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Minska mätfelen med bättre 
koll på störningar och felkällor

Ljudmätningar är en viktig del av många akustikers arbete. Oavsett om 
syftet är att verifiera ljudegenskaper i ny byggnad, att utreda störande 
ljud i en bostad, eller att utgöra underlag för en rättstvist så är det av stor 
betydelse att resultaten går att lita på. Det finns dock många saker som 
kan gå fel vid ljudmätningar i byggnad, och i denna artikel diskuteras 
några vanliga felkällor samt hur man som akustiker kan minimera risken 
att dessa påverkar det slutliga mätresultatet. Exempel ges på hur man 
genom fritt tillgängliga verktyg kan få bättre kontroll på olika typer av 
störningar och minska risken för felaktiga resultat.
När man utför ljudmätningar är det av 
stor vikt att resultaten är representativa för 
det fenomen de ska beskriva. Riktlinjer för 
hur mätningar i olika sammanhang ska 
genomföras finns i form av mätstandarder 
såsom ISO 16032, ISO 10052, ISO 16283 
[1, 2, 3]. Följer man dessa kan de flesta 
fel undvikas, men det är inte ovanligt att 
en mer utförlig analys kan behövas för att 
avgöra vilka ljud som är relevanta och inte.

Vanliga felkällor
Mätfel kan uppstå av många olika an-
ledningar. En vanlig källa till fel resultat är 
att mätningen har påverkats av irrelevanta 
ljud, exempelvis trafikbuller vid en mät-
ning av ljudisolering mellan bostadsrum. 
För att undvika detta mäter man även 
bakgrundsnivån, det vill säga ljudnivån 
när mätobjektet inte är aktivt. Stationära 
störkällor såsom trafikbuller på avstånd, 
ventilationsljud etc., kan man i viss mån 
kompensera för de irrelevanta ljuden för 
att få en mer rättvisande mätning. Om 
de irrelevanta ljuden däremot är tids- 

varierande, såsom för passager av tunga 
fordon på en väg nära mätobjektet, bygg-
buller, eller andra intermittenta ljudkällor 
finns risken att en bakgrundsmätning inte 
blir representativ för hur bullersituationen 
var då huvudmätningen gjordes. Ännu 
svårare blir det om bakgrundsljuden har 
samma eller liknande frekvensinnehåll 
som det ljud man vill mäta. I dessa fall 
är det inte säkert att det räcker att enbart 
mäta bakgrundsnivån separat och kom-
pensera som i det stationära fallet, då 
det riskerar att ge antingen för stor kom- 
pensation, om störkällan var aktiv under 
bakgrundsmätningen men inte under hu- 
vudmätningen, eller för liten kompensa-
tion, om störkällan var aktiv under hu- 
vudmätningen men inte under bak-
grundsmätningen. Senare i artikeln före-
slås metoder för mätning och utvärdering 
som rättvist kan hantera dessa situationer. 

En annan felkälla vid ljudmätningar 
finns i beräkningsalgoritmer framtagna 
av externa parter där användaren inte 
ges tillräcklig insyn i och kontroll över 
beräkningen. Programvara ämnad för 
fältmätningar måste av förklarliga skäl 
vara lättanvänd och snabb, vilket ofta kan 
leda till att användarens inflytande blir 
lidande. Ett exempel på detta kan vara 
programvara för efterklangstidsmätning. 

Efterklangstid är ett vanligt och viktigt 
begrepp inom akustik, och definieras 
som tiden det tar för ljudnivån i ett rum 
att sjunka 60 dB efter att en ljudkälla 
stängts av. Utvärderingen görs enligt 
relativt enkla och välbeskrivna riktlinjer 
beskrivna i till exempel ISO 3382-2 [4], 
men svårigheten uppstår när algoritmen 
appliceras på fältmätningar med stor 
variation i förhållanden, både avseende 
tidsvarierande störningar, olika rums-
storlekar, och sammansatta rum och ef- 
terklangsfält. För att hantera dessa vari-
ationer och undvika felaktiga resultat 
behöver användaren kunna granska in- 
datan, och vid behov justera hur den 
behandlas av algoritmen. I artikeln be- 
skrivs hur ISO-standarden kan imple-
menteras i en transparent algoritm som 
ger användaren kontroll över de viktiga 
parametrarna.

