberande och diffuserande innertak monteras. Kortare vågform motsvarar högre 

frekvens vilket kan förklarar denna avvikelse. 

Ljudtrycket för grundresonansen avtar tydligt desto längre från golvet mätpunkten finns. 

Ljudtrycksskillnaden mellan punkt 12 och 15 är ca 16 dB. Även vid 2:a resonansen vid 80 Hz 

överensstämmer mätningarna med det förväntade då den mest centrerade mätpunkten i höjdled 

uppvisar det högsta ljudtrycket. Den tredje resonansen vid 120 Hz visar inte lika tydliga 

överensstämmande tendenser. 

3.3 Resonanser i Varitune V-4 

Resonatorns öppningsstorlek kan varieras från maximalt 

123 mm ner till 2 mm. Under mätserierna varierades 

öppningen enligt tabell 3.1, samma öppningsstorlekar 

och färgkodning användes i alla fyra mätserier. I diagram 

3.4 ses resultatet av mätserien med tom resonator utan 

tillförda inre förluster. 

 

Tabell 3.1 – Öppningsstorlekarnas olika färgkodning 

Öppningsstorlek [mm] Färgkodning 

  2 Röd 

10 Blå 

20 Lila 

30 Grå 

60 Grön 

90 Gul 

123 Orange 

Röd = punkt 12, grå = punkt 13, grön = punkt 14, gul = punkt 15 

= Diagram 3.3 – Ljudtrycksmätning i punkt 12 – 15 med stängda V-4:or 
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Synligt i diagrammet ovan är åtminstone fyra distinkta resonanser i den blå, lila, gråa och gröna 

kurvan. Röd kurva visar att den minsta öppningen på 2 mm är för liten för att skapa något högt 

ljudtryck inuti resonatorn, och gul samt orange kurva inte visar lika tydliga resonanser som för 

öppningarna 10-60 mm. 

Resonanserna i V-4:an har de högsta amplituderna enligt tabell 3.2. 

 

Öppningsstorlek [mm] Resonansfrekvens [Hz] 

  2 28 

10 32 

20 42 

30 52 

60 69 

90 71 

123 70 

Mätserierna med inre förluster i resonatorn visade på en liten frekvensmässig förskjutning av 

resonanser vid vissa öppningsstorlekar (se bilaga 8), det var dock störst påverkan av ljudtrycket vid 

denna förändring. Diagram 3.5 visar mätserien då ull fanns såväl i resonatorvolymen som i 

öppningen.  För de övriga två mätserierna hänvisas till bilaga 9. 

Tabell 3.2 – Öppningsstorlek relativt resonansfrekvens 

Diagram 3.4 – Ljudtrycksmätning inuti V-4:an utan tillförda inre förluster 
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Uppmätt ljudtryck inuti resonatorn blir vid införandet av inre förluster betydligt lägre, detta märks 

tydligast vid de öppningarna med storlek mellan 10-60 mm. Den minsta öppningen är som tidigare 

nämnts inte tillräckligt stor för att släppa igenom tillräckligt mycket luft för att skapa ett högt 

ljudtryck. Vid de två största öppningsstorlekarna påverkar inte införseln av inre förluster ljudtrycket i 

lika stor utsträckning. Den minskningen av ljudtrycket de inre förlusterna orsakat kan avläsas ur 

diagram 3.6 och är en jämförelse mellan de olika mätserierna med avseende på ljudtryck relativt 

öppningsstorlek. 

Diagram 3.6 – Förändring av ljudtryck inuti V-4:an vid införsel av inre förluster 

Diagram3.5 – Ljudtrycksmätning inuti V-4:an med tillförda inre förluster 
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Införseln av inre förluster i form av ull resulterade i mellan 15-20 dB lägre ljudtryck vid 

öppningsstorlekar mellan 10-30 mm. Med undantag för mätningen vid 10 mm öppning resulterade 

konfigurationen med ull endast i resonatorns öppning i lägst ljudtryck. 

3.4 Uppmätt efterklangstid i studion 

Egentligen kan inte begreppet efterklang användas då detta förutsätter ett diffust ljudfält, vilket 

beskrivningen av rumsmoderna i stycke 3.2 visar inte är fallet i detta rum vid dessa låga frekvenser. 

