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Abstract 
The Swedish armed forces, Försvarsmakten (FM), is the governing body in charge of defending the 
sovereignty of Sweden. In FM, a large part of the personnel is exposed to high levels of noise as part 
of their work with machines and weaponry. The Swedish authority on workplace related hazards, 
Arbetsmiljöverket, has set out limitations for noise exposure during work in the publication: AFS 
2005:16. To reduce the total noise exposure of the employees, FM have implemented multiple 
changes in their work. These changes include the use of hearing protection devices but also include 
changes in routine and equipment. 

Multiple versions of the hearing protectors include radio communications to facilitate 
communication while maintaining a high level of noise reduction. The methods set out in AFS 
2005:16 to measure noise exposure are not applicable when sound is generated inside the ear canal. 
Therefore, the total noise exposure cannot be determined accurately with regards to the set 
limitations. The thesis aims to determine a method to measure the total noise exposure in 
representative conditions and how the use of this method along with other objective measures of 
sound to set system settings.  

The method of choice is to use a HATS or MIRE measurement in accordance with ISO11904-
1:2002 or ISO11904-2:2004 to properly capture the influence of the operator and calculate the 
contribution from the communication systems. The contribution from external sources need to be 
evaluated separately as the attenuation of hearing protection devices may not be properly measured 
when using MIRE or HATS. When such contribution is calculated, insertion loss (IL) determined 
using the REAT method should be used. 

The exposure using three weapon systems was measured using a HATS at representative head 
position and a selection of HPD. The resulting IL was compared to other methods of measuring IL 
and total exposure using these results. The IL in in-situ measurements was influenced by the 
presence of a disturbance in the HATS and consequently overestimated exposure. IL was also 
measured in a reverberation chamber and an echo-free chamber using a HATS. The resulting IL 
seems to differ from REAT measurements and did in some cases severely overestimate the IL. 

The thesis also simulated the influence of three idealized types of noise on the Speech 
Transmission Index (STI), an objective measure of speech intelligibility. To measure STI using 
HATS or MIRE measurements, a transfer function like the one from ISO11904-2:2004 needs to be 
applied if noise or HPD:s will be used. Previous work recommends a speech-to-noise ratio of at least 
12dB to achieve good speech intelligibility. The rule of thumb seems to have some advantages when 
using a simulated Matrix Transfer Function but does overestimate the required level for low noise 
levels. For higher levels, excellent STI (0,75) does not seem to be achievable. The required signal-to-
noise is dependent on both the spectral content of the noise as well as the level, which both is 
influenced by the use of hearing protection devices. To select a proper signal to noise level, a 
representative recording of speech using relevant equipment is required. The influence of noise can 
be added separately using the methods in IEC60268-16 and REAT measured attenuation. 
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Förord 
Arbetet är ett examensarbete i teknisk akustik på KTH i samarbete med MWL och FMV. 
Målsättningen var att förtydliga det arbete som krävs för att skydda Försvarsmaktens personal från 
hörselskador. 

Jag vill tacka min handledare från KTH, Karl Bolin för allt stöd, utmärkta diskussioner och 
vägledning genom hela arbetet. 

Jag vill också tacka Odd Sundqvist och Fredrik Green på FMV som erbjudit ett fantastiskt stöd i 
frågeställningar, resurser, mätningar och varit handledare i arbetet. Från Försvarsmakten vill jag 
också tacka Shafiq Khan som stöttat arbetet med engagemang och goda diskussioner. 

Från MWL vill jag tacka Stefan Jacob som möjliggjort alla mätningar och bidragit med hjälp i 
många andra moment utanför hans ansvarsområde. 

Sammanfattning 
Försvarsmakten (FM) är den myndighet som ansvarar för att skydda Sveriges suveränitet. Inom FM 
så är en stor del av personalen exponerade för höga ljudnivåer som del av deras arbete med 
maskiner och vapen. Arbetsmiljöverket har satt upp begränsningar för ljudexponering på 
arbetsplatsen i deras publikation AFS 2005:16. Försvarsmakten har genomfört ändringar i sitt 
arbete för att minska personalens bullerexponering. Inte minst genom användning av hörselskydd 
men också genom ändring av rutin och utrustning. 

I deras arbete förekommer flera olika hörselskydd där flera har inbyggd kommunikation. Den 
inbyggda utrustningen tillåter användning av en hög ljuddämpning utan att inverka på 
kommunikationsförmågan. De metoder som finns beskrivna i AFS 2005:16 är dock inte 
applicerbara när ljudkällan befinner sig i eller nära örat. Arbetet strävar efter att upprätta en metod 
för mätning denna exponering i enlighet med gällande lagar och regler samt att använda objektiva 
mått för kommunikationen för att bestämma lämpliga systeminställningar. 

Den valda metoden är att använda en HATS eller MIRE enligt ISO11904-2:2004 eller 
ISO11904-1:2002 för att fånga operatörens inverkan på ett korrekt sätt. Bidraget från externa källor 
bör dock utvärderas separat då användningen av hörselskydd med HATS och MIRE inte är 
problemfritt. När ett sådant bidrag skall beräknas bör dämpning uppmätt med REAT användas. 

Exponeringen vid användning av tre vapensystem mättes upp med en HATS och mikrofoner 
vid representativa positioner tillsammans med ett urval av hörselskydd. Insatsisoleringen mättes 
upp och jämfördes med andra metoder för att mäta insatsisolering. Mätningar med HATS 
påverkades av en störning och resultatet blev för hög exponering jämfört med andra metoder. 
Insatsisoleringen mättes också upp i en laboratoriemiljö och den resulterande isoleringen avvek 
från REAT uppmätt dämpning och överskattade, i vissa fall kraftigt, dämpfömågan. 

Arbetet simulerade också inverkan av tre idealiserade brus på STI. Vid mätning av STI med 
en HATS eller MIRE skall en överföringsfunktion likt den i ISO11904-2:2004 användas för 
beräkning av ett externt ljudfält om brus eller hörselskydd kommer användas. Tidigare arbete 
rekommenderar ett tal-brus-förhållande på 12dB för att utmärkt taluppfattbarhet skall uppnås. 
Tumregeln verkar vara korrekt då en antagen MTF används, men överskattar nödvändig exponering 
för låga nivåer. För höga ljudnivåer verkar inte en utmärkt taluppfattbarhet gå att uppnå enligt STI. 
Det signal-brus-förhållande som krävs beror både på brusets spektrala fördelning och dess nivå, 
vilket påverkas av användningen av hörselskydd. För att välja ett korrekt signal-brus-förhållande 
bör en MTF tas fram i en ren miljö med en representativ talsignal. Brusets inverkan kan sedan 
beräknas med metoderna i IEC60268-16 och REAT uppmätt dämpning. 
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Definitioner och förkortningar 
Förkortningar 
AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling (Regelverk) 
HATS – Head And Torso Simulator (Mätunstrument/Metod) 
MIRE – Microphone In Real Ear (Mätinstrument/Metod) 
FM – Försvarsmakten 
FMV – Försvarets Materielverk 
SPL – Sound Pressure Level (Storhet, logaritmisk) 
dB(X) – Decibel med vägning X (A,C) 
B&K – Bruel & Kjaer 
Ak5 – Automatkarbin 5 
Ksp58 – Kulsprutegevär 58 
Ksp88 – Kulsprutegevär 88 
ANR – Active Noise Reduction (System för dämpning av ljud) 
STI – Speech Transmission Index (Mått på taluppfattbarhet) 
SNR – Single Number Rating (Dämpförmåga) 
HML – High, mid, low (Dämpförmåga) 
ATF – Artificial Test Fixture (Modell för akustiska prover) 
IL – Insertion Loss (Energi utan hörselskydd delat med energi med hörselskydd) 
APV – Assumed Protection Value (Insatsisolering där variation har tagits hänsyn till) 
MTF – Modulation Transfer Function (Storhet vid beräkning av STI) 
ERP – Ear Reference Point (Motsvarar hörselgångens ingång) 
TFOE – Transfer Function of Open Ear (Överföringsfunktion för oskyddat öra) 
CEP – Communications Ear Plug  
TTS – Temporary Threshold Shift (Mått på hörselskada) 
PTS – Permanent Threshold Shift (Mått på hörselskada) 
REAT – Real Ear At Threshold (Metod) 
ESD – Energy Spectral Density (Storhet) 
PSD – Power Spectral Density (Storhet) 
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund 
Inom Försvarsmakten används en stor mängd maskiner och vapen i dess dagliga verksamhet. 
Många av maskinerna genererar höga ljudnivåer under normal drift, nivåer som inte kan behandlas 
med tekniska förändringar hos utrustningen. Många vapen genererar extremt höga ljudtrycksnivåer 
vid skjutningar, i vissa fall så högt som 170dB. Ljudnivåer som utgör en risk för hörselskador, även 
då hörselskydd används. 18% av värnpliktiga i finska försvaret exponerades för en bullerdos som 
motsvarar 85dB i 40 år under sin tid i militären och flera fick permanenta hörselnedsättningar. [1] 
Majoriteten av alla veteraner från amerikanska militären från Irak- och Afghanistankrigen hade 
hörselskador eller tinnitus när de återvände. År 2011 överskred ersättningen till veteraner med 
hörselskador i USA 1,1 miljarder dollar. [2] 

I Försvarsmaktens arbete används en mängd hörselskydd för att skydda personalen från 
buller där hörselskyddet är valt för att effektivt samverka med den yttre ljudmiljön och 
utrustningen. Arbetsmiljöverket har definierat maximala nivåer som personer får exponeras för 
under sitt arbete. Dessa gränser är definierade enligt A-vägd exponeringsnivå, A-vägd tidsavvägd 
ljudnivå samt C-vägd maximalnivå. Dessa nivåer är definierade i enlighet med EU:s regler för 
arbetsmiljö ”Directive 2003/10/EC- Noise” där de svenska gränsvärdena är striktare än EU:s krav. 
Direktiven är baserade på standarden ISO1999:1990 där A-vägd ljudexponeringsnivå används som 
mått för att skatta risk för 25dB PTS. [3] [4] [5] 

Försvarsmakten jobbar aktivt för att efterleva kraven som Arbetsmiljöverket ställer. Hur 
dessa krav uppfylls i alla situationer är inte helt självklart då regelverket inte tar hänsyn till 
situationer som kan uppstå i Försvarets arbete. Exempelvis hur ljud nära örat skall behandlas. 
Arbetet strävar efter att upprätta en modell för hur ljudexponering skall mätas i enlighet med AFS 
2005:16, med och utan hörselskydd och hur denna exponering kan användas för bestämning av 
systeminställningar. 

1.2 Målsättning 
Arbetet strävar efter att upprätta en modell för hur exponering för ljud skall beräknas sett till de 
krav som ställs från Arbetsmiljöverket. Mäta upp dämpförmåga hos hörselskydd samt använda 
informationen för att ta fram rekommenderade systeminställningar. 

1.2.i. Regelverk 
Rådande regelverk inom Arbetsmiljöverkets författningssamlingar läses och tolkas. Teknisk lösning 
för applikation vid rådande förhållanden utvecklas.  

1.2.ii. Exponering 
Mätning och utvärdering av exponering vid olika scenarion mäts och jämförs med rådande 
regelverk. Speciellt skall exponering från radiokommunikation beaktas.  

1.2.iii. Dämpförmåga 
Undersöka metoder för att applicera och mäta dämpförmåga hos hörselskydd samt att presentera 
en modell för applikation. Mäta prestanda hos flera vanligt förekommande hörselskydd. 

1.2.iv. Inställningar 
Upprätta rekommendationer för inställningar med avseende på radiokommunikation och 
påkallandesignaler för minimerad exponering avvägt mot uppfattbarhet. 

1.3 Tidigare arbete 
1.3.i. Exponering 
Buller och bullerexponering är titeln på en rådgivande bok som gavs ut år 2005 där en beskrivning 
hur mätningar och bullerbekämpning bör genomföras kopplat till AFS 2005:16. Boken beskriver 
vad ljud är, hur det bör mätas, hur det skall behandlas och många saker en arbetsgivare behöver 
tänka på. Den är skriven med en normal arbetsplats i åtanke och använder bland annat en typisk 
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industrilokal för att beskriva metoder för att mäta ljudet. Rekommendationer gällande standarder 
vid vissa situationer finns tillgängliga och korta kommentarer om osäkerheter. Boken är omfattande 
och välskriven men behandlar endast typiska situationer i en arbetsmiljö och erbjuder inte metoder 
för mer komplicerade ljudkällor. [6]  

Att mäta ljud i enlighet med lagstadgade gränser har under en längre tid varit relevant och 
idag finns flera metoder för att utvärdera den exponeringen. Standarderna ISO 11904-1:2002 och 
ISO 11904-2:2004 beskriver två metoder för mätning av ljudkällor nära örat eller då operatörens 
bidrag inte kan försummas. Första delen av standarden använder en liten mikrofon monterad i ett 
verkligt öra Microphone In Real Ear (MIRE) för att mäta exponeringen där tabulerade 
korrigeringsvärden sen kan användas för att beräkna ett ekvivalent externt ljudfält. Standarden 
erbjuder tre positioner för mikrofonen där en inkluderar en hörselpropp. [7] I del två beskrivs 
mätning av ljudfältet med en docka Head And Torso Simulator (HATS). Med HATS så mäts ljudet 
vid trumhinnans position med en mikrofon och ett externt ljudfält kan beräknas från tabulerade 
korrigeringsvärden. [8] I standarden medföljer en kort beskrivning av felskattning och vilka 
begränsningar metoderna har. Vid mätning med HATS så är en korrigering för avvikelser från 
MIRE applicerad på tabulerade värden och en beskrivning av hur framtagning av tabulerade värden 
finns bifogade. Metoderna kan enligt standarderna användas för att mäta ett kombinerat ljudfält, 
med ett yttre bidrag och ett från en källa nära örat, för att ge den kombinerade exponeringen. [8] 

Andra metoder har också prövats för att mäta delar av ljudfältet. I ett arbete av C.J. Smalt, J. 
Lacirignola, S. K. Davis, P. T. Calamia och P. P. Collins så undersöktes möjligheterna att använda 
moderna dosimeterar i en taktisk miljö för att bestämma bullerexponering hos soldater. Önskvärda 
egenskaper hos dosimetrarna diskuterades och tester utfördes på två mätsystem i amerikanska 
militären. Även en metod för hur olika delar av exponeringen borde behandlas diskuterades och 
flera skademodeller jämfördes. Bland modellerna innefattades Kurtosis-korrigering, AHAAH, 
Ekvivalent ljudnivå, TWA impulse noise, A-duration samt Toppnivå. Författarnas slutsats är att mer 
arbete krävs för att få en god mätning av exponering och att flera frågor kvarstår, inte bara för 
mätning av ljudet utan även hur skaderisken skall utvärderas. Den stora fördelen med personlig 
dosimetri är att noggranna riktade insatser mot bullerexponering kan effektivt implementeras och 
många effekter av miljö och position kan inkluderas. [9] 

1.3.ii. Dämpverkan 
Många studier har jämfört metoderna för mätning av insatsisolering hos hörselskydd. I en 
presentation av E.H. Berger diskuterar han problemen förenade med att mäta dämpverkan hos 
hörselskydd med objektiva metoder jämfört med den subjektiva Real Ear At Threshold (REAT)-
metoden. Kritiken som riktas mot MIRE är problemen med att mäta benledning och att ingreppet 
som metoden utgör kan påverka dämpförmågan. Metoden erbjuder inte heller bättre precision är 
REAT men kan ge mer korrekta värden vid låga frekvenser. Mätningar med HATS präglas av stora 
problem då HATS avviker från individer och i presentationen diskuteras mätningar på två 
kommersiella HATS, B&K 4128 och HMS II.3. Resultaten för framför allt skumpluggar avviker 
kraftigt från det REAT uppmätta resultatet och överskattar dämpförmågan. Applikation av 
korrektioner från andra studier förbättrade resultaten, dock var siffrorna fortfarande inte 
jämförbara med REAT. [10]  