Loggning av tersbandsnivåer och 
ljudinspelning
Som nämns ovan finns det anledning att 
vara noga med hur bakgrundsnivån mäts. 
Ett första steg för att hantera tidsvariationer 
hos störande ljudkällor kan vara att göra 
en kontinuerlig mätning som sträcker 
sig över både den aktiva och den inaktiva 
delen av mätobjektets cykel, och där man 
för varje tidssteg, exempelvis två sekunder, 
loggar värden i tersband. Tidsvariationer 
eller frekvensinnehåll som inte kan för-
väntas komma ifrån mätobjektet kan då 
granskas noggrannare och exkluderas om 
nödvändigt. Detta förutsätter förstås att 
man har viss kännedom om ljudkällornas 
karakteristik.

Vet man inte säkert vilka typer av ljud 
som kan förekomma bör nästa steg vara 
att utöver tersbandsvärden även göra en 
ljudinspelning över hela mätperioden. 
Misstänkta störningar kan då granskas 
i efterhand genom lyssning. Många av 
dagens tersbandsanalysatorer har mycket 
högt signal-till-brus-förhållande, vilket gör 
att alltifrån knappt hörbara till öron-
bedövande ljud kan spelas in utan någon 
justering av förförstärkning. Vid behov 
kan ljudsignalen förstärkas i efterhand, 
och exempelvis lågpassfiltreras för att 
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tydligare lyfta fram ett särskilt intressant 
frekvensområde. Originalfilen bör dock 
alltid sparas som backup. 

Spektrogram
Att lyssna i efterhand på ljudinspelningar 
är ett bra verktyg för att få bättre koll på 
störningar i samband med ljudmätningar, 
men det har sina begränsningar. Den 
kanske största är att lyssning tar tid och 
inte ger någon ordentlig överblick. Ett 
annat problem som uppstår inte minst vid 
mätning av lågfrekvent ljud är fenomenet 
som kallas maskering, det vill säga att två 
ljud som ligger nära varandra i frekvens 
maskerar varandra så att bara det ena 
ljudet kan uppfattas, något vi inte kommer 
ifrån då det är en konsekvens av hur vår 
hörsel fungerar.

En lösning på båda dessa svårigheter 
är att titta på ljudfilens spektrogram, 
en tredimensionell graf med tid på 
x-axeln, frekvens på y-axeln och ljud-
nivån representerad av en färgskala. 
Spektrogrammet beräknas med hjälp 
av upprepade FFTer [5] med en given 
tidsperiod, ett så kallat tidsfönster, van- 
ligen 0,01–1 sekund. Ett mindre tids-
fönster ger högre upplösning i tid, men 
även lägre frekvensupplösning, och 
avvägningen däremellan bör göras ba-
serat på ljudets karaktär. Beräkningen 
går idag snabbt även för relativt långa 
ljudinspelningar, och det är ofta värdefullt 
att testa sig fram för att få en känsla för 
hur olika inställningar påverkar utseen-
det. Även frekvensområdet kan justeras, 
så att endast de frekvenser som är av 

intresse visas.
En viktig fördel med spektrogrammet 

utöver de som nämns ovan är att det låter 
oss se och känna igen återkommande 
mönster hos många typer av ljudkällor. 
Spektrogrammet för ljudet från en 
accelererande bil har till exempel ett 
karaktäristiskt utseende, och skiljer sig 
tydligt från hur exempelvis ljudet från en 
tvättmaskin ser ut. Våra hjärnor har som 
bekant mycket bra mönsterigenkänning, 
och genom att använda ljudinspelning 
och spektrogram i det dagliga arbetet med 
många olika typer av ljudkällor kan en 
värdefull erfarenhet byggas upp, som kan 
göra det lättare att urskilja relevant ljud 
från störningar i svåra lägen.

