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Sammanfattning 

I denna rapport utvärderades på uppdrag av Scania CV AB olika mätmetoder för bestämning av 

akustiska materialparametrar hos porösa ljudabsorbenter. Syftet med detta är att den uppmätta 

datan sedan skall kunna användas i datorprogram för att beräkna akustiska egenskaper hos olika 

typer och konfigurationer av absorbenter i en lastbils förarhytt.  

Den metod som användes vid mätningarna kallas fyramikrofons- och överföringsmatrismetoden. 

Metoden syftar till att med hjälp av ett mätrör med fyra mikrofonpositioner, en bredbandig 

ljudkälla och en ekofri avslutning mäta överföringsfunktionen mellan en referenssignal och de 

fyra mikrofonerna. Dessa överföringsfunktioner kan sedan med hjälp av ett Matlab
®
-program 

användas för att få fram de olika parametrarna. 

Resultaten från mätningarna hade i allmänhet stora fel. Detta beror på att mätobjekten antingen 

var missanpassade för de antaganden som görs eller hade för ojämn geometri. Om mer 

välanpassade absorbentprover används ger dock mätmetoden användbara resultat. 

 
Abstract 

In this report different measurement methods were evaluated for determination of acoustic parameters 

of porous absorbents by request of Scania CV AB. The purpose of these measurements is that the data 

could be used in a computer program to calculate acoustic behavior using different configurations and 

kinds of absorbents in the driver’s cabin of a truck.   

The method used for these measurements is called the four microphone- and transfer matrix-method. 

This method requires a test tube with four microphone positions, a sound source capable of emitting 

broad band noise and an anechoic termination. With this test rig the transfer functions between a 

reference signal and the four microphones can be measured and then evaluated in a Matlab
®
 program 

to determine the different parameters.  

The data from these measurements produced results with large errors for almost all the different kinds 

of absorbents. This is due to the fact that almost all of the test objects either did not match the 

assumptions made in the model or had flawed geometry. If more suitable test objects were used, better 

results could be achieved. 
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

I lastbilar används ljudabsorbenter dels för att öka ljudkomforten i förarhytten och dels för att 

minska motorns ljudavstrålning till omgivningen. Med dagens teknik kan en stor del av utvecklingen 

ske i digital miljö, så även inom akustiken. Olika konfigurationer och typer av ljudabsorbenter kan 

testas innan prototyper byggs vilket spar tid och pengar.  

På Scania (uppdragsgivaren) används FEM för att utföra vibro-akustiska beräkningar vid frekvenser 

<300 Hz. För att kunna utföra dessa beräkningar krävs dock indata till programmet tagna från 

mätningar på absorbentprover.  

MSC Nastran  är ett av många kommersiellt välanvända program och används för FEM-beräkningar 

inom allt från strömning och hållfasthet till akustiska beräkningar (se Figur 1). Det är detta program 

som projektet är riktat mot. 

 

Figur 1. FEM-modellering av förarhytt på en lastbil(1) 

1.2 Syfte 
 

Projektet syftar till att svara på följande frågeställningar: 

1. Vilka materialparametrar behöver MSC Nastran för att kunna utföra akustiska FEM-

beräkningar? 

2. Vilka mätmetoder finns tillgängliga för att bestämma dessa och vilken är mest 

lämpad? Detta baserat på given absorbenttyp, intressant frekvensområde och 

tillgänglig utrustning. 

3. Efter att mätningar utförts, hur pass väl fungerade metoden? Är resultaten rimliga? 

4. Hur kan framtida mätresultat förbättras? 

Mätningarna skall utföras på fem av Scania tillhandahållna porösa ljudabsorbenter från en lastbils 

förarhytt. Absorbenterna är tagna från innertakspanelen, golvmattan, centerkonsolen, motortunneln 

samt instrumentpanelen. 

 



SA105x: Examensarbete på Kandidatnivå i ljud, vibrationer och signaler Marcus Ljungberg

 Kalle Lenti 

6 
 

 

2. Storheter, fo rkortningar och symboler 

    Bulkmodul [Pa] 

     Dynamisk densitet [kg/m^3 (1+i)]   

     Karakteristisk impedans [kg/(m^2 s)]   

k   Utbredningsvågtal [1/m]   

∆f   Frekvensupplösning [Hz] 

           Överföringsfunktion mellan mikrofonposition n och referenssignal [1] 

         Korskorrelation mellan mikrofonposition n och referenssignal [a^2] 

          Autokorrelation av referenssignalen [a^2] 

        Ljudtryck precis framför och precis bakom testobjekt [Pa] 