HATS rekommenderas dock för mätning av viss dämpverkan av ANSI S12.42-2010. Standarden 
beskriver en metod för att bestämma dämpningen av toppvärdet av en impuls som kallas IPIL och 
är till för att användas med REAT uppmätta dämpvärden. Standarden medger användning av HATS 
för alla scenarion men endast för att mäta dämpförmåga som varierar med nivån. Även MIRE får 
endast användas för mätning av den nivåberoende komponenten. Vid användning av HATS ställs 
hårda krav, bland annat uppvärmd köttsimulering, där ingen kommersiellt tillgänglig HATS 
uppfyllde alla krav som ställdes i standarden när den skrevs. [11]  

E.H Berger et al. undersökte i en studie, mätningar enligt ANSI S12.42-2o1o vid användning av
3M:s produkter. Resultaten visade att en spektral fördelning kan tas fram som tydligt representerar 
dämpningen vid en given nivå. REAT kan användas för att få en konservativ skattning av 
dämpförmågan vid impulser och dämpförmågan för konventionella hörselskydd påverkades inte i 
någon större utsträckning av nivån. Skillnaden i dämpförmåga för konventionella hörselskydd vid 
mätning med impulser tillskrevs huvudsakligen en förändring i impulsernas spektrum med nivån. 
[12]   

Applikation av dämpverkan görs ofta från specifikation uppmätt av tillverkarna där flera 
metoder används inom EU. I ett arbete av T.I Hempstock, N.J. Edwards och K. Needham 
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utvärderades skillnader mellan oktavbandsmetoden, HML och SNR för skattning av dämpförmåga. 
Oktavbandsmetoden applicerades med en standardavvikelses reduktion och jämförs mot HML och 
SNR med ett antal referensspektrum. Även en egen metod baserad på exponentiell passning mot 
datapunkter prövades. Resultaten visade att SNR hade en tendens att underskatta dämpförmågan 
hos de flesta typer av hörselskydd och för de flesta spektrumen. Resultaten med HML-metoden 
sammanföll mycket väl med resultaten från oktavbandsmetoden och överskattade eller 
underskattade sällan dämpningen. Författarna yrkade på användandet av HML som en mycket 
precis metod sett till de osäkerheter som är förenat med användning av hörselskydd och mätning av 
buller. [13] 
 
1.3.iii. Taluppfattbarhet 
Taluppfattbarhet är ett begrepp som använts länge och är av intresse för många industrier och 
företag. Vid taluppfattbarhet i bullriga miljöer så är ett tal-brus-förhållande på 12dB tillräckligt för 
att erhålla nästan 100% taluppfattbarhet mellan 35 och 110dB brusnivå. [14] För höga ljudnivåer 
blir hörsnäckan överbelastad och taluppfattbarheten sjunker för samma tal-brus-förhållande. 
Därför kan taluppfattbarheten öka med användning av hörselskydd vid höga ljudnivåer. [14] 
Signalens spektrala fördelning i förhållande till brusets är viktig för att kunna uppfattas trots 
maskering. Att kommunikationssystemet har ett platt frekvenssvar är också viktigt för att erhålla 
god taluppfattbarhet. [15]  
 
1.4 Begrepp 
1.4.i. Insatsisolering 
Insatsisolering är ett mått på dämpning som representerar kvoten av energin mellan en mätning 
utan och med hörselskydd. Insatsisolering är definierat i det system som används och motsvarar 
den faktiska erhållna dämpningen om korrekt mätt. 
 

𝐼𝐿(𝑓) = '()*(+)
',-./(+)

 (1) 

 
Insatsisolering beräknas enligt ekvation 1 där 𝐸1 är ett mått på energi, effekt eller en analog till 
dessa. Denna beräkning utförs för varje frekvens, tersband eller oktavband. 
 
1.4.ii. Nivåberoende hörselskydd 
Ett nivåberoende hörselskydd är ett hörselskydd som är konstruerat för att ha en ökande 
dämpverkan med ökande ljudnivå. [16] Dessa hörselskydd kan vara aktiva eller passiva och behöver 
mätas i hörselskyddets nivåmässiga arbetsområde för att ge ett representativt resultat. 
 
1.4.iii. Aktiva hörselskydd 
Ett aktivt hörselskydd är ett hörselskydd där delar av dämpningen skapas genom aktiva, 
elektroakustiska, komponenter. Systemen genererar en ljudvåg ur fas och kan på så sätt dämpa den 
effektiva nivån i ett hörselskydd. [17] Dessa system kan dessutom kombineras med andra funktioner 
för kommunikation eller signalbehandling. 
 
1.4.iv. Head And Torso Simulator (HATS) 
En HATS är en dockliknande struktur som används vid akustiska mätningar där modellen är 
utrustad med en simulering av olika delar av den mänskliga anatomin. [8] En mikrofon kan vara 
placerad precis vid ingången av hörselgången, så kallad Ear Reference Point (ERP) eller längre in 
och då definieras hörselgången av en standard som IEC60318-4.  
 
1.4.v. Microphone In Real Ear 
MIRE är en metod för att mäta exponeringen hos en testperson genom att placera en mikrofon eller 
en kanal till en mikrofon i örat på en individ. Ljudet kan mätas vid ERP utanför ett hörselskydd eller 
i hörselgången med en prob placerad genom eventuella hörselskydd. [7] 
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1.4.vi. Transfer Function of Open Ear (TFOE) 
TFOE är överföringsfunktionen för ett öronsystem, simulerat eller verkligt, vid lyssning utan 
hörselskydd. Överföringsfunktionen beskriver det ljudet som uppfattas vid trumhinnan hos en 
person från ljudet mätt utanför örat i frekvensplanet. 
 
1.4.vii. Real Ear At Threshold (REAT) 
REAT är namnet på en metod för att mäta insatsisolering med hjälp av testpersoner. En testperson 
får lyssna på tersbandsbrus i ett diffust ljudfält, centrerat kring oktavbanden 63Hz-8kHz med och 
utan hörselskydd. Ljudtrycket varieras och personen informerar när ljudet kan höras (Passerar 
hörtröskeln, därav namnet). Skillnaden i externt ljudtryck är dämpförmågan i oktavbandet. [18] 
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2. Regelverk 
Exponering av ljud på arbetsplatsen regleras av Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) 
2005:16 ”Buller”. Regelverket omfattar alla arbetsplatser där betydande ljudexponering kan 
förekomma och varje arbetsgivare är skyldig att se till att reglerna efterföljs. I AFS beskrivs 
insatsnivåer, bullermått, planering av arbete, riskbedömning, åtgärder samt arbetstagares 
skyldigheter. Av tekniskt intresse är framför allt avsnitt 3, ”Gränsvärden”, avsnitt 5,6,7, 
”Riskbedömning” samt de råd som finns på sida 15-34. [5]  
 
2.1 Gränsvärden 
Gränsvärden i AFS 2005:16 är definierade utifrån exponeringen sett för en ljudnivåmätare i en 
mätpunkt enligt avsnitt 3. Tre gränsvärden finns definierade i AFS: total A-vägd ljudexponering, A-
vägd tidsvägd ljudnivå med inställning ”Fast” samt C-vägd momentan ljudnivå. A-vägd ekvivalent 
ljudnivå är definierad enligt ekvation 2.  
 

𝐿2345,78 = 10	𝐿𝑜𝑔 	 >
78
∫ @2.(A)

2B)C
D
E
𝑑𝑡AH

AI
  (2) 

 
Där 𝑝K är det A-vägda ljudtrycket, 𝑝L4+ är referenstrycket 20𝜇𝑃𝑎, 𝑡> är begynnelsetiden för signalen, 
𝑡E är sluttiden och 𝑇R  är referenstiden. [19] Den tidsavvägda ljudnivån reflekterar äldre ljudmätares 
mätningar och är ett exponentiellt avtagande medelvärde enligt ekvation 3. 
 

𝐿3,S = 10	𝐿𝑜𝑔 ∫ 2.H(T)
2B)C
H 𝑒V

-WX
Y 𝑑𝜉A

V[  (3) 

 
Där 𝜉 är integrationsvariabeln, 𝑡 är den momentana tidspunkten och 𝜏 är tidskonstanten. För en 
tidsvägning ”Fast” är tidskonstanten 125𝑚𝑠. Tidsvägningen kan realiseras som ett lågpassfilter utan 
nollor och en pol i tidskonstanten. [20] 

Momentannivå eller maxnivå är det ögonblickliga maximala trycket i en signal uttryckt som 
ljudtrycksnivå enligt ekvation 4. 
 

𝐿`K1,a = 20 𝑙𝑜𝑔 @2c(A)
2B)C

D  (4) 

 
Där 𝑝L4+, 𝑝d  är referensljudtrycket 20𝜇𝑃𝑎 samt det C-vägda ljudtrycket.  

Om ljudnivåerna överstiger de undre insatsvärden definierade i tabellerna i avsnitt 3 skall 
hörselskydd erbjudas arbetstagaren och överskrids de övre insatsvärdena måste hörselskydd 
användas. Vid mätning av insatsvärden skall ingen hänsyn tas till eventuell användning av 
hörselskydd. 

 
Tabell 1 - Insatsvärden från AFS 2005:16. 

 Undre insatsvärden Övre insatsvärden 

Daglig bullerexponeringsnivå 𝐿3,'5,ef [dB] 80 85 

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå 𝐿3,g [dB]  - 115 

Impulstoppvärde 𝐿2a24Kh  [dB] 135 
 
De gränsvärden som inte får överskridas är samma som de övre insatsvärden i Tabell 1. I detta fall 
skall inte impulstoppvärdet användas vid skjutning eller sprängning inom försvaret. [21] 
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2.2 Föreskrivet arbete 
Avsnitt 4 beskriver den metodologi som bör tillämpas vid bullerbekämpning där prioritering ges till 
förändringar i arbetsrutiner och bullerbekämpning nära källan. Även förändringar i utrustning och 
viloperioder rekommenderas.  

Riskbedömning beskrivs i avsnitt 5, 6 och 7 och enligt avsnitt 5 skall riskerna utvärderas med 
särskild hänsyn till listan given. Hänsyn skall tas till tekniska aspekter, möjligheter till förbättringar, 
exponering utanför arbetstid samt risker för skador. Med skador avses både direkta och indirekta, 
orsakade både av ljud och ototoxiska ämnen. 

Avsnitt 6, sida 9 beskriver i större detalj metodologin för mätning av ljudet en person 
exponeras för:  

”6 § För att klarlägga om exponeringsvärdena i 3 § uppnås eller överskrids skall 
bullerexponeringen bestämmas och mätningar utföras i den omfattning som behövs. 
Detta skall planeras och med lämpliga intervall genomföras av sakkunnig person.  

Vid mätning skall följande uppmärksammas särskilt:  

a)  De metoder och den utrustning som används skall anpassas till de aktuella 
förhållandena. Särskild hänsyn skall tas till egenskaperna hos det buller som skall 
mätas, exponeringens varaktighet, miljöfaktorer och mätutrustningens specifika 
egenskaper.   

b)  Metoderna och utrustningen skall göra det möjligt att bestämma de parametrar som 
anges i 3 §. I ett givet fall skall det gå att avgöra om de värden som fastställs i 3 § har 
uppnåtts eller överskridits.   

c)  Metoderna kan omfatta stickprovsundersökningar, som skall vara representativa för 
en arbetstagares personliga exponering.   

d)  Vid bedömning av uppmätta värden skall hänsyn tas till mätosäkerheter enligt 
praxis.” [5] 

Avsnitt 6 klargör att metoden för mätning kan väljas fritt så länge resultatet kan anses 
representativa. Mätningarna skall kunna relateras till de gränsvärden som finns i AFS och 
arbetsgivaren måste ta hänsyn till eventuella osäkerheter. 
 
2.3 Hörselskydd 
Hörselskydd får användas då andra lösningar inte kan anses vara lämpliga eller om önskad 
exponering inte går att uppnå utan dem. I AFS 2005:16 beskrivs kraven på sida 10: 

”12 § Exempel då användning av hörselskydd kan godtas för att begränsa 
hörselskaderisken är:  

a)  Verksamhet där inga rimliga tekniska eller organisatoriska åtgärder kan 
genomföras för att sänka bullerexponeringen till riskfri nivå.  

b)  Arbete under en begränsad övergångstid då permanenta bullerbegränsande 
åtgärder genomförs.  

c)  Arbete under korta, sällan förekommande exponeringstillfällen där det är svårt att 
genomföra bullerbegränsande åtgärder. ” [21] 

I Försvarsmaktens arbete bör a) anses vara tillämpbart och då skall hörselskydden vara 
ändamålsenligt utvalda för att erbjuda korrekt dämpning inom korrekta frekvensområden. Kraven 
på hörselskydden är definierade av en annan publikation enligt AFS 2005:16, sida 33: 

”Regler om användning av personlig skyddsutrustning finns i föreskrifterna om 
användning av personlig skyddsutrustning.” [21] 
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Denna publikation heter ”Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)” och ställer 
grundläggande krav på de hörselskydd som kan komma att användas.  
 
2.3.i. Krav från AFS 2001:3 
AFS 2001:3 beskriver att utrustningen skall vara ändamålsenlig och är i praktisk mening ekvivalent 
med kraven från AFS 2005:16. Utöver det beskrivs också absoluta krav i avsnitt 3, sid.7: 

”3 § Om personlig skyddsutrustning omfattades av svenska föreskrifter, som överför 
EU-direktiv till svensk rätt, när utrustningen släpptes ut på marknaden eller togs i bruk 
inom EES, gäller följande. Utrustningen får användas endast om den fortfarande 
uppfyller de krav på dess beskaffenhet och på information om användningen som finns i 
de föreskrifter som gällde för utrustningen när den släpptes ut på marknaden eller togs i 
bruk. ” [22] 
Stycket uttrycker implicit att det kan finnas ytterligare krav på utrustningen definierat på annan 
plats i EU-direktiv (89/656/EEG), något som också reflekteras i ”Buller och bullerbekämpning” där 
krav på CE-märkning uttrycks på sida 199 [22]. EU-direktivet omfattar uttryckligen inte militära 
applikationer. [23] Ytterligare information om krav på typgodkännande eller liknande nämns inte 
vilket står i kontrast mot informationen i ”Buller och bullerbekämpning”. 
 
2.4 Rekommenderade metoder 
Utöver rådande regelverk (AFS) har Arbetsmiljöverket gett ut en kort vägledande bok, ”Buller och 
bullerbekämpning” om hur bullerförbyggande arbete bör utföras. Boken är inte del av det rådande 
regelverket men kan anses vara ekvivalent med rekommendation hur regelverket bör tolkas. I boken 
är kapitel fyra dedikerat till mätningar och går igenom olika sätt att utvärdera exponeringen. 
 
2.4.i. Ljudnivåmätare 
Av särskilt intresse är metoden med ljudnivåmätare som beskrivs på sida 64: 

” På en fast maskinoperatörsplats kan såväl intermittent som fluktuerande buller med 
fördel mätas med en stationär integrerande ljudnivåmätare. Idealfallet är om 
mätningen kan genomföras utan att operatören är när varande med mikrofonen 
placerad där operatören normalt har sitt huvud. Ofta behöver dock operatören vara 
närvarande under mätningen. Mikrofonen bör då placeras så nära operatörens öra att 
mätningen blir representativ för dennes bullerexponering, men inte så nära att 
reflexioner kan ge felaktiga värden.” [6] 

Metoden rekommenderar användning av operatörslös mätning där korrekt bidrag för operatören 
kan beskrivas med A- och C-vägningsmodellerna. Vid mätning med operatör närvarande måste 
hänsyn tas till reflektioner som kan ge felaktiga värden. Det bör tolkas som att bidrag från 
operatören skall tas hänsyn till, även andra fenomen som diffraktion eller absorption bör beaktas.  
 