I figur 1 och figur 2 ges exempel på 
typiska utseenden för två olika källtyper, 
i den första figuren ljudet av en bristfälligt 
vibrationsisolerad tvättmaskin i under-
liggande lägenhet, och i den andra fi-
guren samma tvättmaskin men med 
vibrationsisolerande fötter, samt ljudet 
från en grävmaskin utanför huset som 
störde mätningen. Tvättmaskinsljudet har 
ett tydligt utseende med regelbundna 
övertoner och linjära frekvensändringar, 
medan grävmaskinen har ett mer ex-
ponentiellt utseende i variationerna, vil-
ka förekommer mer slumpmässigt, och 
inga övertoner (uppmätt inomhus långt 
ifrån källan). Båda dessa karaktäristiska 
utseenden hade varit svåra att känna igen 
i spektogram skapade av tersnivåer som 
ibland används.

I exemplen ovan är linjerna för respek-
tive källa kontinuerliga, vilket inte är för-

vånande då de toner de motsvarar i båda 
fallen uppstår i en motor, där de krafter 
och rörelser som förekommer ofta är starkt 
kopplade till motorns varvtal. Eftersom 
varvtalet är en tidskontinuerlig funktion 
(utom möjligen vid växling) blir därmed 
även linjerna i spektrogrammet det. Med 
denna observation blir det möjligt att 
upptäcka störningar i en mätning även då 
störningen överlappar mätobjektet i både 
tid och frekvens. I figur 3 och figur 4 ges 
exempel på detta, då man genom att följa 
grävmaskinsljudets linje (inringad i gult) 
i relation till tvättmaskinens regelbundna 
mönster kan särskilja ljudkällorna. In-
ringat i blått är ett område där ljuden 
ligger särskilt nära varandra, se förstoring 
i figur 4. Vid lyssning hade maskering 
gjort störningen i praktiken omöjlig att 
urskilja, medan mätresultatet ökade med 
3 dB, i det här fallet skillnaden mellan 
godkänt och underkänt resultat. 

Efterklangstid
Som nämns ovan är proceduren för 
att mäta och utvärdera efterklangstid 
relativt enkel, men problem uppstår då 
störningar och andra oförutsägbara om- 
ständigheter påverkar beräkningen och 
gör att resultatet inte blir pålitligt. Ne- 
dan ges exempel på hur ISO-standarden 
för efterklangstidsmätning kan imple-
menteras så att mätoperatören ges insyn 
i utvärderingen och möjlighet att justera 
eventuella felaktigheter. Implementatio-
nen är gjord i programspråket Python 
[6], fritt tillgängligt för både privat och 
professionellt bruk. 

Figur 1: Tvättmaskin under centrifugering. Spektrogram av ljudsignal inspelad 
i underliggande lägenhet. Fs = 12 kHz, N = 32 768, Δf = 0,4 Hz. X-axeln är tid, 
ca 90 sekunder, och y-axeln är frekvens i Hz.

Figur 2: Buller från grävmaskin (inringat i gult) överlappar knappt synligt 
tvättmaskinsljud (inringat i blått). Fs = 12 kHz, N = 32 768, Δf = 0,4 Hz. 
X-axeln är tid, ca 120 sekunder, och y-axeln är frekvens i Hz.

Figur 3: Grävmaskinsljudet (inringat i gult) kan urskiljas ifrån tvättmaskinsljudet trots mycket liten 
skillnad i frekvens (inringat i blått). Fs = 12 kHz, N = 32 768, Δf = 0,4 Hz. X-axeln är tid, ca 100 sekunder, 
och y-axeln är frekvens i Hz.