        Partikelhastighet precis framför och precis bakom testobjekt [m/s]  

        Avstånd mellan mikrofonpositioner1-2 och 3-4 [m] 

        Avstånd från mikrofonpositioner 2 och 3 till testobjekt [m] 

          Testobjektets tjocklek [m] 

       Mätrörets diameter [m] 

       Rumstemperatur [C°] 

       Atmosfärstryck i mätlokal [Pa] 

       Luftens densitet [kg/m^3 ] 

c   Ljudhastighet [m/s] 

A,B,C,D   Tryckvågens amplitude i olika riktningar [Pa] 

T   Överföringsmatris  

       Element på position (n,m) i T  

           [1/Hz] 

       [Pa/(m/s)/Hz] 

      [(m/s)/Pa/Hz] 

     Uppställningens undre användbara frekvens [Hz]  

     Uppställningens övre användbara frekvens [Hz] 
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3. Litteraturstudie 

3.1 Allmän FEM-modell 

 
FEM är i grunden en matematisk metod som gör det möjligt att med stor nogrannhet bygga modeller 

av verkliga strukturer och förutse hur de kommer bete sig i dynamiska förhållanden. 

Metoden är en approximation då den bryter ner den avsedda strukturen i ett mycket stort antal små 

element med linjära egenskaper (se Figur 2). Därefter åläggs ett specifikt lastfall och samtliga krafter 

tas upp av de linjära elementen. Detta gör det möjligt att förutse hur varje element kommer 

deformeras och genom detta hur hela strukturen kommer påverkas. 

 

 

Figur 2. Sprängskisser av FEM applikationer där varje linje motsvarar ett linjärt element(2) 

Antalet element som används i beräkningarna bestämmer metodens noggranhet och hur 

tidskrävande den blir, fler element ger en bättre noggranhet. I allmänhet används metoden för 

hållfastetsberäkningar men den kan även anpassas för akustiska tillämpningar. I akustisk FEM ses alla 

element som porösa och tilldelas linjära akustiska egenskaper, detta förändrar många av de 

beräkningarna som kan utföras men principen är densamma.  

Historiskt sett har metoden endast använts av de största företagen då den, om man vill ha givande 

resultat, kräver kraftfulla datorer. I samband med att datorer blivit vanligare har också FEM vuxit i 

populäritet. 

Metoden gör det möjligt att konstruera en modell i FEM långt innan någon prototyp finns tillgänglig. 

Då prototyper ofta är kostsamma att producera är detta en av de största fördelarna med metoden. 

Modellen kan modifieras utan svårigheter och förutse hur strukturen påverkas av verkliga dynamiska 

förhållande. Prototypkonstruktion kan alltså med hjälp av FEM skjutas till ett mycket sent stadie 

vilket gjort den populär hos många produktinriktade företag. 
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3.2 Absorbenters egenskaper och modellering 

 
Ljudabsorbtion är ett viktigt begrepp i såväl rumsakustik som produktutveckling. Ett 

absorbentmaterial är i allmänhet utformat så att en ljudsignal kan färdas genom det och under tiden 

omvandlas till andra former av energi, vilket sänker ljudnivån. Oftast är en absorbent porös eller 

fibrös men andra material som t.ex. perforerad plåt kan också användas.  

Ljudabsorbenter brukar delas in i tre olika typer beroende på funktion. 

 Porös absorbent, består ofta av mineralull eller liknande och fungerar bra vid höga 

frekvenser. 

 Resonans-absorbent, är perforerad med hål eller slitsar där det uppstår en resonans mot 

bakomliggande luftvolym. Detta fungerar bäst vid lägre frekvenser. 

 Panel-absorbent eller membran-absorbent, resonans sker mot en panel eller ett membran, 

fungerar bäst vid låga frekvenser. 

Vid modellering av absorbenter är man intresserad materialets uppbyggnad och hur det behandlar 

akustisk energi. 

 

Figur 3. Cylindrisk modell av absorbentkavitet(3) 

Materialets kaviteter kan modelleras på flera sätt men blir lätt komplext. Vanligt är att man 

modellerar håligheterna som en enkel geometri, cylindriska (se Figur 3) eller sfäriska kaviteter är 

vanligast men det finns modeller med godtyckliga kaviteter. För att förenkla problemet antar man att 

materialet är stelt och poröst, man brukar också anta plan vågutbredning vinkelrät mot absorbenten. 

Trots att de antaganden som görs påverkar modellen kraftigt fortsätter man modellera absorbenter 

då det ger en bra uppfattning av hur materialet kommer bete sig i verkligheten. 