2.4.ii. Dosimeter 
Utöver en ljudnivåmätare kan en dosimeter användas för mätning av ljudexponering. En dosimeter 
är en personmonterad ljudnivåmätare som följer personen i dess arbete och kan användas för att 
mäta toppvärden, bullerdos samt momentant ljudtryck beroende på fabrikat och modell. 
Arbetsmiljöverket rekommenderar användande av dosimeter på sida 65 enligt: 

”	Ett annat alternativ att bestämma arbetstagarens exponering är att använda sig av en 
dosimeter som placeras på arbetstagaren under en representativ tid, vanligen en 
normal arbetsdag. Även denna typ av mätning kan genom reflexer eller skuggverkan på 
grund av mikrofonens placering ge mätresultat som avviker från de som man får med 
instrument med fritt placerad mikrofon. Placering nära personens ytteröra är speciellt 
kritisk och bör därför undvikas. Andra viktiga faktorer är ljudets frekvens, klädernas 
reflekterande egenskaper och de dominerande ljudkällornas läge i förhållande till 
personen. Den bästa mikrofonplaceringen är vanligen på personens axel eller krage. 
Även här gäller att mikrofonen bör placeras på den sida där ljudnivån är högst. I 
typiska bullersituationer inom industrin kan avvikelserna då uppskattas till högst cirka 
± 2 dB(A). Dosimetermätning är att föredra då enskilda personers bullerexponering är 
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svår att beräkna utifrån värden i fasta mätpunkter. Till exempel då personer förflyttar 
sig inom områden med olika ljudnivåer eller på ett oregelbundet sätt använder eller 
vistas intill maskiner som ger upphov till varierande ljudnivå. Olika typer av 
hantverkare utsätts exempelvis ofta för denna typ av exponering.” [6] 

En dosimeter är att föredra då exponeringens tidsberoende kan vara svårt att fånga med ett 
stationärt mätinstrument. Vid användning av dosimeter ges särskild uppmärksamhet till att 
mätningen bör efterlikna den operatörslösa mätningen så mycket som möjligt.  
 
2.5 Noggrannhet 
I akustiska mätningar är en skattning av felet viktig då många parametrar inverkar på den totala 
exponering som en arbetstagare kan utsättas för. Att kvantifiera alla dessa är inte rimligt utan de 
måste behandlas genom statistiska metoder. Hur mätnoggrannhet skall utvärderas och bedömas 
”enligt praxis” är inte explicit beskrivet i AFS 2005:16 men finns kort beskrivet i ”Buller och 
bullerbekämpning” sida 67: 

”	Även vid omsorgsfullt utförda bullermätningar har de uppmätta ljudnivåerna inte en 
fullständig noggrannhet. Onoggrannheten för ljudnivåvärden kan antas uppgå̊ till ± 2 
dB(A) vid användning av precisionsljudnivåmätare (klass 1) samt till ± 3 dB(A) vid 
användning av ordinära ljudnivåmätare (klass 2) … 

… Dessutom inverkar variationen i ljudtrycksnivå̊ i stora rum med reflekterande ytor 
och vid normal mäthöjd 1,6 meter. Variationen av ljudförhållandena under en mätserie, 
exempelvis då ett oktavband i taget registreras, medför också̊ en mindre noggrannhet. 
Inverkan från bakgrundsbuller, olämplig mätpunktsplacering och för få mätpunkter i 
lokal med icke-diffust ljudfält (stående vågor) kan starkt försämra mätnoggrannheten 
liksom felaktigheter i hur mikrofonen är riktad och skärmning av mätpersonens kropp.  

Vid mätning av oktav- och tersbandsnivåer inomhus blir noggrannheten starkt 
beroende av variationen i ljudtrycksnivå i olika punkter i rummet, särskilt vid låga 
frekvenser.” [6] 
Rekommendationerna som lämnas är huvudsakligen uppskattade nivåavvikelser, huruvida dessa 
bör betraktas som maximal avvikelse eller genom någon annan modell är inte definierat. På sida 
192-193 beskrivs metoder för hörselskydd, bland annat applikation av dämpning där man kan läsa 
följande: 

”Det finns flera metoder för att beräkna den A-vägda ljudtrycksnivån under 
hörselskyddet. En metod är oktavbandsmetoden vilken utgår från frekvensanalys av 
bullret i oktav- eller tersband samt skyddens dämpning i oktavband. Metoden är relativt 
komplicerad och tidskrävande. En enklare metod som ger likvärdiga resultat är den så 
kallade HML-metoden. Denna metod kräver uppgifter om bullrets A-vägda och C-vägda 
ljudtrycksnivåer (LpA och LpC) samt hörselskyddens dämpning i form av H-, M- och L-
värden. De representerar dämpningen vid höga frekvenser (H), mellanfrekvenser (M) 
och låga frekvenser (L). ” [6] 

Metoderna för dämpning, SNR och HML är baserade på dämpförmåga i oktavband minus ett antal 
standardavvikelser och finns beskrivna i avsnitt 2.8. ISO4869-2:1995/AC anger att HML och SNR 
är reducerade med en standardavvikelse om inget annat anges. [24] En standardavvikelse ger en 
täckningsgrad på 84% och kan anses vara vägledande sett till stycket ovan. 
 
2.6 Begränsningar 
Boken ”Buller och bullerbekämpning” är skriven på ett bra sätt som tillåter personer utan större 
erfarenhet av ljud att tillskansa sig grundläggande kunskaper inom ljud- och vibrationslära. Boken 
tar upp olika erfarenheter och ställer upp begränsningar för användandet av olika metoder samt 
rekommenderar att prata med en expert vid svårare scenarion.  

Vid mätning av ljud som genereras nära örat eller på annat sätt kraftigt påverkas av en 
operatörs närvaro är de rekommenderade metoderna otydliga. Avsnitt 6 i AFS kräver att metoderna 
är ”representativa för en arbetstagares personliga exponering” vilket kräver att operatörens 
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inverkan inte försummas vid beräkning av ljudexponering i flera fall. Till exempel kan operatören 
bidra med en betydande mängd dämpning [25], skuggning eller på annat sätt påverka ljudfältet. 

 
2.7 Hörsel och hörselskador 
Människans hörselorgan är örat som kan delas in i tre delar: ytteröra, mellanöra samt inneröra. 
Örat kan uppfatta ljud vid olika frekvenser och ljudtryck som delar ett icke-linjärt samband. 
Normalt sett brukar ett frekvensomfång på 20Hz-20kHz och ett ljudtrycksomfång på 0dB-130dB 
användas som riktlinje för vad en person kan höra. [26] 
 
2.7.i. Anatomi 
Ytterörat och mellanörats funktion är att överföra ljud från luften till innerörat där det kan 
uppfattas och tolkas av hjärnan. Ytterörat består av de delar av örat en person kan observera utifrån 
och mellanörat består av kanalen från trumhinnan till det ovala fönstret. Innerörat utgörs 
huvudsakligen av öronsnäckan som är en vätskefylld kanal fylld av små hår (stereocilier) som 
påverkas av pulsationer i vätskan. Hörselskador uppstår huvudsakligen genom mekaniska och 
metabola förändringar i innerörat, specifikt i hörselsnäckan. Hörselskador kan också uppstå i 
mellan- eller ytteröra och kallas ibland för ledningsskador. [27] 
 
2.7.ii. Temporary Threshold Shift (TTS) 
En temporär hörselnedsättning definieras som en höjning av hörtröskeln efter exponering av höga 
ljudnivåer, en höjning som en tid efter exponeringen återgår till sitt normala värde. Tiden kan 
variera från minuter till flera dagar och förändringen kan då klassas som snabb eller långsam. Hur 
allvarlig förändringen är påverkas av exponeringens intensitet, exponeringstid, antalet 
exponeringar, samt ljudets karaktär. Den individuella känsligheten för TTS påverkas av en mängd 
faktorer, bland annat tidigare exponering, vila och användningen av hörselskydd men också kön, 
matvanor och rökning. TTS är definierat som ett temporärt tillstånd men det finns visst underlag för 
att kraftig TTS kan generera hörselnedsättningar som inte kan mätas med hörtröskelprov. [28]  
 
2.7.iii. Permanent Threshold Shift (PTS) 
En permanent hörselnedsättning är definierat på samma sätt som TTS som inte återgår till sitt 
normala värde efter en längre tid. Permanenta hörselskador visar sig huvudsakligen vid högre 
frekvenser än exponeringen, speciellt känsligt är örat kring 4-6kHz på grund av örats 
kvartsvågsresonans kring 4kHz. Att skadorna är mer uttalade vid högre frekvenser är en konsekvens 
av hörselsnäckans uppbyggnad där lågfrekvent energi måste passera den högfrekventa regionen. 
[28] 
 
2.7.iv. Tinnitus 
Tinnitus är ljud som uppfattas av en person utan ljudkälla för ljudet. Tinnitus är ett tillstånd som 
orsakas av förändringar i hjärnan och örat. Symptomen kan uppfattas på många sätt, bland annat 
som pipande och susande. Tinnitus är ett fenomen som orsakas genom samverkan av flera 
mekanismer som ljudexponering och stress. Alla skador på örat och hörselnerven har potential att 
orsaka tinnitus. [29] 
 
2.8 Modeller 
Ljud är ett fenomen som interagerar med omgivning, arbetstagare och utrustning på ett omfattande 
sätt och det finns därför flera mätstorheter att beakta i samband. Hur dessa är definierade påverkar 
resultatet och förväntat användningsområde. Arbetet behandlar huvudsakligen följande storheter. 
 
2.8.i. A- och C-vägning 
A-vägningsfiltret är baserat på 40 Phon hörbarhetskurvor enligt ISO226:2003 där plant infallande 
rena toner rakt framifrån relativt huvudets centrum används. [30] Filtret representerar hur en 
människa uppfattar ljudet, inklusive inner- och ytteröra samt signalbehandling i frekvensdomänen. 
A-vägning används ofta vid bestämning av gränsvärden för exponering och är tillgängligt i en stor 
mängd utrustning. C-vägning är likt A-vägningen baserat på hörbarhetskurvor men i detta fall 100 
Phon. C-vägningen skall vara representativ för ett ljud av större magnitud än vid A-vägning och 
används därför vid AFS gränser för maximal ljudnivå. [26]  



 

 17 

 Specifikationer för A- och C-vägning finns i IEC 61672-1 som ställer krav på frekvenssvaret 
hos filtren och en maximal avvikelse för varje klass av ljudnivåmätare. Även en matematisk 
implementering finns beskriven. [19] 
 
2.8.ii. Ekvivalent ljudtrycksnivå 
Ekvivalent ljudtrycksnivå är ett mått proportionerligt (𝑃𝑎E ∝ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡) mot den energi som örat 
exponeras för. Ekvivalent ljudtrycksnivå är ett vanligt mått på daglig dos och är definierat i AFS och 
EU ”Directive 2003/10/EC- Noise” där modellen beskriven i ISO1999:1990 används som underlag 
till rådande gränsvärden. I standarden används den A-vägda ekvivalenta ljudexponeringsnivån för 
riskutvärdering i en population. [3] Standarden skriver uttryckligen att riskskattningen inte skall 
användas för kraftfulla impulsiva ljud som vapenbuller. [4] Den reviderade upplagan, 
ISO1999:2013, uppmanar att giltigheten hos metoden inte kan garanteras för ljud högre än 140dB 
samt att en individs risk för hörselskada inte kan bedömas utifrån modellen. [31] 
 
2.8.iii. Single Number Rating (SNR) 
SNR är ett förenklat mått på ljuddämpning som beskriver hur ett C-vägt referensspektrum dämpas 
för att beräkna den A-vägda ljudnivån. Måttet beräknas med ett hörselskydds oktavbandsdämpning 
där ett antal standardavvikelser subtraheras för att ta fram ett förväntat skyddsvärde (APV). [24] 
Metoden appliceras enligt ekvation 5. 
 

𝐿3 = 𝐿a − 𝑆𝑁𝑅 (5) 
 
Där 𝐿3, 𝐿a  är de A- och C-vägda ljudtrycksnivåerna. 𝑆𝑁𝑅 är hörselskyddets unika beräknade 
dämpförmåga. Metoden kan lätt tillämpas vid mätningar av ljud men bör huvudsakligen användas 
då endast C-vägd information finns att tillgå då den är mindre precis än oktavbandsmetoden. [24] 
 
2.8.iv. High – Mid – Low (HML) 
HML är ett förenklat mått på ljuddämpning som beskriver hur ett antal referensspektrum med olika 
specifikationer på differensen mellan C-vägd och A-vägd ljudnivå kommer dämpas av 
hörselskyddet. Metoden kräver en A-vägd och C-vägd mätning av ljudet och kan från det talet skatta 
en ljuddämpning. HML-värden beräknas från ett hörselskydds APV. [24] Metoden appliceras enligt 
ekvation 6. 
 

𝐿d − 𝐿K o
≤ 2𝑑𝐵	 → 𝑃𝑁𝑅 = 𝑀 − tVu

v
(𝐿d − 𝐿K − 2𝑑𝐵)

≥ 2𝑑𝐵 → 	𝑃𝑁𝑅 = 𝑀 − uVx
e
(𝐿d − 𝐿K − 2𝑑𝐵)

y → 𝐿zK = 𝐿K − 𝑃𝑁𝑅  (6) 

 
Där 𝐿K, 𝐿d	𝑃𝑁𝑅 är A- och C-vägda ljudtrycksnivåer samt beräknad bullerreduktion. 𝐻,𝑀, 𝐿 är för 
hörselskyddets unika beräknade dämpförmåga. Metoden är lätt att tillämpa men bör huvudsakligen 
användas då begränsad information är tillgänglig. [24]  
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3. Mätmetod 
Att mäta ljud nära örat kräver en annan metod än den som beskrivits i AFS 2005:16 då mätningar 
kan kräva närvaron från en operatör eller frånvaron av en mikrofon i den traditionella meningen. 
Två huvudsakliga metoder undersöktes; HATS och MIRE.  
 
3.1 Mätningar 
Mätningar med HATS och MIRE kan genomföras enligt metoder beskrivna i olika upplagor av 
ISO11904 där mikrofoner används för att mäta upp ljudfältet i eller nära trumhinnan och sedan 
räknas om till ett ekvivalent externt ljudfält i tersband. Från de externa ljudfälten kan 
exponeringens relation till rådande gränsvärden beräknas. Metoderna bygger på att bibehålla 
operatörens närvaro, huvudsakligen då ljudet genereras nära eller i hörselgången vilket gör det 
svårt eller omöjligt att mäta ljudet med en mikrofon. [8] 
 Vid mätning med MIRE så används en riktig person och en mikrofon monteras på denne, 
antingen i hörselgången, i hörselgången via en probslang eller genom att monteras i en hörselpropp. 
[7] 
 En HATS är en dockliknande struktur eller en anordning till för att simulera delar av den 
mänskliga anatomin och mäta resulterande ljudtryck. Anordningarna kommer i många utföranden, 
och tar vara på olika delar av anatomin. [8]  Båda dessa metoder avviker från verkligheten och 
källan till dessa avvikelser är beskrivna i ISO11904-2:2004, se Tabell 2. 

För att resultaten ska vara användbara skall eventuella effekter från hörselskydd tas hänsyn 
till vid beräkning av resulterande ljudexponering. Vid mätning med hörselskydd behöver inte det 
uppmätta ljudet vara representativt för faktisk exponering på grund av avvikelser och problem med 
mätning av dämpning. 
 