Figur 4: Förstoring av Figur 3 där det syns att 
linjerna är tydligt åtskilda. 
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Utvärderingsprogrammet utgår ifrån en 
ljudfil i wave-format som spelas in i 
mätrummet, under uppspelning av en 
sekvens av avbrutna brus. Programmet 
identifierar startpunkter för respektive 
brussekvens, och tar sedan fram efter-
klangsförloppet för varje mikrofonpo-
sition och frekvensband baserat på 
standardiserade filterspecifikationer [7] 
samt att brusets längd är känd. En-
semblemedelvärde av varje förlopp per 
mikrofonposition används för att få jäm-
nare och mer fysikaliskt representativa 
kurvor. Inverkan av svävning, det vill 
säga amplitudmodulering på grund av 
närliggande moder, minskar genom att 
bruset är individuellt genererat för varje 
förlopp och variationerna tack vare 
ensemblemedelvärdet tar ut varandra. 
Startpunkter och fallförlopp kan båda 
granskas och justeras av användaren. 
Intermittenta störningar i fallförloppen, 
exempelvis slammer på en byggplats, syns 
tydligt i kurvan i form av avvikelser från 
den i övrigt dominerande lutningen och 
kan exkluderas. Om det istället är generellt 
för dåligt signal-till-brus-förhållandet i 

något frekvensband, exempelvis på grund 
av kontinuerligt lågfrekvent buller från 
markarbetesmaskiner, upptäcks detta gen-
om att kurvan helt saknar lutning eller att 
den lutande delen mycket snabbt går över 
i en platt del, det så kallade brusgolvet. 

Området för utvärderingen samt till-
hörande linjärregression visas i varje efter- 
klangsdiagram enligt figur 5, och kan ju-
steras för att utesluta mindre störningar. 
Detta ska förstås göras med försiktighet 
och baserat på god kunskap och erfarenhet.

När användaren granskat och godkänt 
alla efterklangsförlopp beräknas medelvär-
det och visas tillsammans med de enskilda 
positionerna som i figur 6, heldragen 
respektive streckade linjer. Punkterna mot- 
svarar efterklangstiden i 63 Hz oktav- 
band, ett värde som används i lågfre-
kvensmetoden i ISO 16283-serien. Det är 
framtaget med ett särskilt oktavbandsfilter, 
och alltså inte som medelvärdet av de in-
gående tersbanden, vilket gör resultatet min- 
dre känsligt för fel som uppstår på grund 
av låg modtäthet, vilket är vanligt i små-
rum, och lång svarstid i filtret i förhållande 
till efterklangstiden, ett vanligt problem vid 

korta efterklangstider i låga frekvenser. 
Resultatet sparas i en textfil som kan 

läsas in i andra program, exempelvis Excel.

Sammanfattning
Var vi än befinner oss är vi nästan alltid 
omgivna av en mängd olika ljud, så även 
vid ljudmätningar. För att få rättvisande 
resultat gäller det att ovidkommande ljud 
inte tas med i för stor omfattning, men på 
grund av olika faktorer är det inte alltid 
så lätt eller ens möjligt att vid mättillfället 
undvika störningar. Då blir det desto vik-
tigare att kunna urskilja de relevanta ljuden 
från de irrelevanta i efterhand. Idag finns 
många relativt lättillgängliga verktyg som 
rätt använda kan ge akustikern möjlighet 
att få bättre kontroll på vad som mätts, och 
därmed minska risken för felaktiga resultat.

(Den som är nyfiken på hur det lät när 
spektrogrammet i ingressbilden blev till 
kan ta sig en tur till närmsta operahus som 
spelar Wagners ”Valkyrian”.)  
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Figur 5: Efterklangsförlopp per tersband för en mikrofonposition samt beräknad linjärregression. Granskas och justeras vid behov av användaren.

Figur 6: Den uppmätta 
efterklangstiden i ters-
band samt i 63 Hz ok-
tavband, medelvärde och 
för enskilda positioner.