Energidissipation är ytterligare en viktig del i absorbentmodellering. När en ljudvåg når materialet 

börjar luft att strömma fram och tillbaka genom absorbenten vilket ger upphov till två olika typer av  

 

 



SA105x: Examensarbete på Kandidatnivå i ljud, vibrationer och signaler Marcus Ljungberg

 Kalle Lenti 

9 
 

energiförluster (se Figur 4). När luften strömmar turbulent mellan porerna uppstår viskösa 

energiförsluster, detta gör samtidigt att materialets partiklar vibrerar mot varandra vilket i sin tur ger 

upphov till friktionsförluster. 

 

                                               

Figur 4. Viskösa och friktionsbaserade energiförluster i ett poröst material(4) 

 

3.3 Indata till MSC Nastran® 

 
Som tidigare nämnts så behöver specifika indata matas in i MSC Nastran® för att beräkningarna ska 

kunna utföras. Dessa indata är, som formulerade i ekvation (1) och (2), dynamisk densitet ρ och 

bulkmodul B. Nytt från version 2010 är att programmet kan hantera frekvensberoende parametrar(5), 

detta gör att beräkningarna ger en bättre uppfattning om absorbenternas effektivitet. 

            (1) 

           (2) 

Dessa parametrar kan beräknas direkt från utbredningsvågtalet k och den karaktäristiska 

impedansen Zc (se Avsnitt 4.1.3). 

 

3.4 Mätmetoder 
 

3.4.1 Inledning 

 

Fyra olika mätmetoder har undersökts i denna litteraturstudie. Gemensamt för de olika 

mätmetoderna är att de använder sig av slutna mätrör och att tryck uppmäts i olika punkter för att 

ge överföringsfunktioner. Dessa överföringsfunktioner kan sedan användas på olika sätt beroende på 

uppställning för att få fram akustiska materialparametrar.  
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De mätmetoder som undersökts är:  

 

          1. Tvåkavitetsmetoden av Utsuno et al.  

          2. Tremikrofonsmetoden av Iwase et al. 

          3. Modifierad tremikrofonsmetoden av Iwase et al. 

          4. Fyra mikrofon- och överföringsmatrismetoden av Song och Bolton. 

3.4.2 Tvåkavitetsmetoden av Utsuno et al. 
 

I denna metod används ett mätrör med en kavitet bakom absorbentprovet (se Figur 5). Storleken på 

kaviteten kan justeras och två mikrofoner placeras framför provet. Fyra mätningar behöver 

genomföras: två mätningar med absorbentprov och två mätningar utan, en mätning per 

kavitetsstorlek. De fyra mätningarna ger med hjälp av överföringsfunktionerna fyra olika impedanser 

som sedan kan användas för att bestämma Zc och K. 

 
Figur 5. Mätrör för mätning med tvåkavitetsmetoden(7).  

3.4.3 Tremikrofonmetoden och dess modifierade variant av Iwase et al. 
 

Tremikrofonmetoden går ut på att två mikrofoner placeras i rörets tvärsnitt och en mikrofon bakom 

absorbentprovet i ett stelt avslut (Se Figur 6). Problemet med uppställningen är att mikrofonerna 

kommer att ha en stor inverkan på ljudfältet, det är även komplicerat att konstruera ett sådant 

mätrör.  

De uppmätta trycken kan sedan användas för att ta fram impedans och utbredningsvågtal. 

 

 
Figur 6. Mätrör enligt tremikrofonmetoden(7).  

Det finns dock en modifierad variant av denna mätmetod, där de två mikrofonerna i rörets tvärsnitt 

flyttats upp till rörets ovansida (se Figur 7). Fördelen som denna modifikation för med sig är att 

mikrofonerna inte påverkar ljudfältet lika mycket och att en stor nogrannhet för mycket låga 

frekvenser kan uppnås vid beräkning av utbredningsvågtalet k. 
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Figur 7. Det modifierade mätröret där mikrofonerna nu befinner sig på rörets ovansida(7). 

3.4.4 Fyra mikrofon- och överföringsmatrismetoden 
 

Fyra mikrofon- och överföringsmatrismetoden är en tids- och kostnadseffektiv metod som till skillnad 

från de andra metoderna har ett ekofritt avslut och fyra mikrofonpositioner (se Figur 8). Mätröret 

som är anpassat till metoden har två mikrofoner på vardera sida om absorbentprovet där tryck 

uppmäts och partikelhastighet uppskattas. Dessa kan sedan användas vid beräkning av de akustiska 

parametrarna.  