Tabell 2 - Begränsningar från ISO11904 [8] 

Parameter ISO 11904-1  ISO 11904-2 

Typ av metod Mikrofon i öra HATS 

Begräsning hos metoden Praktiska problem kan uppstå 
vid användning av proppar 
kopplat till mikrofonens 
position. 

Korrekt koppling kan påverkas 
om det artificiella ytterörat 
avviker från mänskliga örat. 
 
I vissa fall kan inte en person 
ersättas med en modell. 

Huvudsakliga problem -Antal testpersoner 
 
Om tabulerad korrigering 
används: 
-Kalibrering av mikrofonen 
-Precision hos mikrofonens 
position 
 
Om uppmätt korrigering 
används: 
-Kvalitén hos referensfältet 
-Stabilitet hos känsligheten, 
frekvenssvaret och positionen. 

-Dockans avvikelse från en 
människa. 
-Dockans kalibrering. 

Frekvensomfång 20Hz till 16kHz 20Hz till 10kHz 
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3.2 Dämpning 
Att mäta ljuddämpning med en HATS eller med MIRE är inte rekommenderat enligt bland annat 
E.H. Berger som belyser stora avvikelser vid mätning med HATS och MIRE. Delar av effekterna 
beror på avsaknad av benledning och svårigheter att korrekt fånga passformen hos hörselskydden. 
Störst avvikelse uppstod vid användning av skumproppar. [10] Att mäta exponering i fält med 
hörselskydd monterade kan därför utgöra en stor felkälla där risk för underskattad exponering 
föreligger. Den rekommenderade metoden för att mäta dämpförmåga är REAT där en person 
markerar gränsen för när ljud kan höras med och utan skydd. [18] Standardiserade HML och SNR-
mått på dämpning kräver användning av REAT då mätning med HATS inte kan anses ekvivalent. 
[24]  
 Att mäta ljud i fält med HATS eller MIRE erbjuder möjlighet att fånga flera effekter som inte 
mikrofoner kan mäta på ett representativt sätt. En av dessa är hur nivåberoende hörselskydd 
interagerar med ljudkällan. Nivåberoende hörselskydd erbjuder en dämpförmåga som varierar med 
ljudnivån och är till för att dämpa höga ljud mer än tal. Att korrekt applicera den dämpning som 
erbjuds kan vara komplicerat då dämpningen har ett samband med det momentana ljudfältet. Även 
aktiva hörselskydd kan påverkas av ljudets karaktär.  
 ANSI S12.42–2010 förespråkar användningen av en HATS vid mätning av dämpförmåga vid 
impulsiva ljud och tillåter användningen vid kontinuerligt ljud. Dock är enda användningsområdet 
för dämpningsmätningar med HATS mätning av dämpning av toppvärden samt vid mätning av den 
aktiva komponenten i hörselskydd. Dämpförmåga för alla andra fall bör mätas med REAT. Även 
MIRE skall endast användas till mätning av den aktiva komponenten. Detta bidrag bör sedan 
adderas till REAT uppmätt dämpning. [11] 
 Att använda HATS och MIRE med hörselskydd är förenat med problem och andra metoder 
för att väga in dämpning bör användas. Att jobba med REAT uppmätt dämpning är mer i linje med 
metoden beskriven i ISO1999:1990 [4] som ligger till grund för EU:s lagstiftning [23] och bör bättre 
reflektera det underlag som finns tillgängligt för hörselskador. Därför bör externa och interna 
ljudkällor utvärderas separat för att sedan summeras då bidraget från hörselskydd inte kan 
bedömas som adekvat. 
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4. Mätning av exponering i verklighetsnära scenario 
Verklighetsnära scenarion mättes upp vid FMV Provplats Karlsborg, skjutbana Plåten i maj månad 
2018.  
 
4.1 Mätuppställning 
Ljudfältet mättes upp vid fyra positioner, två B&K 4190 mikrofoner monterade i en B&K 4128C 
HATS samt två externa B&K 4190+2670 mikrofoner. Signalen förstärktes av två B&K Nexus 2692-C 
och signalen registerades i Head Acoustics Recorder 9.1 vid 1MHz genom ett Head Acoustics Heim 
med modulerna: LMF2FE+REC, MIC6, DIC24 Plus, PWH9A. Mikrofonerna kalibrerades med en 
Norsonic 1251 kalibratior vid 250Hz och 134dB. Ljudet genererades av en Ak5c med 5,56/5B 
ammunition, en Ksp58 med 7,62/10 samt en Ksp88 med 12,7/45. Även laddningar av m/46 
sprängdeg användes. 
 
4.1.i. Mätning med m/46 sprängdeg 
Mätningen baseras på en metod för utvärdering av brusreducerande hörselskydd [32]. En laddning 
med m/46 sprängdeg placerades 0,6m över marken i egenbyggd ställning och HATS placerades 
20m bort från laddningen över asfalterad mark. De två externa mikrofonera placerades 0.35m från 
HATS centerlinje, i höjd med öronsimulatorerna, se Figur 1. 

Laddningen detonerades och ljudet mättes upp av HATS samt mikrofonerna. Därefter 
roterades huvudet 90o för att mäta infall direkt från sidan och processen upprepades. Exponeringen 
mättes även upp vid 180o och vid 0o och 40m.  
 
4.1.ii. Mätning av vapenljud vid representativ huvudposition 
En extern mikrofon speglade HATS position i förhållande till vapnets symmetrilinje. Ännu en extern 
mikrofon var placerad 0.1m från HATS andra öra, se Figur 2. 

Måtten definierades i förhållande till vapnet som användes, vid provet användes tre vapen: 
Ak5C, Ksp58 samt Ksp88. Vapnen monterades horisontellt över grus mot ett kulfång 4m isär. 
Måtten som användes för att definiera mätuppställningen finns i Tabell 3. 

Skyttens exponering beräknades med och utan hörselskydd. Under mätningarna stod HATS 
helt eller delvis på lavetten som vapnet var monterat i med en skiva skumplast mellan för att 
vibrationsisolera fötterna. Ingen del av hörselskyddet eller HATS hade kontakt med vapnet vid 
någon mätning.  

Alla uppmätta kombinationer av vapen och hörselskydd ses i  
Tabell 4 där proven var anpassade efter rådande arbetsområden för hörselskydden. Vapnen 

avfyrades ett skott i taget följt av en salva. Vid regn sattes ett tält upp över utrustningen. Felkällor 
som analyserades var ändringar i temperatur, tryck, luftfuktighet, kalibration, avvikelse mellan 
HATS och människa, avvikelser mellan ljudkällor och mikrofonernas precision. Felet beräknades 
som roten av summan av kvadraten av standardavvikelserna i dB i enlighet med föreslagen metod i 
bilaga B i ISO11904-2:2004. [8] Osäkerheten för de olika källorna är listad i Tabell 5 där 
huvudsakliga bidraget var variationen i källan. 
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Tabell 3 - Dimensioner vid mätning av vapenljud. 

 Ak5c Ksp58 Ksp88 

Mynningshöjd 1,41m 1,40m 1,16m 

Mynning-Mikrofon 0,75m 1,12m 1,88m 

Höjd höger öra 1,55m 1,55m 1,33m 

Höjd vänster öra 1,60m 1,60m 1,33m 

HATS - Centrum 0,1m 0,1m Centrerad 

Mik vänster - 
Centrum 

0,25m 0,25m 0,15m 

Mik höger - Centrum 0,1m 0,1m 0,15m 
 

Tabell 4 - Lista över antal skott. 

 Ak5 Ksp58 Ksp88 Anmärkning 

Telehjälm 17 E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st ANR, PTT 

Flyghjälm 130 E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st   

Comtac XP E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st   

EAR Classic E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st   

Combat Arms 4.1 E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st Öppen/Stängd 

Invisio X5 E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st Passiv 

Flyg130 + CEP E: 3 st,  S: 4st E: 3 st,  S: 4st   

Comtac + EAR   E: 3 st,  S: 4st  

Comtac + CA4.1   E: 2 st, S:4st Öppen 
E står för Enkelskott och S står för Salva där siffran anger antal enkelskott samt antalet i salvan.  
 
Tabell 5 - Osäkerhet, fältmätningar 

 m/46 Ak5c Ksp58 Ksp88 

Expanderad 
osäkerhet (k=2) ±2,2dB(A) ±4,2dB(A) ±4,2dB(A) ±3,6dB(A) 
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Figur 1 - Mätning av dämpning med m/46. 

 
Bilden visar mätningen av insatsisolering vid sprängning med m/46 sprängdeg. 
Figur 2 - Mätning vid representativ huvudposition. 

 
Bilden visar mätning av exponering vid representativ huvudposition. Mikrofonen med röd prick 
på matchar huvudets centrumposition relativt vapnets centerlinje.  
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Figur 3 - Tidsserier för ljudkällor 

 
Grafen visar typiska tidsserier för m/46, Ak5, Ksp58 och Ksp88. Mätt vid höger extern mikrofon. 

 
Figur 4 - Ljudtrycksspektrum hos ljudkällor. 

 
Grafen visar ljudtrycksnivåerna i tersband beräknat från ESD och yttre mikrofoner. 300ms 
integrationstid, ingen vägning applicerad. 
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4.2 Ljudexponering vid verklighetsnära scenarion 
 
4.2.i. Ljudkällor 
Tidssignalerna från referensmätningarna kan ses i Figur 3. Ljudsignalen för m/46 har en tydlig 
avklingande fas med en A-duration på 2ms. Ljudet från vapnen uppträdde annorlunda, sannolikt 
exciterades de av den kraftfulla impulsen och fortsatte vibrera över en längre tid. Deras A-duration 
låg på 0,6-0,9ms men hade en stor mängd energi efter. För vapnen kan också en lätt excitation före 
impulsen ses, det kan förklaras av att ljud färdas genom vapnet och når örat innan impulsen har 
anlänt. Fenomenet är inte synligt i m/46 mätningarna då endast impulsen bär energin till 
mikrofonen. 

De olika ljudkällornas energifördelning kan ses i Figur 4. M/46 hade det frekvensmässigt 
lägsta energiinnehållet med majoriteten under 200Hz, de vapenbaserade källorna har 
huvudsakligen mer högfrekvent innehåll. Ksp88 hade betydligt mer energi vid låga frekvenser än 
både Ak5c och Ksp58.  
 
Tabell 6 – Ekvivalent ljudnivå hos ljudkällorna. 

Metod m/46 Ak5 Ksp58 Ksp88 

ESD 77,6dB(A) 81,7dB(A) 78,2dB(A) 80,0dB(A) 

Tidsintegral 77,5dB(A) 81,7dB(A) 78,2dB(A) 80,0dB(A) 
Tabellen visar den externa A-vägda ekvivalenta ljudnivån uppmätt vid externa mikrofoner. För 
Ak5 och Ksp58 användes endast mikrofon vid representativ position. 
Tabell 7 – Ekvivalenta ljudtrycksnivåer vid extern mikrofon, enkelskott. 

m/46 20m/0o 40m/0o 20m/90o 20m/180o Ak5c Ksp58 Ksp88 

Referens [dB(A)] 77,6 69,9 77,6 77,6 81,7 78,2 80,0 

Telehjälm 17 66,5 58,7 71,11 67,4 69,6 63,9 66,2 

Tele 17 (ANR) 65,7 58,2 71,81 66,7 69,2 64,2 66,0 

Tele 17 (PTT) 67,3 58,3 71,31 67,4    

Flyghjälm 130 + 
CEP 

65,9 58,5 59,31 66,1 69,61 64,6  

Flyghjälm 130D 
Mod 

67,8 62,0 61,91  72,6 68,0  

EAR Classic 67,1 59,7 61,51  68,4 63,0  

Comtac XP 64,3 57,5 58,51 66,6 68,3 63,9  

Comtac XP + EAR 66,6 59,2 56,01    65,5 

Combat Arms 4.1 
Öppen 

    69,7 64,3 67,9 

Combat Arms 4.1 
Stängd 

    68,8 63,6 66,9 

Invisio X5 (Passiv) 66,8 59,4 59,31  69,1 63,6 65,5 

Comtac + CA 4.1 
(Öpp) 

      65,4 

Tabellen visar ekvivalent 8-timmars ljudnivå mätt genom genomsnittlig extern exponering med 
uppmätt insatsisolering applicerad. 1Avvikelse i referensmätning ger hög osäkerhet. 
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4.2.ii. A-vägd ekvivalent ljudtrycksnivå 
Enkelskotten delades upp i 0,3 sekunder långa segment synkroniserat med toppvärdet för trycket 
och salvorna delades upp visuellt i en graf, ungefärlig tid var 1 sekund. Exponeringsnivån 
beräknades enligt ekvation 2 med Energy Spectral Density (ESD) som integralen över spektrumet 
från 25Hz – 20kHz genom Parsevals identitet samt genom integration av tidssignalen. A-vägning 
applicerades i frekvensdomänen för ESD:n och med Matlabs fdesign.audioweighting -funktion i 
tidsdomänen. Genom integration av ESD-spektrumet fås exponeringsnivån för de olika ljudkällorna 
vid användning av hörselskydd, se Tabell 7. Ljudnivån beräknades från den genomsnittliga signalen 
med de externa mikrofonerna där A-vägning och isolering applicerats. En avvikelse mellan 
tidsintegration och ESD fanns endast för m/46, se Tabell 6 där tidsintegralen avviker med 0,1dB(A), 
varav majoriteten är avrundningsfel. Resultatet visar att nästan all energi finns i spannet 25Hz-
20kHz.  

Vid mätningarna så uppstod en störning i HATS vilket gjorde att insatsisoleringen föll till 0dB 
kring 200-300Hz. Då området innehåller en stor mängd energi i alla ljudkällor så underskattas 
dämpförmågan kraftigt. Ett fel uppstod även i vänster öronsimulator.  

Mätningen genomfördes även genom att applicera överföringsfunktionen från extern mikrofon 
till öronsimulatorn, på den genomsnittliga signalen från externa mikrofoner, med och utan 
hörselskydd. Ett externt diffust ljudfält beräknades enligt ISO11904-2:2004 och kan ses i Tabell 8. 
Skillnaden i resultaten beror på avvikelsen mellan överföringsfunktionen i standarden och den 
uppmätta överföringsfunktionen från mikrofonerna utan hörselskydd. Referensmätningen vid 90o 
utfördes med vänster öronsimulator fram vilket kraftigt påverkade resultatens pålitlighet. Vid 
mätning med salvor erhölls en avvikelse över det förväntade 6dB, se Tabell 9. Nivåerna utan 
hörselskydd var nära de förväntade 6dB:en. 