Mer korrekt vore att tala om olika moders avklingning i rummet, vilket innebär att då ljudfältet inte 

är diffust varierar ljudtrycket väsentligt beroende på plats i rummet [2]. Trots detta utfördes 

efterklangsmätning i rummet i tre olika punkter med ovanstående resonemang i åtanke. Mätningar 

utfördes i punkterna 3, 5 och 15. Punkt 3 för att den låg mitt i rummet och representerade 

normalanvändande av studion, punkt 5 och 15 för att de var punkter där tydligt maximalt respektive 

minimalt ljudtryck tidigare mätts upp. Resultat från en fullt diffuserad studio kan ses i diagram 3.7. 

Resultatet visar ingen avsevärd skillnad mellan de tre olika mätpunkterna, dock är validiteten för 

denna mätning diskutabel. För mätning i samma punkter utförd i fullt dämpad studio se bilaga 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Optimering av resonatorn Varitune V-4 i studion 

Utifrån mätdata presenterat i stycke 3.2 beträffande befintliga resonanser i rummet, samt stycke 3.3 

rörande resonanser i V-4:an beslutades att anpassa V-4:ans dämpning av låga frekvenser efter de tre 

grundresonanserna i rummet. Dels beroende av att dessa dominerar ljudtrycksmässigt i rummet, 

men även då resonanserna i V-4:an för öppningsstorlekarna 10 mm, 20 mm och 30 mm är i närheten 

av dessa rumsresonanser. Öppningen på 10 mm justerades till 9 mm för att förflytta resonansen 

neråt i frekvens och öppningen på 30 mm justerades till 35 mm för att flytta denna resonans uppåt. 

Öppningen på 20 mm lämnades orörd då denna redan motsvarar en resonansfrekvens i rummet.  

Diagram 3.7 – Efterklangen i rummet i oktavband, uppmätt i tre olika punkter 
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Då V-4:orna sitter monterade i grupper om tre justerades en resonator i vardera 

gruppen till de olika öppningsstorlekarna (se figur 3.3). Öppningarna fördelades så 

att de nedersta resonatorerna i varje grupp hade öppningsstorleken 20 mm, vilket 

motsvarar maximalt ljudtryck inuti volymen vid 42 Hz. Detta för att ge maximal 

dämpning av denna frekvens i den nedre halvan av rummet då 42 Hz utgör den 

första resonansen mellan golv och tak. Av de resterande resonatorerna justerades 

tre stycken till 9 mm och tre stycken till 35 mm öppningsstorlek, dock inte i 

samma plan (se figur 3.2). 
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Mätningar utfördes nu i de femton mätpunkterna med samma tillvägagångssätt 

som vid kartläggningen av rumresonanserna i stycke 3.2. I diagram 3.8 redovisas 

mätresultaten från punkt 12-15, utan tillförda inre förluster i form av ull. 

Figur 3.3 – Tre olika 
öppningsstorlekar 
för V-4:orna 

Figur 3.2 – Öppningsstorlekarnas inbördes konfiguration 

Diagram 3.8 – Ljudtrycksmätning i punkt 12 – 15 med öppna, justerade V-4:or utan inre förluster 

Röd = punkt 12, grå = punkt 13, grön = punkt 14, gul = punkt 15 

= 
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Detta kan jämföras med diagram 3.9 vilket visar ljudtrycket i samma punkter, fast då med 

resonatorerna stängda och förseglade med skumplastmaterial (se bilaga 5). 

Mätningarna i dessa punkter upprepades sedan med inre förluster i resonatorernas öppningar i form 

av ull, vilket gav resultaten i diagram 3.10. Även detta bör jämföras med resultaten i diagram 3.9. 