 
Tabell 8 – Ekvivalenta ljudtrycksnivåer vid öronsimulator, enkelskott. 

m/46 20m/0o 40m/0o 20m/90o 20m/180o Ak5c Ksp58 Ksp88 

Referens [dB(A)] 78,3 70,8 83,72 78,3 85,4 79,9 80,1 

Telehjälm 17 66,8 59,4 80,12 67,5 67,9 62,4 66,5 

Tele 17 (ANR) 67,1 59,4 80,32 67,0 67,5 62,8 66,4 

Tele 17 (PTT) 67,8 59,5 80,22 67,3    

Flyghjälm 130 + 
CEP 

67,4 59,6 67,9 66,8 67,3 63,7  

Flyghjälm 130 D 
Mod 

70,5 63,9 70,5  70,8 66,6  

EAR Classic 70,6 64,4 70,8  66,5 63,7  

Comtac XP 67,7 61,6 69,2 67,2 66,4 63,8  

Comtac XP + EAR 70,1 64,6 66,4    66,1 

Combat Arms 4.1 
Öppen 

    67,9 65,0 68,6 

Combat Arms 4.1 
Stängd 

    66,8 64,8 67,5 

Invisio X5 (Passiv) 70,1 64,8 70,0  67,2 64,8 66,5 

Comtac + CA 4.1 
(Öpp) 

      66,2 

Tabellen visar ekvivalent 8-timmars ljudnivå mätt i externa mikrofoner, överfört till 
öronsimulator via uppmätt överföringsfunktion och därefter överförd till extern nivå enligt 
ISO11904-2:2004, diffust fält. 2Vänster simulator fram ger opålitliga resultat. 
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Tabell 9 – Ekvivalenta ljudtrycksnivåer vid mikrofon, salvor 

Salvor Ak5c Ksp58 Ksp88 

Referens [dB(A)] 87,9 84,7 86,0 

Telehjälm 17 75,6 71,6 74,3 

Tele 17 (ANR) 75,3 71,8 74,7 

Flyghjälm + CEP 75,3 71,1  

Flyghjälm 130D Mod 78,6 74,7  

EAR Classic 75,4 70,3  

Comtac XP 75,0 70,2  

Comtac + EAR   72,7 

Combat Arms 4.1 
Öppen 76,1 71,0 74,7 

Combat Arms 4.1 
Stängd 75,5 71,4 73,3 

Invisio X5 76,0 77,7* 73,5 

Comtac + CA 4.1 Öp   72,3 

Avvikelse från 
enkelskott 6.4±0.5dB(A) 7.0±0.5dB(A) 7.3±0.9dB(A) 

Tabellen visar ekvivalent 8-timmars ljudnivå mätt i externa mikrofoner med insatsisolering från 
höger öronsimulator. Avvikelse mätt relativt Tabell 7. *Outlier som inte inkluderas i 
avvikelseberäkning.  

 
4.2.iii. Insatsisolering hos hörselskydd 
Insatsisoleringen beräknades som skillnaden i överföringsfunktionen för ESD:n från extern 
mikrofon till öra med och utan hörselskydd. På så sätt kompenserades skillnaden i ljudkällans 
variationer mellan mätningar. Resulterande insatsisolering kan ses i Figur 5 där en stor dal kan ses 
vid 250Hz. Denna dal orsakades av en störning i HATS som var ungefär lika stark med och utan 
hörselskydd. Att de flesta hörselskydden sammanfaller i flera regioner tyder på en systematisk 
begränsning i mätningarna. 
 
4.2.iv. Maxnivå 
Maxnivån beräknades som det C-vägda momentana toppvärdet från ljudsignalen och mättes i 
externa mikrofoner med förväntad dämpning tagen från öronsimulatorerna. Den förväntade 
dämpningen motsvarade skillnaden i toppvärde i höger öronsimulator med och utan hörselskydd. 
Resultaten kan ses i Tabell 11. Alla skydd förutom Flyghjälm 130D Mod i samband med alla källor 
dämpade toppnivån till under 140dB(C). 
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Figur 5 - Insatsisolering, m/46, 0 graders infall.

 

Insatsisolering vid höger öra vid mätning med m/46 sprängdeg, 0 grader infall. 
Tabell 10 – Ekvivalent ljudnivå med laboratoriemätt dämpning 

Skydd m/46 40m Ak5c Ksp58 Ksp88 

Referens [dB(A)] 77,6 69,9 81,7 78,2 80,0 

Telehjälm 17 52,1 45,1 48,8 45,6 48,4 

Tele 17 (ANR) 45,0 37,9 46,4 42,8 46,3 

Tele 17 (PTT) 59,63 52,03 64,53 60,73 62,13 

CEP 49,5 42,2 47,1 45,9 49,4 

Flyghjälm 130D Mod 61,3 53,7 60,9 55,8 59,3 

EAR Classic 35,4 28,6 35,5 32,4 35,0 

Combat Arms 4.1 Öppen 70,73 63,13 68,93 65,33 68,23 

Combat Arms 4.1 Stängd 56,5 49,0 53,0 50,7 53,9 

Tele 17 + CEP 46,0 38,6 40,0 38,1 41,0 

Tele 17 + CA 4.1 Öppen 51,93 45,03 47,13 44,33 47,13 

Tele 17 + EAR 32,6 25,7 31,2 28,4 29,3 

Tele 17 (ANR) + EAR 32,4 25,3 30,4 27,8 28,9 

Flyghjälm 130 + CEP 56,2 48,6 54,3 48,8 53,7 
Tabellen visar de nivåer som fås genom applikation av laboratoriemätt dämpning på den 
genomsnittliga referenssignalen i tersband. Använder medeldämpning från höger öra och 
mikrofon. 3Nivåberoende hörselskydd behöver inte ge representativa resultat. 
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Tabell 11 - C-vägda momentannivåer med skydd. 

m/46 20m/0o 40m/0o 20m/90o 20m/180o Ak5c Ksp58 Ksp88 

Referens [dB(C)] 158,8 150,5 158,84 158,8 158,4 154,3 156,4 

Telehjälm 17 136,8 127,0 132,14 138,1 130,3 126,5 133,9 

Tele 17 (ANR) 135,8 126,2 132,24 136,8 130,6 128,2 132,5 

Tele 17 (PTT) 136,4 126,0 132,04 138,4    

Flyghjälm 130D 
Mod 

141,0 133,7 136,74  135,4 134,7  

EAR Classic 137,4 130,8 135,14  131,0 132,1  

Comtac XP 139,1 130,7 132,64 139,7 132,5 131,7  

Invisio X5 138,5 129,6 132,94 138,9   134,2 

Combat Arms 4.1 
Öppen 

    131,1 132,2 134,9 

Combat Arms 4.1 
Stängd 

    131,3 132,7 136,1 

Comtac XP + EAR 138,7 129,7 130,04    130,8 

Comtac + CA 4.1 
Öp 

      131,8 

Flyghjälm 130 + 
CEP 

135,4 127,1 136,64 136,8 131,8 131,1  

Tabellen visar de C-vägda nivåerna vid externa mikrofoner där skillnaden i toppvärde i HATS 
öronsimulator har subtraherats. 4 Avvikelse i referensmätning ger hög osäkerhet. 
 
4.2.v. Exponering med laboratoriemätt dämpning 
I avsnitt 5 så mäts insatsisoleringen hos flera av hörselskydden i laboratoriemiljö där mätningen av 
dämpförmåga inte präglas av samma problem som vid mätning med vapen.  

Tabell 10 visar att en betydligt bättre dämpning kan erhållas. Dämpningen från 
laboratoriemätningarna och fältmätningarna är utförda med en HATS och passformens bidrag till 
osäkerheten kan inte utvärderas, därför kan inte ett APV beräknas för hörselskydden. Resulterande 
nivåer från laboratoriemätt dämpning är betydligt lägre än de beräknade med REAT-uppmätt 
dämpning. Tillämpbarheten för uppmätt dämpning diskuteras i avsnitt 5.5. 
 
4.2.vi. Exponering med APV, SNR och HML 
Exponeringen för olika hörselskydd vid användning av dessa modeller kan ses i Tabell 12 där data är 
tagna från tillverkarnas specifikationer. För Flyghjälmen användes en mätning enligt EN352-
3:2092. Resultaten avviker från både Tabell 7-Tabell 8 och  
Tabell 10 där resultaten huvudsakligen är bättre än mätningarna i fält och sämre än mätningarna i 
laboratoriet. Mätningen med REAT från tillverkarnas hemsida använder APV och bör därför ge 
lägre resultat än motsvarande medeldämpning.  
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Tabell 12 - APV, HML och SNR samt dämpförmåga. 

Skydd 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR 

EAR Classic 
[dB] [33] 16,9 18,1 20,9 21,5 22,6 30,9 38,1 34,0 30 24 22 28 

Comtac XP 
[dB] [34] - 9,0 15,3 25,9 27,7 29,1 34,2 37,2 31 25 16 28 

CEP [dB] 
[35] - 24,4 28,3 35,0 37,0 34,8 40,0 41,6 38 32 19 33 

Flyghjälm 
130 [dB] 

8,2 11,8 12,4 15,3 27,7 38,2 49,5 50,1 33 21 15 24 

 
Spektrum m/46 Ak5c Ksp58 Ksp88 

APV (Oktavband) 

EAR Classic 54,8dB(A) 56,6dB(A) 53,4dB(A) 56,3dB(A) 

Comtac XP 58,7dB(A) 55,5dB(A) 51,3dB(A) 55,0dB(A) 

CEP 50,6dB(A) 46,1dB(A) 42,3dB(A) 45,1dB(A) 

Flyghjälm 130 60,7dB(A) 59,5dB(A) 57,0dB(A) 59,3dB(A) 

HML 

𝐿a − 𝐿3 6,6dB 1,0dB 1,1dB 1,7dB 

𝐿3 77,6dB(A) 81,7dB(A) 78,2dB(A) 80,0dB(A) 

EAR Classic 54,8dB(A) 56,2dB(A) 52,9dB(A) 55,6dB(A) 

Comtac XP 57,8dB(A) 55,2dB(A) 51,9dB(A) 54,6dB(A) 

CEP 53,1dB(A) 48,2dB(A) 44,9dB(A) 47,6dB(A) 

Flyghjälm 130 60,1dB(A) 57,7dB(A) 54,5dB(A) 58,1dB(A) 

SNR 

𝐿a  84,2dB(C) 82,7dB(C) 79,3dB(C) 81,7dB(C) 

EAR Classic 56,2dB(A)  54,7dB(A) 51,3dB(A) 53,7dB(A) 

Comtac XP 56,2dB(A)  54,7dB(A) 51,3dB(A) 53,7dB(A) 

CEP 51,2dB(A) 49,7dB(A) 46,3dB(A) 48,7dB(A) 

Flyghjälm 130 60,2dB(A) 58,7dB(A) 55,3dB(A) 57,7dB(A) 
Tabellen visar den exponering som erhålls vid användning av olika dämpningsmodeller med 
indata överst. Där dämpning saknas har ett skyddsvärde på noll antagits. 
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4.3  Diskussion 
Mätningen av exponeringen visar på viss skillnad vid mätning med HATS enligt ISO11904-2:2004 
och med mikrofon, även då indata är mikrofonens exponering. Anledningen till skillnaden är 
avvikelsen mellan överföringsfunktionen för referensfallet och de tabulerade värden från ISO 
11904-2:2004 vilket ger en förstärkning vid vissa spektrum. En jämförelse mellan Tabell 7 och 
Tabell 8 visar att mätningen med Ak5c avviker mest från mätningen med extern mikrofon. Det 
resultatet ändras vid användning av hörselskydd där HATS erbjuder bättre resultat än vid mätning 
med mikrofon. Huruvida det är en avvikelse vid referensmätningarna eller om det faktiskt avviker 
en betydande mängd är inte uppenbart från mätningarna och är av intresse att undersöka mer 
noggrant. Den extra exponeringen som uppkom vid mätning med HATS kan bero på örats position 
relativt vapnet och kan vara viktigt att beakta vid mätning av exponering. 
Vid mätning av salvorna så gav salvorna ett högre än förväntat resultat och med ett normalfördelat 
fel så var 6dB inte inom en standardavvikelse för Ksp58 och Ksp88. En viss ökning av signalen kan 
tillskrivas de längre signalerna som inkluderar mer brus. Avvikelsen är dock liten jämfört med 
osäkerheten kopplad till ljudkällorna. Att de båda tabellerna följer varandra kring 6dB innebär att 
dämpverkan och exponering beter sig likt för både salvor och enstaka skott. 
 Insatsisoleringen i Figur 5 visar på vissa avvikelser från förväntade värden och det faktum att 
alla hörselskydd ger snarlik isolering indikerar att mätningarna kan vara begränsade av brusgolvet. 
Resultaten från E.H. Bergers, C.J. Fackler, W.J. Murphy och M.E Stergar arbete enligt ANSI S12.42-
2010 [12] visar att resultaten bör ligga något högre än REAT förväntad dämpning. Då dämpningen 
ligger under REAT för flera band indikerar flera problem så bör resultaten inte anses vara 
representativa för verklig prestanda.  

Problemen som drabbade mätningarna har stor inverkan på den ekvivalenta ljudnivån som 
mättes upp med hörselskydd. Den stora skillnaden mellan Tabell 12 och Tabell 7 visar att 
störningen gör det omöjligt att utvärdera dämpförmågan korrekt. En energi på 68dB(A) ger 17dB(A) 
till godo vilket motsvarar lite mer än 40 skott, en för låg summa för att kunna utföra övningar och 
exponeras för andra ljudkällor. Vid mätning med REAT nås en marginal på nästan 30dB(A) i flera 
fall vilket motsvarar 1000 exponeringar. Resultaten med insatsisolering från fält bör inte ses som 
representativa. Detta både på grund av störningen och på grund av användning av HATS. 
Dämpverkan från REAT med exponering vid mikrofon är mer i linje med regelverket och präglas av 
färre fel. 

En liten skillnad mellan HML, SNR och APV kan observeras i Tabell 12. Att resultaten avviker i 
storleksordningen ±1-3dB är i linje med informationen från ”Buller och Bullerexponering” och 
ISO4869-2:1995/AC som båda beskriver felet storlek som jämförbar med mätningarnas precision. 
[24] [6] 3dB avvikelse kan vara betydande vid höga ljudnivåer, både sett till tillåtet antal 
exponeringar och risk för hörselskador. Hur dämpförmågan är fördelad verkar inverka på 
avvikelsen då god precision erhölls för EAR Classic och Comtac XP men betydligt sämre för CEP och 
Flyghjälm 130. För flyghjälmen underskattades alla resultat förutom m/46 av SNR och HML. För 
CEP kan denna avvikelse bero på den lågt skattade dämpningen för lägsta oktavbandet. Resultatet 
visar att det är viktigt att använda oktavbandsmetoden om hög precision önskas, även om SNR och 
HML kan ge goda resultat för vissa hörselskydd. 
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5. Mätningar på MWL 
Mätningarna ägde rum på Marcus Wallenberg Laboratioriet (MWL) på KTH. Alla ljudfält 
analyserades med Matlabs pwelch med en frekvensupplösning på 4Hz, ett Hanning-fönster med 
50% överlappning och en total mättid på 30s. 
 
5.1 Utrustning 
Ljudfältet mättes upp vid tre positoner, två B&K 4139 öronsimulatorer monterade i en Head 
Acoustics HMS II.3 HATS samt en extern B&K 4165+2639 mikrofon. Signalen registrerades i Head 
Acoustics Recorder 9.1 vid 1MHz genom ett Head Acoustics Heim med modulerna: LMF2FE+REC, 
MIC6, DIC24 Plus, PWH9A. Mikrofonerna kalibrerades med en Norsonic 1251 kalibrator vid 250Hz 
och 134dB. Ljudet genererades av en B&K 4204 referensljudkälla, en B&K 1405 brusgenerator, ett 
inbyggt högtalarsystem i laboratoriet och en sfärisk högtalare. Högtalarna drevs av två Zachry XP-
250 och lågspänningssystemen matades med ett Agilent Technologies N8739A vid 23V. 
Atmosfäriska förhållanden registrerades av en Rotronic HL-20 och en B&K UZ001 barometer. 
 
5.2 Mätuppställning 
5.2.i. Mätning av dämpning i diffust ljudfält 
Ett diffust ljudfält upprättades i efterklangskammaren på MWL och utvärderades enligt metod 
beskriven i ISO4869-3:2007 med två ljudkällor: ett högtalarsystem inbyggt i kammaren samt en 
B&K 4204 referenskälla. Bruskällan för högtalarsystemet var vitt brus från en B&K 1405. HATS 
placerades nära mitten av kammaren och ljudnivån med och utan hörselskydd registrerades. 
Ljudnivån mättes externt med B&K 4165+2639. Måtten mellan alla mätobjekt kan ses i Tabell 13. 
Kammaren har måtten 𝐵𝑥𝐷𝑥𝐻 = 7,86𝑚	𝑥	6,21𝑚	𝑥	5,05𝑚 relativt HATS.  
 
5.2.ii. Mätning av överföringsfunktioner hos radiokommunikation 
Mätning av överföringsfunktionen skedde i efterklangskammaren på MWL där en signal med vitt 
brus spelades genom ASUS Xonar Essence in till Flyghjälm 130 samt CEP. Bruset genererades med 
Matlab rand och signalen som gick in i kommunikationssystemen mättes. Den resulterande 
trycksignalen i öronsimulatorerna mättes upp. Flyghjälmens volymreglage stod på max. I övrigt var 
mätuppställningen identisk med mätning av diffusfältet. 
 
5.2.iii. Mätning av dämpning i fritt fält 
Ett direktfält upprättades i den ekofria kammaren på MWL med en rundstrålande högtalare 
monterad med centrum i samma höjd som HATS öron. Bruskällan för högtalarsystemet var ett vitt 
brus genererat av en B&K 1405 brusgenerator. 

Ljudtrycket vid 90o intervall mättes upp med och utan hörselskydd. HATS placerades enligt 
Tabell 13 och roterades på sitt fäste. Rotationscentrum sammanföll inte exakt med mitten på linjen 
mellan öronsimulatorerna. Vid mätning med hörselskydd blev nivån jämförbar med brusgolvet i 
vissa tersband. Kammaren har måtten 𝐵𝑥𝐷𝑥𝐻 = 7,0𝑚	𝑥	5,95𝑚	𝑥	5,8𝑚 där bredd är den vänstra 
väggen i Figur 7. Flera avvikelser från ISO4869-3 gjordes och mätningarna uppfyller inte alla krav 
som ställs i standarden. 
Tabell 13 - Mått vid mätning med, mått är relativt HATS orientering. 

Diffust fält Till vänster vägg Till främre vägg Höjd 

HMS II.3 [m] 4,35 2,50 1,49 

B&K 4204 [m] 1,87 1,55 0 

B&K 4165 [m] 3,51 2,50 1,49 

Fritt fält Till vänster vägg Till höger vägg Höjd 

HMS II.3 [m] 1,90 1,90 1,40 

B&K 4165 [m] 1,38 2,22 1,40 

Punktkälla [m] 1,02 1,04 1,40 
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Figur 6 - Mätning av diffust ljudfält 

 
Bilden visar mätningar i diffust ljudfält i efterklangskammaren på MWL, KTH. Referensljudkälla 
B&K 4204 kan ses till vänster 
 
Figur 7 - Mätning av fritt ljudfält. 

 
Bilden visar mätningar i direkt ljudfält i den ekofria kammaren på MWL, KTH. I bilden är 
Combat Arms 4.1 monterat och HATS vid 180 graders rotation. 
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5.3 Dämpförmåga i laboratoriemiljö 
Under mätningarna rådde förhållanden i Tabell 14. 
 
Tabell 14 - Förhållanden under mätningarna i laboratoriemiljö. 

Storhet Diffusfält Frifält Kommunikation 

Tryck [mbar] 1004 ± 2 1005 ± 1 1003 ± 1 

Temperatur [oC] 23,7 ± 0,4 23,7 ± 0,2 23,6 ± 0,3 

Luftfuktighet [%] 37 ± 5 36 ± 2 37 ± 5 
 
5.3.i. Ljudfält 
Det diffusa ljudfältet mättes upp i sex punkter runt mitten av den linje som binder samman 
öronsimulatorerna på HATS II.3 på 0,15m avstånd. Den maximala expanderade osäkerheten (k=2) 
för ljudfält, mikrofon och omgivning för referenskällan och högtalarsystemet beräknades enligt 
metod beskriven i Bilaga B i ISO4869-3:2007 med standardavvikelser beräknade från uppmätta 
avvikelser. [36] 

Ljudfältet hos referensljudkällan var mycket stabilt och det huvudsakliga bidraget till felet är 
från mikrofonens osäkerhet. Positionsändringens påverkan indikerade att ljudfältet var nära ett 
idealt diffust ljudfält bortsett från de lägsta tersbanden. Avvikelsen inklusive osäkerheten är lägre 
än 4,5dB för alla tersband förutom det lägsta. Över 0,08-15kHz är avvikelsen under 2,5dB och den 
totala ljudnivån låg på 88dB SPL. 

Nivåerna var högre för högtalarsystemet och avvikelsen inklusive osäkerheten är lägre än 4dB 
för alla tersband förutom de två högsta. En förklaring till den större variationen med högtalare är 
värmeuppbyggnad i signalkedjan som sänker effektiviteten hos systemet vilket skulle betyda att 
ljudfältet inte varierade så mycket som indikerades i mätningarna. Totala ljudnivån vid användning 
av högtalarsystemet låg på 97dB SPL. 

Vid frifältsmätningarna användes en rundstrålande högtalare med lägre maximal nivå och 
ljudnivån begränsades till 78dB SPL. Felet vid frifältsmätningarna dominerades vid högre 
frekvenser. Möjligheten att utvärdera nivåskillnader var begränsade i dessa spann, speciellt då 
brusgolvet vid mätningarna låg omkring 25dB SPL. De lägsta nivåerna, vid frifältsmätningarna, var 
låga och riskerar att ha begränsat den maximala uppmätta dämpförmågan. 

Felet i mätningarna dominerades av mikrofonens bidrag på 0,6dB-2dB i tersband och PSD:ns 
bidrag på ungefär 0,3dB. 
 
Tabell 15 - Expanderat fel i oktavband (k=2), avrundat uppåt till närmsta tiondel. 

Källa 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 

B&K 4204 2,6dB 1,9dB 1,8dB 1,7dB 1,7dB 1,7dB 1,7dB 1,9dB 

Högtalarsystem 2,8dB 1,9dB 1,8dB 1,6dB 1,6dB 1,6dB 1,6dB 1,8dB 
 
5.3.ii. Insatsisolering vid diffust ljudfält, enkla skydd 
Insatsisoleringen beräknades som kvoten mellan PSD:n överföringsfunktion till yttre mikrofon i 
ters- och oktavband, med och utan hörselskydd. Metoden tar hänsyn till eventuell variation mellan 
varje mätning och ger en bättre skattning av insatsisoleringen för varierande ljudkällor. 
Tersbandsisoleringen för enkla hörselskydd och ett öra ses i Figur 8 och Figur 10 där EAR Classic, 
överträffar de andra hörselskydden vid alla förutom de högsta frekvenserna. Brusgolvet låg runt 
25dB vid mätningarna vilket kan ha begränsat resultatet vid högre frekvenser.  

Mot högre frekvenser kan man se en tydlig avvikelse från 0dB i Figur 9 för alla hörselskydd 
vilket indikerar en systematisk avvikelse i ljudfältet. Sannolikt låg vänster öra högre då direktfältet 
från referensljudkällan kan nå fram. Det är tydligt att Flyghjälm 130D har problem med passformen 
då en systematisk avvikelse över noll finns. Att dämpförmågan för låga frekvenser är obefintlig för 
låga frekvenser var sannolikt en konsekvens av att det inte gick att sluta tätt kring båda 
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öronsimulatorerna, då huvudet var smalt i förhållande till hörselskyddens position. Alla 
hörselskydd har stora variationer mellan höger och vänster, se Figur 9 och Figur 11. 
 Vid användande av högtalarsystemet steg insatsisoleringen till viss del i vissa tersband som 
konsekvens av de högre nivåerna. Den systematiska avvikelsen är lägre för högtalarsystemet vid 
höga frekvenser, sannolikt för att direktfältskomponenten är lägre, se Figur 11. 
  
5.3.iii. Insatsisolering vid diffust fält, kombinerade hörselskydd 
Genom att använda flera hörselskydd kan dämpningen ökas, av störst intresse är samarbetet mellan 
hjälmarna och CEP-proppen som tillåter kommunikation med bibehållen hög dämpförmåga, se 
Figur 12. 

Passformen var mycket svår att passa in då sladdarna från CEP måste passera under 
tätslutningsringarna hos kåpan. Genom att dra lätt i sladdarna kunde proppen dras ur läge och 
sladdarna riskerade att hindra tätslutning vilket kunde påverka dämpförmågan.  
 Med EAR Classic var passformen inte ett problem och resultaten mer konsekventa, se Figur 
13. Dämpningen ökade för höga frekvenser men minskade lätt för låga frekvenser, även med ANR. 
Skillnaden är intressant då mätningen genomfördes med samma passform av EAR, monteringen av 
Telehjälm 17 kan dock ha varierat. 
 
5.3.iv. Insatsisolering vid användande av aktiva system 
Telehjälm 17 har två aktiva lägen för behandling av ljud: ANR (Active Noise Reduction) och PTT 
(Push-To-Talk). ANR syftar till att maximalt dämpa nivån och jobbar med en högtalare som 
genererar destruktiv interferens. PTT är en funktion för att släppa igenom tal och underlätta 
kommunikation utan radiokontakt. 
 Brusreduceringen gav en kraftig dämpning vid låga frekvenser och försämrade till viss del 
dämpningen för höga frekvenser medan PTT släppte igenom höga frekvenser. PTT-funktionen 
släppte igenom mer ljud vid lägre brusnivå men sänkte genomsläppet med ökande brusnivå, se 
Figur 14. Notera att både PTT och ANR påverkade variationen mellan höger och vänster öra i deras 
respektive arbetsområden.  
 
5.3.v. Insatsisolering vid fritt ljudfält 
Som kan ses i Figur 15 till Figur 18 så sammanfaller alla hörselskydd över 2kHz med undantag för 
öppna EAR Combat Arms 4.1 som inte når upp till gränsen. Att insatsisoleringen sammanföll för 
nästan alla hörselskydd vid höga frekvenser indikerar att brusgolvet begränsade mätningarna. 
 Mätningarna visar att det inte finns stora variationer mellan olika infallsvinklar för låg och 
mellanregister. Vid 3kHz finns en topp för alla hörselskydd där även den öppna Combat Arms-
proppen ökar i dämpförmåga vid 180 graders infall. En skillnad kan observeras för flera 
hörselskydd i registret 300Hz-1kHz där dämpningen minskar lätt vid avvikelse från frontalt infall. 
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Figur 8 - Insatsisolering, högtalarsystem. 

 
Grafen visar insatsisoleringen för höger öra vid mätning med kammarens högtalarsystem. 
Flyghjälm 130 hade dålig passform på HMS II.3. 
 
Figur 9 – Assymetri, högtalarsystem. 

 
Grafen visar variationen mellan höger och vänster kanal hos insatsisoleringen vid användning av 
kammarens högtalarsystem. Grafen bör ligga kring 0dB då slumpmässiga fel dominerar. 
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Figur 10 - Insatsisolering, B&K 4204. 

 
Grafen visar insatsisoleringen för vänster öra vid mätning med referensljudkälla. 
 

Figur 11 - Assymetri, B&K 4204. 

 
Grafen visar variationen mellan höger och vänster öra i insatsisoleringen vid användning av 
referensljudkälla. 
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Figur 12 - Insatsisolering, CEP, kombinationer. 

 
Grafen visar inssatsisoleringen vid användning av CEP i kombination med andra hörselskydd. 
Höger öra och högtalarsystem som ljudkälla. Flyghjälm använder vänster öra. 
 
Figur 13 - Insatsisolering, EAR, kombinationer. 

 
Grafen visar insatsisolering vid användning av EAR Classic i kombination med Telehjälm 17. 
Vänster öra och högtalarsystem som ljudkälla. 
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Figur 14 - Insatsisolering, Telehjälm 17. 

 
Grafen visar insatsisoleringen för Telehjälm 17 vid användande av aktiva system. Vänster öra, 
högtalarsystem. Streckade linjer är variationen mellan höger och vänster öra (Vänster-Höger). 
Figur 15 - Insatsisolering, 0 grader. 

 

Grafen visar insatsisolering vid fritt ljudfält vid 0 graders infall. Höger öra. 
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Figur 16 - Insatsisolering, 90 grader (Vänster fram) 

 
Grafen visar insatsisolering vid fritt ljudfält vid 90 graders infall. Höger öra. 
 
Figur 17 - Insatsisolering, 180 grader 

 
Grafen visar insatsisolering vid fritt ljudfält vid 180 graders infall. Höger öra. 
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Figur 18 - Insatsisolering, 270 grader (Höger fram) 

 
Grafen visar insatsisolering vid fritt ljudfält vid 270 graders infall. Höger öra. 
 
 
5.4 Överföringsfunktioner för ljudfält 
Som del av arbetets mål så mättes också överföringsfunktionen för det öppna örat (TFOE) upp för 
att användas tillsammans med HATS i samband med bullermätningar enligt AFS 2005:16. 
Överföringsfunktionen för diffust fält togs fram genom att jämföra den genomsnittliga energin i de 
sex punkter beskrivna i ISO4869-3:2007 med energin uppmätt i HATS öronsimulator. Vid mätning 
av frifältsfunktionen så placerades mikrofonen vid mitten av linjen mellan HATS öronsimulatorer. 
Överföringsfunktionen beräknades i tersband. 

 Mätningarna av det diffusa fältet avviker från tabulerade värden i ISO11904-2:2004, se 
Figur 19, där toppvärden för fri excitation är högre än förväntat och nivån för låga frekvenser är 
lägre än förväntat. Det är möjligt att positionen varierade lätt mellan mätningen med HATS och 
med mikrofoner. 

Även vid frifältsmätningarna i Figur 20 så uppvisades en lägre nivå för låga frekvenser än 
förväntat Tabulerade värden i ISO11904-2:2004 är dock kompenserade för systematiska avvikelser i 
mätningar med HATS. [8] För båda TFOE bör det lågfrekventa ljudet normaliseras under ungefär 
100Hz enligt Tabell 1 i ISO11904-2:2004.  Resultaten över 10kHz bör bortses ifrån då 
öronsimulatorernas giltighet vid dessa frekvenser är osäker. [36] Felet skattas till ±1,5dB mellan 
250Hz och 10kHz och ±2,4dB under 250Hz där 0,5dB har adderats till båda värden för positionens 
osäkerhet.  
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Figur 19 - TFOE vid diffust ljudfält 

 
Grafen visar överföringsfunktionen för örat vid extern diffus excitation, mätt vid höger öra och 
fältet är medelvärdet av uppmätta referenspunkter enligt ISO4869-3. Mätt med HMS II.3. 
 
Figur 20 - TFOE vid fritt ljudfält 

 
Grafen visar överföringsfunktionen för örat vid extern fri excitation, mätt vid höger öra och fältet 
mätt vid referenspunkt specificerad i ISO4869-3. Mätt med Head Acoustics HMS II.3. 
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5.5 Diskussion 
Resultaten från mätningarna präglas av flera begränsningar, framför allt nivåbegränsningarna och 
passform. 
 