Diagram 3.10 - Ljudtrycksmätning i punkt 12 – 15 med öppna, justerade V-4:or samt tillförda 
inre förluster  

Diagram 3.9 - Ljudtrycksmätning i punkt 12 – 15 med stängda V-4:or 

 

Röd = punkt 12, grå = punkt 13, grön = punkt 14, gul = punkt 15 

= 
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Tydligast i diagrammen framstår att införseln av de inre förlusterna i resonatorn inte resulterade i en 

ökad dämpfaktor för V-4:orna. Ljudtrycksnivåerna i rummet låg i stort sett på samma nivå som vid de 

mätningar då resonatorerna var helt stängda och ansågs inte påverka rummet. Liknande mönster 

gick att se även vid mätningar i punkt 1-11, dock inte lika framträdande. Resultaten från dessa 

mätpunkter återfinns i bilaga 11 och 12. 
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4. Analys och diskussion 
Resultaten redovisade i stycke 3 visar att grundresonanser i alla tre dimensioner var relativt lätta att 

påvisa, däremot kunde inte resonanser av högre ordning utläsas med samma enkelhet. Det uppstod 

även avsaknader av förväntade höga ljudtryck i vissa punkter samt en viss förskjutning av resonanser 

främst bredd- och längdledes.  

Detta kan som tidigare antytts orsakats av att rummet inte är helt rektangulärt vilket förutsätts vid 

beräknandet av förväntade moder i rummet. Kortväggen närmast dörren är enligt planritningen för 

rummet ca 90 cm kortare än den parallella kortväggen. Detta ger även upphov till en snedvägg i 

rummet utan någon parallell motsvarighet. Är inte ytorna parallella kommer inte vågormen att 

reflekteras fram och tillbaka mellan dessa ytor, utan få ett betydligt mer komplicerat rörelsemönster 

i rummet. Vid ett sådant avvikande rörelsemönster förändras också det avstånd vid vilket 

resonansen uppstår, en följd av detta blir att inte teoretiska beräkningar stämmer överens med 

verkliga förhållanden. 

En tendens till större avvikelser desto mer osymmetriska de parallella ytorna är kan ses i 

mätningarna i stycke 3.2 utförda för att identifiera rumsmoderna. Där visar diagram 3.1 i stycke 3.2.1 

att grundresonansen inträffar vid samma frekvens i alla fem mätpunkter. Däremot finns en talande 

osymmetri i området 40 Hz till 50 Hz där punkt 1 och 2 visar samma tendens medan punkt 4 och 5 i 

andra halvan av rummet visar en avvikande tendens. I ett fullständigt rektangulärt rum torde kurvan 

för punkt 1 och 5 vara i stort sett identiska, likaså kurvorna för punkt 2 och 4. En ännu tydligare 

avvikelse kan ses i diagram 3.2 i stycke 3.2.2 gällande resonanser i breddled. Mellan dessa två ytor är 

inte frekvensen för grundresonansen riktigt densamma för de två halvorna av rummet, kurvorna 

följer heller inte samma tendens. Den större avvikande tendensen beror troligen på den större 

avvikande utformningen av de parallella ytorna. Dels finns osymmetrin i form av snedväggen, men 

även olika ytstruktur med roterbar diffusion/absorption på ena väggen och fast monterad 

absorption samt ett fönster på andra väggen. Störst överensstämmelse med förväntade resultat 

mätpunkterna emellan erhölls mellan golv och tak i stycke 3.2.3. Dessa två parallella ytor är de med 

störst symmetri då ytorna är helt parallella. En möjlig anledning till att resonanser i detta plan kan 

påvisas tydligare är det hårda trägolvet, detta reflekterar inkommande ljudvågor med betydligt 

mindre absorption än övriga väggar i rummet. 

Kartläggningen av den variabla lågfrekvensabsorptionen i form av V-4:orna gav tämligen tydliga 

resultat i form av skillnader i ljudtryck i den inre luftvolymen, såväl med som utan inre förluster. 

Mätningarna utförda meddels helt tom resonator visade på tydliga resonanser med högt ljudtryck 

inuti volymen. Med införseln av luftig ull i resonatorn och dess öppning minskade amplituden för 

dessa resonanser avsevärt. Denna minskning av inre ljudtryck gav dock inte upphov till någon tydlig 

minskning av ljudtrycket i rummet vid undersökta frekvenser. Istället var det, som redovisat i stycke 