5.5.i. Dämpförmåga i diffust fält 
Dämpförmågan för flera av de testade hörselskydden var mycket god. Berger et. al. [37] visade att 
benledning är en begränsande faktor vid användning av väldigt effektiva hörselskydd och en 
insatsisolering över 40-60dB i olika oktavband är omöjlig att uppnå med hörselskydd som inte 
täcker benledningsvägar. Flera av resultaten, framför allt med dubbla hörselskydd, riskerar då 
överskatta den effektiva dämpförmågan. I ANSI S12.42-2010 har problematiken behandlats med en 
metod där gränsvärdet tas hänsyn till som en mjuk gräns i varje oktavband och är lämpligt att 
applicera på resultaten som erhållits i dessa mätningar. Speciellt viktigt är det då dubbla 
hörselskydd används där en sänkning på 20dB kan erhållas i vissa oktavband, se Figur 13.  
 Problemen med passformen var uppenbara från den stora variationen mellan höger och 
vänster som inte kan tillskrivas skillnad i ljudfält. För att få en god skattning av hur passformen 
inverkar så krävs en stor mängd inpassningar och en mätning av variansen där emellan. Dessa 
avvikelser är uppmärksammade i bland annat ISO4869-2:1995/AC där mätningar med HATS inte 
har samma giltighet som mätningar med REAT vilket visar sig även här. För att skatta avvikelsen 
vid passform skulle flera inpassningar kunna göras av olika personer med hjälp av ett mätsystem, 
resultatet bör bli en fördelning av inpassningar. Det är inte självklart att denna avvikelse är 
jämförbar med den avvikelse som kan förekomma på olika individer på grund av anatomiska 
skillnader mellan individer och den HATS som används. 
 För personal som rör på huvudet en betydande mängd så bör inpassningens variation över 
dagen också beaktas. Speciellt viktigt är det vid användning med CEP vars sladdar lätt kan dras ur 
position. Det är möjligt att en annan propp utan sladdar skulle kunna undvika detta problem. Att 
använda en annan propp kan dock vara förenat med andra problem som det begränsade utrymmet 
under kåporna. Det går inte med mätningarna som genomförts i arbetet att säga om sladdarnas 
genomföring är ett huvudsakligt problem utan skulle behöva undersökas separat. 
 Ett av resultaten som var tydligt inom HATS användningsområde är mätningen av skillnaden 
i insatsisolering med Telehjälm 17 i Figur 14. Den uppmätta dämpningen med ANR lämpar sig dock 
inte att appliceras direkt på källan på grund av de avvikelserna nämnda ovan. Enligt metod i ANSI 
S12.42-2010 kan dock det individuella bidraget från ANR summeras med REAT uppmätta värden 
som medianen av dämpförmågan i varje oktavband. Ett annat intressant resultat, som kan ses i 
Figur 14, var att användningen av aktiva system påverkade förhållandet mellan höger och vänster 
öronsimulator. Det är möjligt att brusreduktionens mikrofoner påverkades av ljudets 
riktningskaraktäristik då olika dämpning erhölls i öronsimulatorerna. Det är också möjligt att 
passformen inverkade på systemets interaktion med bruset, att det finns fler aspekter inom 
passform än den kopplad till dämpningen. Sannolikt sammanfaller god passform för dämpning och 
aktiva system, men författaren anser att det är möjligt att de är delvis oberoende. 
 Resultaten ligger i linje med det som diskuterades i avsnitt 3 i avseenden gällande 
överskattning av dämpförmåga och problematik med passformen. Resultaten kan inte anses vara 
representativa för verklig prestanda då hörselskydd används utan behöver jämföras med REAT 
mätningar. 
 
5.5.ii. Dämpförmåga i fritt ljudfält 
Vid användande av hörselskydd så kan förändringarna i geometrin kring örat påverka hur ljud 
uppfattas för olika frekvenser. Förändringen är dock sannolikt stor då våglängden är mindre eller 
jämförbar med geometrins förändring. Resultaten i det fria fältet präglades av nivåbegränsningar 
vid höga frekvenser där alla skydd dämpade effektivt och resultaten för insatsisolering 
sammanfaller.  
 Ett intressant resultat var skillnaden omkring 300Hz för både Combat Arms 4.1 Stängd och 
Telehjälm 17 vid 0o jämfört med de andra vinklarna där dämpförmågan är lägre, även vid höger öra 
fram. Skillnaden skulle kunna förklaras av en svag vinkel för just den inpassningen på HATS och 
inte vara närvarande vid mätning med människor. Den ökande dämpningen för Combat Arms 4.1 
Öppen vid höga frekvenser kan bero på ökningen av den effektiva nivån då topparna följer resten av 
hörselskyddens dämpning. Då passformens avvikelse inte är utvärderad så är inte det inte 
uppenbart om variationerna är inom den förväntade avvikelsen. 
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5.5.iii. Överföringsfunktioner 
Uppmätta överföringsfunktioner visar på en systematiskt lägre nivå än de tabulerade värden från 
ISO11904-2:2004 vid diffust infall. Avvikelsen på ungefär 2dB genom ett brett spektrum skulle 
kunna göra stora skillnader vid mätningar av exponering och användandet av dessa 
överföringsfunktioner kan ge en lägre ekvivalent dos. Denna nivåsänkning vid låga frekvenser skulle 
kunna bero på den längre färdsträckan då ljudet ska passera in i dockans hörselgång som präglas av 
ett högre motstånd än den fria luften. De tabulerade värdena är dock kompenserade för avvikelser 
mellan en typisk HATS- och MIRE-mätning och hur stor denna kompensation kan fås genom 
jämförelse av de tabulerade värden från ISO11904-1:2002 med de från ISO11904-2:2004. Den 
stigande nivån för mycket låga frekvenser är sannolikt ett mätfel på grund av den låga nivån då 
ISO11904-2:2004 indikerar att HATS inte har någon inverkan på fältet under 100Hz. [8] 
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6. Ljud i samband med kommunikationsutrustning 
Många av Försvarsmaktens förband använder kommunikationsradio i sin verksamhet och förmåga 
att kommunicera är nära korrelerat med möjligheten att utföra ett uppdrag. Kommunikationen 
måste därför höras genom eventuella maskerande ljud och måste också hålla en kvalité som gör det 
möjligt att förstå kommunikationen. Kommunikationen bör i sin tur inte vara onödigt högljudd då 
det ökar risken för hörselskador och kan uppfattas som störande eller maskera händelser i 
omgivningen. 
 
6.1 Exponering 
Ljudet som genereras av kommunikationsutrustning injiceras vanligtvis i örat genom en 
hörselplugg eller genom en hörselkåpa. Ljudet i hörselkanalen påverkas kraftigt av örats geometri 
och beroende på vilken utrustning som används så erhålls förstärkning vid olika frekvenser. 
Gemensamt för båda typerna är att ljudet måste överrösta eventuellt yttre ljud i relevanta 
frekvensband samt överrösta maskering, huvudsakligen från lägre frekvenser. Nivån för 
kommunikation bör därför ligga över bakgrundsbullrets nivå och kan potentiellt skapa ett stort 
bidrag i den totala exponeringen.  

Då ljud följer superpositionsprincipen för linjära system [38] så kan den effektiva 
exponeringen beräknas som den okorrelerade summan av ljudtrycken från externt buller, med 
hörselskydd beaktat, plus exponeringen från talkommunikation.  

För att mäta talkommunikationens bidrag kan MIRE och HATS användas. För att 
exponeringen skall vara möjlig att värdera mot de gränsvärden som är uppsatta i AFS 2005:16 
måste de räknas om till ett ljudfält som skulle kunna mätas med en ljudnivåmätare. 
 I ISO11904-2:2004 beskrivs en metod för att mäta upp ljud av denna typ och sedan genom 
korrektionsfaktorer i tersband räkna ut ett ekvivalent ljudfält av diffus eller direkt typ. Med 
användning av en representativ talsignal så kan exponeringen per tidsenhet beräknas och översättas 
till värden som kan relateras till rådande gränsvärden.  
 Vid mätningarna med CEP var även Flyghälm 130D Mod:s högtalarsystem aktivt, vilket skulle 
kunna påverka resultaten. Då CEP erbjuder god dämpförmåga så dämpades sannolikt signalen från 
flyghjälmen tillräckligt för att inte inverka på resultatet. 
 
6.2 Överföringsfunktioner för kommunikationsutrustning 
Från mätningarna i laboratoriemiljö så har två överföringsfunktioner tagits fram för de två testade 
kommunikationskanalerna, se Figur 21 eller Tabell 16. 

 Flyghjälm 130D Mod skapade en högre och bredare topp där vänster kanal sannolikt hade 
bäst montering. Notera att mätning med HATS inte är representativ över 10kHz enligt ISO11904-
2:2004. 
 
Tabell 16 - Överföringsfunktion i oktavband vid användning av kommunikationssystem. 

𝑷𝒂𝟐/𝑽𝟐 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 

CEP Hö [dB] -13.2 -12.6 -12.3 -12.2   -10.3   -2.2    -2.9  -16.6 

CEP Vä [dB] -14.2   -12.8   -12.7   -12.7   -11.6    -2.9    -2.0  -16.2 

Flyg Hö [dB] -22.8 -15.8 -11.9 -11.4 -13.0 -0.8 -7.0 -16.2 

Flyg Vä [dB] -13.6 -15.5 -14.5 -13.3 -3.7 7.4 6.4 -6.3 
 

En ekvivalent extern ljudnivå kan bestämmas enligt ISO 11904-2:2004 där alla tersband kan 
kompenseras med överföringsfunktioner från mätning av exponering, alternativt använda de 
tabulerade värdena i Tabell 1 från standarden.  
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Figur 21 – Överföringsfunktioner för kommunikationssystem 

 
Grafen visar överföringsfunktionerna från sändare till dockans öra.  
 
Figur 22 - Diffusfältskompenserade överföringsfunktioner 

 
Grafen visar överföringsfunktionerna efter kompensation enligt ISO 11904-2:2004, diffusfält. 
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Figur 23 - Överföringsfunktion vid frifältskompensation. 

 
Grafen visar överföringsfunktionerna efter kompensation enligt ISO 11904-2:2004, frifält. 

 
I Figur 22 uppvisar CEP en väldigt jämn frekvensgång efter korrigering och håller ±2,5dB från 40Hz 
till 5kHz. Flyghjälm 130D Mod, där vänster kanal sannolikt hade bättre passform, uppvisar en 
kraftig, bred, topp kring 2kHz på ungefär 10dB.  
 Med frifältskorrigering i Figur 23 uppvisar CEP än en gång en relativt jämn frekvensgång 
men har en större avvikelse mellan det låg- och högfrekventa regionerna. Flyghjälm 130D Mod hade 
även med denna korrigering en stor topp kring 2kHz. 
 
6.3 Taluppfattbarhet 
Taluppfattbarhet, har en nära korrelation med förmågan att utföra representativt taktiskt arbete 
sett till flera individuella mått. [39] Taluppfattbarhet påverkas av många faktorer och alla delar i 
signalkedjan bidrar till det slutgiltiga resultatet. Det finns många metoder för att utvärdera 
taluppfattbarhet som till exempel Articulation Index (AI) och Speech Transmission Index (STI) som 
är objektiva mått. Rapporten har valt att utvärdera taluppfattbarhet utifrån STI som del av 
målsättningen. 
 
6.3.i. STI 
STI är ett objektivt mått på taluppfattbarhet som kan användas för bedömning av en signalkedjas 
inverkan på taluppfattbarhet. Metoden baseras på att informationen som förmedlas i tal är starkt 
kopplat till variationerna i talet. Variationerna uppstår på grund av tystnad mellan ord, meningar 
och fonemer. Dessa variationer kan simuleras som ett talspektrum modulerat av en ren ton mellan 
cirka 0,5Hz och 16Hz där modulation kring 3Hz är vanligast förekommande. [15] Hur 
modulationsdjupet påverkas av signalkedjan kan användas som ett mått på hur taluppfattbarheten 
påverkas och resulterar i en STI mellan 0 och 1. Metoden har uppdaterats sedan dess introduktion 
på 70-talet och har idag möjlighet att behandla ett stort antal källor till störningar, bland annat icke-
linjära, spektrala variationer och brus. Metoden inkluderar överlappande information och 
dränkningsfenomen mellan frekvensband och har möjlighet att simulera flera av dessa effekter. En 
STI på över 0,75 anses vara utmärkt. [15] STI beräknas genom monaurala mätningar och bör 
överföras till en externt mätt ljudnivå om HATS används, då båda öronen används anses örat med 
bäst STI vara representativ. 
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STI är definierat i IEC60268-16 och baseras på mätning av ljudtryckets modulationsindex, 
indexet beräknas från systemets ingående och utgående ljudtryck enligt ekvation 7 och 8. 
 

I� = I̅�(1 + m� 𝑐𝑜𝑠(2πf�t)),  (7) 
𝐼� = 𝐼�̅(1 +𝑚� 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓 (𝑡 + 𝜏))).  (8) 

 
Där 𝐼�,𝑚�, 𝑓 , 𝜏 är inkommande ljudtrycksintensitet, inkommande modulationsindex, 
modulationsfrekvens samt tidsförskjutning respektive. Suffixet o innebär utgående. 
Modulationsöverföringsfunktionen beräknas enligt ekvation 9. 
 

𝑀𝑇𝐹h,+` =
`�,�,C(

`�,�,C(
.  (9) 

 
Där m är modulationsindex enligt ovan och suffix k, fm står för oktavindex respektive 
modulationsfrekvens. Modulationsöverföringsfunktionen behöver korrigeras för maskering och 
hörtröskel enligt ekvation 10. 
 

𝑚h,+`
z = 𝑀𝑇𝐹h,+` ∗ ��

����.(,���B-,�
  (10) 

 
Där 𝐼h, 𝐼K`,h, 𝐼LA,h är ljudtrycksintensiteten i oktavband k, intensiteten för maskeringseffekten i 
oktavband k, och hörtröskelsintensiteten för oktavband k. Maskeringsintensiteten beräknas genom 
ekvation 11. 
 

𝐼K`,h = 𝐼K`,hV> ∗ 10
.(*�
I8   (11) 

 
Där amdB är nivåberoende korrektionsfaktor enligt Tabell A.1 i IEC60268-16. 
Hörtröskelsintensiteten beräknas enligt ekvation 12.  
 

𝐼LA,h = 103�7�/>R  (12) 
 
Där 𝐴𝑅𝑇h är den oktavbandsberoende hörtröskelsnivån enligt Tabell A.2 i IEC60268-16. För att 
simulera en brusnivå kan en term, 𝐼�,h, läggas till i nämnaren för att effektivt sänka 
modulationsdjupet. Från den korrigerade modulationsöverföringsfunktionen så kan ett 
transmissionindex beräknas från det effektiva brus-signalförhållandet. [15]  

Av särskilt intresse är definitionen av 𝑚h,+`
z  där flera variationer av brus kan simuleras 

analytiskt.  
 
6.4 Simulerad reduktion i taluppfattbarhet 
Genom att använda definitionen av 𝑚h,+`

z  kan en förväntad sänkning av taluppfattbarhet beräknas 
från brusspecifikationen. Det manliga referensspektrumet kan användas som referensnivå och 
relativa nivåer hos ett brus kan i oktavband användas för att beräkna 𝑚h,+`

z . Tre brustyper 
behandlades: rosa brus, vitt brus, samt brunt brus. 
 De relativa talnivåerna för manligt tal finns i IEC60268-16 Tabell A.4 och används 
tillsammans med bruset för att upprätta 𝐼h, 𝐼K`,h, 𝐼LA,h  och beräkna den slutgiltiga korrigeringen. 
Vid mätningarna antogs en MTF på 0,8 vilket motsvarar ett effektivt signal-brus-förhållande på 
minst 6dB i alla oktavband vid inspelningen och överföringen. Ekvationerna 7-12 beräknades i 
Matlab och resultaten ritades upp för ett antal brusnivåer och talnivåer. 
 
6.4.i. Rosa brus 
Rosa brus har samma oktavbandsnivåer genom hela spektrumet vilket gör att brusnivån kan sättas 
vid det lägsta oktavbandet och kommer behålla samma värde genom hela. Då talspektrumet inte är 
konstant kommer den relativa brusnivån att variera. Energifördelningen minskar med 3dB för varje 
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oktav (𝑆(𝑓) ∝ 1/𝑓). Vid rosa brus, se Figur 24, så krävs ett talförhållande på +13dB som sedan 
sjunker till +8dB från 50dB(A) till 75dB(A) brus. För 100dB(A) räcker inte spannet upp till 
115dB(A) talnivå till för att nå en STI på 0,75. 
  
6.4.ii. Vitt brus 
Det vita bruset har konstant energi per Hz (𝑆(𝑓) ∝ 𝑘) och kommer ge ett stigande spektrum där 
varje oktav ligger 6dB över den lägre. Det vita bruset var ett klart svårare brus att kommunicera i 
som kan ses i Figur 25 där talnivån endast behöver vara 5dB över brusnivån vid 50dB(A) brus för ett 
STI på 0,75 men inte gick att nå för de högre brusnivåerna.  
 