3.5, resonatorerna utan tillförda inre förluster som gav upphov till störst reducering av ljudtryck vid 

undersökta frekvenser. Detta skulle kunna bero på för stor användning av ull med minskad 

resonansverkan som följd. En möjlig lösning skulle vara att klä insidan av resonatorernas öppning 

med lämpligt material för att öka friktionen mot den luft som flyttas fram och tillbaka i öppningen 

vid resonans. På så vis lämnas öppningen fri för resonans samtidigt som friktionen mellan luftpelaren 

i öppningen och öppningens kanter ökar jämfört med den nuvarande blanka ytan. 
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En parameter som minskar validiteten för undersökningen av V-4:orna är att detta utförts på plats i 

det rum vilket också varit föremål för undersökningen. Det är därmed svårt att säga i vilken 

utsträckning resonanserna inuti resonatorerna påverkats av resonanserna i rummet. Vid en 

jämförelse dessa två emellan kan ses att resonanserna för öppningsstorlekarna 10 mm, 20 mm och 

30 mm i stort sett sammanfaller med de tre grundresonanserna i vardera dimensionen i rummet. För 

att med säkerhet kunna kartlägga V-4:orna och förhållandet mellan öppningsstorlek och 

resonansfrekvens behöver detta utföras i en akustiskt kontrollerad miljö. 

Gällande efterklangen i rummet planerades det i arbetets inledande skede att mätningar skulle 

utföras med syftet att undersöka hur efterklangen påverkas av V-4:ornas absorption av låga 

frekvenser. Genomförandet av detta moment i arbetet fick låg prioritet och mätningar utfördes 

endast i rummet då absorbenterna var stängda. Anledningarna till denna nedprioritering av 

efterklangsmätningen är flera, dels förutsätter denna mätning ett diffust ljudfält i rummet vilket inte 

är fallet vid de lägsta frekvenserna i det undersökta området 20 Hz till 200 Hz [2]. Ett riktvärde för 

över vilken frekvens ljudfältet i ett rum kan anses diffust är Schröderfrekvensen, vilken beror av 

rummets volym  samt efterklangstiden  i rummet enligt ekvation 16. [7] 

 Ekvation 16. 

Utförd mätning resulterade i en genomsnittlig efterklangstid på 0,18 s, och med en rumsvolym på 

75,2 m2 ger det Schröderfrekvensen vid 98 Hz. Detta tillsammans med att den använda 

brusgeneratorn visade sig ha minskande ljudtrycksnivå från 100 Hz och nedåt gav så pass dålig 

validitet att beslutet togs att inte utföra ytterligare efterklangsmätningar. Ett resultat av 

brusgeneratorns otillräckliga frekvensgång var att ljudtrycket i oktavbandet 31,5 Hz vid alla 

mätningar var för lågt för att avläsa ett RT30 varvid RT15 användes. Detta multiplicerades med 4 för 

att erhålla ett RT60-värde, vilket ger ytterligare försämrad validitet för resultaten av 

efterklangsmätningen. 

Resultatet av den utförda anpassningen av V-4:orna till resonanser i rummet gav dessvärre inte de 

tydliga resultat som önskats. För mätpunkterna 1 till 5 syntes endast en marginell sänkning av 

ljudtrycksnivån vid 29 Hz, vilket är den första resonansen i rummet längs denna linje av mätpunkter. 

Då inre förluster i form av ull infördes i öppningen kunde i stort sett ingen skillnad alls utläsas mellan 

detta läge och helt stängda resonatorer. Detta kan vara en möjlig konsekvens av att två av de tre V-

4:or justerade för denna frekvens fanns högst upp i rummet och den tredje i mitten enligt figur 11 i 

stycke 3.5. Mätpunkt 1-5 finns alla på en meters höjd över golvet, ett tydligare resultat kunde 

möjligtvis ha erhållits på en högre höjd i rummet utifall att dämpningen är störst i det plan där 

resonatorerna återfinns. Inte heller vid mätpunkterna 6 till 11 kunde någon tydlig dämpning av 

frekvensen 56 Hz i mätpunkternas riktning påvisas. 

Än en gång återfanns de tydligaste resultaten i höjdled i rummets mitt vid mätpunkterna 12 till 15. 

De tre mätpunkterna närmast golvet visade alla en dämpning av frekvensen 42 Hz med ca 3 – 4 dB, 

medan den högst belägna mätpunkt 15 inte visade någon nämnvärd påverkan. Den troligaste 

orsaken till att dämpningen syns tydligast i dessa mätpunkter är att alla de nedersta V-4:orna vid 

mättillfället var justerade för denna resonansfrekvens. Mätpunkt 12 - 14 befann sig alla i nivå med 

dessa nedersta resonatorer medan punkt 15 i stort sett befann sig i ett ljudtrycksminimum mitt i 
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rummet där det inte finns något starkt ljudtryck att dämpa. Dessa resultat där en sänkning av 

ljudtrycksnivån kunde påvisas erhölls utan införsel av inre förluster i resonatorerna. 
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5. Slutsatser 
Här presenteras en sammanfattning av diskussions- och analyskapitlet. 

 I frekvensområdet 20 Hz till 200 Hz stämmer teoretiskt beräknade resonansfrekvenser i 

rummet bra överens med uppmätta vad gäller frekvensmässig placering, dock visar inte alla 

moder upp förväntat utbredningsmönster i rummet. 

 I längdled kunde endast den första resonansen vid 29 Hz tydligt påvisas i mätresultaten. 

 I breddled kunde de två första resonanserna vid 56 Hz respektive 112 Hz påvisas i 

mätresultaten, dock med oväntat utbredningsmönster. 

 I höjdled kunde de två första resonanserna vid 42 Hz respektive 82 Hz ses tydligt, dock fanns 

den andra resonansen vid 82 Hz vid en något lägre frekvens än förväntat. Antydan till den 

tredje resonansen finns vid 120 Hz. 

 Tydliga resonanser från ungefär 30 Hz upp till ungefär 100 Hz uppstår inuti 

resonansabsorbenten Varitune V-4 vid öppningsstorlekar från ca 10 mm upp till 60 mm. 

Mindre öppning ger inte upphov till något högt inre ljudtryck och större öppning ger mindre 

markant resonans.  

 De öppningsstorlekar mellan vilka öppningsstorleken ska varieras för att uppnå maximal 

effekt av Varitune V-4 i studion är mellan ca 10 mm upp till ca 60 mm. Mindre 

öppningsstorlek ger resonans vid lägre frekvens inuti V-4:orna. 

 Anpassningen av resonansabsorbentens öppningsstorlekar till grundresonanserna 29 Hz, 42 

Hz och 56 Hz gav endast tydliga resultat i form av minskat ljudtryck för resonansen 42 Hz i 

höjdled. 

 Införseln av inre förluster i resonansabsorbenten resulterade inte i minskat ljudtryck i 

rummet vid undersökta frekvenser. 
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6. Förslag till vidare studier 
Här föreslås områden vilka under arbetets gång visat sig kunna vara intressanta för framtida studier. 

 Utförligare undersökning av resonanser i Varitune V-4 i förhållande till öppningsstorlek, 

detta i annan miljö än studion; exempelvis ekofritt rum. 

 Utförligare kartläggning av moders utbredning i rummet, speciellt i breddled där oväntat 

resultat uppstod. 

 Mätning av efterklangstid i studion meddels bättre lämpad utrustning samt undersöka vart 

Schröderfrekvensen i rummet finns. 

 Undersöka effekten av den roterbara diffusionen/absorptionen i rummet i annat 

frekvensområde än det aktuella för denna studie. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Varitune V-4 specifikation enligt tillverkare 

 

  

  

Specifikationer 

Marknadens mest flexibla och effektiva basabsorbent i området under 100 hz. 

Anpassningsbar till alla rum.  

Std mått: (mm)  

Längd 1120 

Bredd 438 

Djup 438 
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Bilaga 2 – Ritning över studio och kontrollrum 
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Bilaga 3 – Roterbar dämpning/diffusion i studion 

 

Mitt i bilden ses omväxlande AC200 och AC300 roterbara absorbenter/resonatorer,här med den 

absorberande sidan synlig. Längst till höger syns den diffuserande sidan av dessa och längst till 

vänster syns fast monterad dämpning. 
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Bilaga 4 – Förväntade rumsmoder i studion 

 

Detta är de förväntade axiella, tangentiella och oblika moderna i studion enligt programmet 

AcousticCalculator. Finns gratis att hämta på adressen http://www.mhsoft.nl 

  

http://www.mhsoft.nl
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Bilaga 4 forts. 