6.4.iii. Brunt brus 
Det bruna bruset har en energifördelning som är det vita brusets invers där varje oktav är 6dB 
längre än den förra (𝑆(𝑓) ∝ 1/𝑓E). Då det bruna spektrumet har mycket energi vid låga frekvenser 
så är den absoluta ljudnivån betydligt högre för det bruna bruset (135,8dB). Det är i allmänhet inte 
ett problem att kommunicera i brunt brus trots maskeringen då maskering huvudsakligen sker vid 
de lägsta oktavbanden som inte är lika viktiga för talkommunikationen, se Figur 26. För att nå ett 
STI på 0,75 räckte det med en relativt högre talnivå på 4dB, 4dB samt 15dB för de tre fallen med en 
lösning.  
 
6.4.iv. Hörselskydd 
Vid användande av hörselskydd kommer den uppfattade brusnivån nivån att sjunka kraftigt och en 
person kan kommunicera om kommunikationen injiceras i hörselgången som vid användning av 
CEP. Med REAT uppmätta värden från CEPs produktinformation [35] kan en förväntad dämpeffekt 
appliceras på relevanta oktavband och en förväntad STI kan beräknas från det nya effektiva 
brusförhållandet, se Figur 27. Med CEP kan utmärkt taluppfattbarhet uppnås även vid 125dB(A) 
brusnivå. För alla prövade brus uppnås en god taluppfattbarhet vid 104dB(A) talnivå, vid 
användning av CEP ett praktiskt brusförhållande på -21dB. De tre brusen beter sig olika vid lägre 
talnivåer där vitt brus snabbt erhåller en godtagbar nivå, sannolikt på grund av avsaknad av 
maskerande lågfrekventa ljud och den höga dämpningen vid höga frekvenser. Notera att den 
absoluta ljudtrycksnivån är betydligt högre för det bruna bruset på grund av det mörkare spektrat: 
126,5dB för rosa, 125,5dB för vitt, 135,8dB för brunt. 
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Figur 24 - STI vid rosa brus. 

 
Grafen visar STI som funktion av talnivå under rosa brus med en antagen MTF på 0,8. Brusets 
nivå varierar per linje och talets nivå längs x-axeln. 
 
Figur 25 - STI vid vitt brus. 

 
Grafen visar STI som funktion av talnivå under vitt brus med en antagen MTF på 0,8. 
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Figur 26 - STI vid brunt brus. 

 
Grafen visar STI som funktion av talnivå under brunt brus med en antagen MTF på 0,8. 
 
Figur 27 - STI vid användning av CEP. 

 
Grafen visar STI för olika brus vid en ljudnivå på 125dB(A) där dämpning från CEP har 
applicerats på den effektiva brusnivån. 
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6.5 Diskussion 
6.5.i. Exponering 
Den uppmätta signalen bör matcha det statistiska underlaget hos ISO 1999:1990 så väl som möjligt 
för att ge den bästa skattningen av den ljudexponering som personal utsätts för vid 
radiokommunikation. Då ISO1999:2013 och 1990 inte exakt specificerar underlaget bör det diffusa 
fältet vara mer allmängiltigt och bör därför användas. 

Exponeringen från kommunikationen är för CEP likt ett vanligt uppmätt diffust fält med en 
lätt förstärkning vid låga frekvenser vid användning av metoden i ISO 11904-2:2004. Att 
förstärkningen och överföringsfunktionen från standarden tar ut varandra nästan helt är inte 
oväntat då CEP spelar in i änden av hörselgången och bör erhålla en förstärkning som liknar ljud 
utanför.  
 Vid användande av Flyghjälm 130D så är den kraftiga variationen mellan höger och vänster 
ett resultat av den dåliga passformen. Den vänstra kanalen ansågs subjektivt ha bättre passform och 
hade en kraftig förstärkning kring 3kHz. Flyghjälmens ojämna frekvenssvar, speciellt kring 3kHz, 
kan dock kraftigt påverka uppfattat ljud sett till taluppfattbarhet men kan också skapa ett onödigt 
stort bidrag till den A-vägda exponeringsnivån som inte dämpar frekvenser runt 3kHz i någon 
större utsträckning.  
 
6.5.ii. Taluppfattbarhet/Simulering 
Taluppfattbarheten påverkas av många faktorer där analysen endast tagit hänsyn till ett generellt 
inspelat MTF. Att det spektrala innehållet hos bruset är viktigt gör att inverkan från 
överföringsfunktioner för utrustning, dämpverkan och exponering tillsammans inverkar och 
bestämmer den effektiva brusnivån i varje oktavband. Det är därför svårt att sätta en generell regel 
för hur signalnivån bör ligga i förhållande till bruset. 

Brus som har mycket energi i lägre frekvensband verkar erbjuda en bättre STI, då signal-
brusförhållandet är bra längre upp i spektrumet och endast maskering spelar en stor roll. Regeln, 
+12dB, från tidigare verkar vara en god rekommendation för de flesta brusen men inte tillräckligt 
vid höga ljudnivåer.  

Generellt verkar en lägre brusnivå vara viktigt för att erhålla en god taluppfattbarhet då STI 
sjunker vid höga talnivåer. Att använda hörselskydd med god dämpning är därför en viktig åtgärd 
för att maximera den tillgängliga taluppfattbarheten. Då dämpningen inverkan kan anses viktig bör 
det övervägas att använda en mätning av STI i en brusfri miljö, där en representativ 
kommunikationssignal används, och därefter applicera brusnivån anpassad för REAT uppmätt 
dämpning.  

En jämförelse mellan graferna för brusen visar tendensen för högre nivåer att påverka 
taluppfattbarheten. Om ytterligare hörselskydd skulle användas, som EAR Classic innanför en 
Flyghjälm är det möjligt att taluppfattbarheten skulle öka på grund av nivåsänkningen, även om 
signal-brus-förhållandet är oförändrat. Att spela högre nivåer med kommunikationssystemet och 
introducera dämpning i ett mellanled kan dock leda till ökade störningar och, givet en för hög 
dämpning, sänkning av taluppfattbarheten. I ekvation 12 beskrivs också sambandet med 
lägstanivån för god uppfattbarhet, om signalen är för dämpad så kan detta simulerade brusgolv 
begränsa taluppfattbarheten.  

CEP monteras med sladdar som kan interagera med tätslutningsringarna skulle därför kunna 
innebära ett stort problem om bakgrundsljudet har huvudsakligen lågfrekvent innehåll, se Figur 8 
där passformen inverkar kraftigt.  

Resultaten från simuleringarna ligger i linje med det tidigare arbeten kommit fram till, även om 
regeln +12dB inte nödvändigtvis behöver vara applicerbar i alla tillfällen, att resultatet inte nåddes 
för 100dB-fallet kan bero på att 0,8 MTF är för låg ingående MTF, för lägre brusnivåer kan en lägre 
talnivå användas om så är nödvändigt. 
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7. Slutsatser 
 
7.1 Regelverk 
Regelverket som används idag är inte menat som en detaljplan för hur en arbetsgivare ska 
genomföra arbetet utan lämnar stora friheter i metodval, så länge det kan motiveras.  
 
7.1.i. Metod 
Metodvalet är upp till arbetsgivaren och kan väljas fritt så länge de gränsvärden som är uppsatta i 
AFS 2005:16 kan efterlevas. Metoden bör mäta resultat som är ändamålsenliga och så precisa som 
nödvändigt. Valet av metod kan påverka resultatet som kan ses vid mätning av verklighetsnära 
scenarion där, beroende på metod för dämpning och mätning av exponering, viss skillnad i 
resultatet kan uppstå. 
 
7.1.ii. Osäkerhet 
Arbetsmiljöverket rekommenderar användning av Klass 1 ljudnivåmätare vilka har en god precision 
sett till frekvenssvar och rekommenderar att lägga till en osäkerhet baserat på erfarenhet vid olika 
mätmetoder. Även om en osäkerhet definierat på det sättet är lätt att jämföra med standarder så är 
det inte uppenbart hur AFS definieras osäkerhet. Vid mätning med SS-EN ISO 3744 används en 
standardavvikelses osäkerhet i reproducerbarhet som måttet på osäkerhet. [6] Vid applikation av 
dämpning används SNR och HML vilka använder en standardavvikelse som osäkerhet om inget 
annat anges.  
 En mätning av standardavvikelsen hos den totala exponeringen (inklusive bidrag från 
hörselskydd, ljudkälla med mer) bör ge en acceptabel skattning av felet. Om den förväntade 
exponeringen ligger nära de gränsvärden som är uppsatta kan det vara lämpligt att använda mer än 
en standardavvikelse som säkerhetsmarginal.  
 
7.1.iii. Sammanfattning 
Regelverket lämnar stora möjligheter för en tekniskt kunnig person att utvärdera risken för 
hörselskador. Det finns ett incitament att använda standardiserade metoder då de erbjuder både 
lätt implementering och erfarenhet inom området. Metodvalet bör därför använda standardiserade 
metoder så långt som möjligt och därefter mer unika metoder när standardiserade lösningar inte 
kan anses adekvata. För att följa AFS 2005:16 måste dock alla metoder räkna ut ett ekvivalent yttre 
ljudfält som skulle motsvara mätning med en vanlig mikrofon så dessa kan relateras till rådande 
gränsvärden. 
 
7.2 Mätning av exponering 
7.2.i. HATS 
HATS erbjuder en realistisk simulering av en människa vid mätning av ljud där detaljerade analyser 
kan genomföras. Flera avvikelser kan dock uppstå vid mätningar med hörselskydd, då det är flera 
felkällor som är svåra att kontrollera. HATS kan dock användas utan hörselskydd enligt metod i 
ISO11904-2:2004 och beräkna ett ekvivalent diffust ljudfält. Bidraget från kommunikation kan 
skattas enligt denna metod så länge ett yttre buller inte mäts samtidigt. 
 
7.2.ii. MIRE 
MIRE-metoden kan användas på samma sätt som HATS enligt ISO11904-1:2002. Effekten av 
hörselskydd med MIRE har inte undersökts men delar av det tidigare arbetet pekar på att bättre 
resultat kan erhållas. Det är dock inte möjligt att mäta vissa delar av benledningen och ingreppet 
kan påverka resultaten. 
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7.3 Dämpförmåga 
7.3.i. Mått på dämpning 
Som är tydligt i 5.3 så är kraftiga variationer vid montering ett stort problem för hörselskydd. 
Måtten SNR och HML har i tidigare studier [13] visat sig vara pålitliga och resultaten reflekterar 
detta för två av de testade hörselskydden. God precision är nödvändig då exponering sker nära 
tillåtna gränser och en överskattning av exponeringen kan kosta Försvarsmakten tid och resurser. 
En underskattning utgör en risk för personalens hälsa. Oktavbandsmetoden bör därför användas i 
första hand på grund av dess högre precision. SNR och HML kan användas för överslagsräkningar 
och skattningar.  
 
7.3.ii. REAT, HATS, MIRE 
REAT anses ofta vara det bästa alternativet hos de tre metoderna och används inom flera 
standarder och länder. Anledningen är att den tar hänsyn till flest effekter som kan förekomma och 
ger en möjlighet att utvärdera passform på ett unikt sätt.  HATS präglas av flera problem när det 
gäller mätning av dämpning. Inte minst avsaknad av benledning och problem med passform. 
Metoden är dock användbar för mätningar av aktiva system och nivåberonde system enligt, bland 
annat, ANSI S12.42-2010. MIRE präglas av färre problem än HATS då en människa används för 
mätning av dämpning. Metoden kan dock inte ta vara på benledning och utgör ofta ett ingrepp i 
hörselskyddet som används. Felets storlek är ofta av samma storleksordning med alla metoderna. 
  
7.4 Kommunikationssystem 
7.4.i. Exponering 
Exponeringen är direkt beroende av den ljudnivå som kommunikationen har och modifieras lätt av 
överföringsfunktionen. För att få ett för gränsvärden betydelsefullt mått måste ljudnivån 
konverteras till en extern nivå som kan användas tillsammans med A-vägning för att beräkna 
exponeringen. Hur stor denna exponering blir beror huvudsakligen på bullerexponeringen, talets 
karaktär och vilken dämpning som tillämpas. Metoderna beskrivna i ISO11904-2:2004 eller 
ISO11904-1:2002 kan användas för att mäta upp ett ekvivalent ljudfält som kan jämföras med 
gränsvärden i AFS.  Alternativt kan uppmätta överföringsfunktioner användas vilket bör ge en något 
lägre exponering, hänsyn skall då tas till att resultaten från HATS och MIRE kan uppvisa 
systematiska avvikelser. 
 
7.4.ii. Taluppfattbarhet 
Brusets karaktär sätts av yttre exponering samt eventuell dämpverkan i kommunikationssystemet 
och talets karaktär modifieras av kommunikationssystemets egenskaper. För att erhålla god 
taluppfattbarhet bör ett högt signal-brus-förhållande upprättas för ett brett spektrum och inspelat 
ljud bör vara av god kvalité. Kommunikationskanalen bör ha ett jämnt frekvenssvar. I tidigare 
arbeten [14] rekommenderas ett signal-brus-förhållande på 12dB för utmärkt taluppfattbarhet, 
något som det finns visst belägg för de simuleringar som genomförts. Tumregeln verkar dock inte 
gälla för höga ljudnivåer där högre signal-brus-förhållande krävs.  
 
7.4.iii. Sammanfattning 
Då exponering och taluppfattbarhet är nära sammanbundna är det nödvändigt att behandla båda 
parallellt. Ett mål i taluppfattbarhet sätts upp och sedan kan en förväntad exponering beräknas från 
det. För att bestämma en lämplig nivå kan MTF mätas för kommunikationssystemet i en ren miljö 
för att därefter kompenseras med en brusnivå som kan korrigeras för dämpning och 
överföringsfunktioner, likt metoden i 6.4. 
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7.5 Framtida arbete 
Varje delmoment, mätning av STI i miljöer, mätning av dämpförmåga vid verklighetsnära scenario, 
mätning av dämpning mätning av exponering och mätning av överföringsfunktioner har flera 
komplexa problem i sig och är av intresse att, individuellt, undersökas noggrannare. 
 
7.5.i. STI 
För att ta fram ett precist värde på signal-brus-förhållandet bör fler parametrar undersökas, inte 
minst verklighetsnära buller och variationer i insignalen som inte har berörs i denna rapport. Det 
kan också vara intressant att jämföra STI mot andra objektiva mått och se hur fluktuerande eller 
impulsiva ljud inverkar. 
 
7.5.ii. Dämpförmåga 
Rapporten beskriver huvudsakligen begränsningar med valda metoder. Något som skulle vara av 
stort intresse för försvaret skulle vara en analys av en metod lik den i ANSI S12.42-2010 för att 
utvärdera hörselskyddens prestanda i kontinuerlig och impulsiv exponering. En undersökning av 
hur resultaten relaterar till verklighetsnära dämpning är också av intresse. 
 
7.5.iii. Överföringsfunktioner 
Att mäta överföringsfunktioner är ett noggrant arbete som kräver god planering och resultaten i 
denna rapport skulle kunna genomföras för fler vinklar och noggrannare. Det är även av intresse att 
undersöka om hörselskydd har specifika svaga vinklar. 
 
7.5.iv. Dosimetri 
Ett ämne som inte berördes i rapporten är dosimetri. Personlig dosimetri är intressant då specifika 
insatser kan genomföras där individer utsätts för mycket buller. Ljudet som genereras av ett vapen 
påverkas också av miljön runt det och en mer korrekt exponering kan mätas upp om flera av dessa 
effekter kan tas hänsyn till. 
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