 

Sammanställning av de 30 första resonanserna i rummet ordnade efter stigande frekvens. [11] 

Nr Mod Frekvens 

   1 1 0 0 29,36Hz Hz 

2 0 0 1 39,85Hz Hz 

3 1 0 1 49,50Hz Hz 

4 0 1 0 55,79Hz Hz 

5 2 0 0 58,72Hz Hz 

6 1 1 0 63,04Hz Hz 

7 0 1 1 68,56Hz Hz 

8 2 0 1 70,97Hz Hz 

9 1 1 1 74,58Hz Hz 

10 0 0 2 79,70Hz Hz 

11 2 1 0 81,00Hz Hz 

12 1 0 2 84,93Hz Hz 

13 3 0 0 88,08Hz Hz 

14 2 1 1 90,27Hz Hz 

15 3 0 1 96,68Hz Hz 

16 0 1 2 97,28Hz Hz 

17 2 0 2 98,99Hz Hz 

18 3 1 0 104,26Hz Hz 

19 1 1 2 101,62Hz Hz 

20 0 2 0 111,57Hz Hz 

21 2 1 2 113,63Hz Hz 

22 1 2 0 115,37Hz Hz 

23 4 0 0 117,45Hz Hz 

24 0 2 1 118,48Hz Hz 

25 3 0 2 118,79Hz Hz 

26 0 0 3 119,54Hz Hz 

27 1 2 1 122,06Hz Hz 

28 1 0 3 123,10Hz Hz 

29 4 0 1 124,02Hz Hz 

30 2 2 0 126,08Hz Hz 
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Bilaga 5 – Illustration av tätad V-4:a 

 

Nedan syns illustrationer av tillvägagångssättet använt att täta V-4:orna för att kunna se dess 

påverkan av rummet som försumbar. 
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Bilaga 6 – Illustration av mätmikrofon, högtalarplacering och dämpmaterial 

 

Nedan syns illustrationer av mätmikrofonens placering i V-4:an samt högtalarens placering då 

mätningar gällande V-4:an utfördes. 
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Bilaga 7 – Frekvensgång för högtalare 

 

Grön och röd kurva utgör frekvensgång för Genelec 7070A, mätt på 10 cm respektive 1 m avstånd. 

Orange och gul kurva utgör frekvensgång för 15” elementet, mätt på 10 cm respektive 1 m avstånd. 

 

Nedan syns högtalaren använd för att återge ljud i studion under mätningar. 
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Bilaga 8 – Förskjutning av resonanser vid införsel av inre förluster 

 

I diagrammet nedan kan avläsas den förskjutning av resonanser inuti V-4:an som uppstod då inre 

förluster tillfördes i form av ull. 
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Bilaga 9 – Ljudtrycksmätningar inuti V-4:an med inre förluster 

 

Ljudtrycksmätning inuti V-4:an med tillförda inre förluster i form av ull i öppningen. 

Måttangivelserna anger aktuell öppningsstorlek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudtrycksmätning inuti V-4:an med tillförda inre förluster i form av ull inuti volymen. 

Måttangivelserna anger aktuell öppningsstorlek. 
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Bilaga 10 – Efterklang uppmätt i dämpad studio 

 

Nedan syns ett diagram över uppmätta värden för efterklangstiden i studion då den var maximalt 

dämpad. Mätningen utfördes i oktavband i tre punkter i rummet. 
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Bilaga 11 – Ljudtrycksmätning i punkterna 1-5 efter justering av V-4:orna 

 

Diagrammet nedan visar ljudtrycksmätning utan inre förluster i V-4:orna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet nedan visar ljudtrycksmätning med inre förluster i V-4:orna. 

  

Röd = punkt 1, grå = punkt 2, grön = punkt 3, gul = punkt 4, orange = punkt 5 

Röd = punkt 1, grå = punkt 2, grön = punkt 3, gul = punkt 4, orange = punkt 5 
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Bilaga 12 – Ljudtrycksmätning i punkterna 6-11 efter justering av V-4:orna 

 

Diagrammet nedan visar ljudtrycksmätning utan inre förluster i V-4:orna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet nedan visar ljudtrycksmätning med inre förluster i V-4:orna. 

 

Röd = punkt 6, grå = punkt 7, grön = punkt 8, gul = punkt 9, orange = punkt 10, blå = punkt 11 

Röd = punkt 6, grå = punkt 7, grön = punkt 8, gul = punkt 9, orange = punkt 10, blå = punkt 11 