En fördel med metoden är att om absorbentproven som används är symmetriska och fyra mikrofoner 

används krävs endast en mätning per absorbent. Det är även en relativt lättkonstruerad uppställning.  

Två stora skäl till att denna metod valdes är att ett mätrör konstruerat för denna metod finns 

tillgängligt på MWL och att det finns en Amerikansk mätstandard som kan utnyttjas. 

 
Figur 8. Uppställningen för fyra mikrofon- och överföringsmatrismetoden. Testobjektet är i rörets 

mitt, två mikrofoner fästes på vardera sida om objektet och ett ekofritt avslut används(7). 

4. Utfo rande 

4.1 Mätmetod 
 

4.1.1 Inledning 

 

Mätmetoden som valdes i detta projekt är en amerikansk standard och benämns E2611-09(8). 

Metoden använder ett solitt rör med en bredbandig ljudkälla kopplad till ena sidan, ett ekofritt avslut 

på andra sidan och ett testobjekt placerat i mitten av röret. Vid beräkning av bland annat 

transmissionsförlust och impedans används fyra mikrofoner, två framför testobjektet och två efter 

(se Figur 9).  
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Figur 9. Generell mätuppställning enligt E2611-09(8) 

Metoden har ett antal fördelar och nackdelar jämfört med andra standarder som bör tas i beaktning 

när man väljer mätmetod. 

Fördelar med E2611-09(8): 

 Metoden konstruerar en överföringsmatris som gör det möjligt att undersöka mer komplexa 

material som t.ex kompositer. 

 Vid beräkning av transmissonsförlust är metoden billigare och snabbare än många andra, 

dessutom är den enkel och kan utföras av någon utan större erfarenhet. 

 Storleken på testobjekten är mycket liten, till skillnad från mätning av efterklangsfält i rum. 

 Signalen har alltid en rät vinkel mot testobjektet, till skillnad från traditionella metoder där 

vinkeln är slumpmässig. 

Nackdelar med E2611-09(8): 

 Den uppmätta transmissionsförlusten kommer påverkas mycket av monteringsmetoden, 

detta måste beaktas när resultatet tolkas. 

 Det användbara frekvensområdet påverkas mycket av mikrofonernas position och rörets 

diameter. Det betyder att uppställningens geometri måste varieras om man är intresserad av 

ett stort frekvensområde. 

 Materialens placering i verkliga akustiska system kommer troligtvis inte likna testmetoden, 

dvs. resultaten från mätningen kan skiljas från verklig prestanda. 

4.1.2 Utförande 

 
Innan mätningar påbörjas måste alla mikrofoner kalibreras, detta görs enklast genom att amplitud 

och fas korrigeras mot en kalibrator. Mätningen kan utföras med 1-4 mikrofoner, fler mikrofoner ger 

snabbare mätprocedur men kräver korrektion för mis-match i amplitud och fas. 

Därefter placeras testobjektet i mitten av provröret (se Avsnitt 4.2.2) och ljudkällan förbereds (se 

Avsnitt 4.2.3). 
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När uppställningens olika komponenter är korrekt inställda mäts ljudtrycket simultant vid de fyra 

mikrofonpositionerna. Därefter bestäms fyra överföringsfunktioner mellan en referenspunkt och 

vardera mikrofonposition. Överföringsfunktionerna kan sedan kan användas för att dela upp signalen 

i positiva och negativa komponenter. Metoden tar sedan fram en så kallad akustisk 

överföringsmatris, definierad enligt (1).  

 [
  

  
]  [

      
      

] [
  

  
]   (1) 

Matrisen byggs i ett försök att beskriva hur ljudvågen har behandlats av materialet. Beräkningarna 

som krävs för att ta fram denna matris tas upp mer i detalj i Avsnitt 4.1.3. Karaktäristisk impedans, 

vågtal och många andra intressanta akustiska materialegenskaper kan sedan härledas direkt från 

överföringsmatrisen(8).  

Modellen antar reciprocitet hos testobjektet, det innebär att objektets inverkan på en transmitterad 

ljudsignal inte påverkas av vilken sida som är vänd mot ljudkällan. Om detta inte kan antas måste 

mätningen utföras två gånger där man inför andra mätningen vänder på testobjektet.  

Vid beräkning av mikrofonpositionernas överföringsfrekvenser behövs en referenssignal, detta kan 

t.ex vara en av mikrofonerna eller ljudkällan själv om man vet dess digitala insignal. 

Mätningar med ljudkällan avstängd skall utföras en gång per prov för att kontrollera att signal-to-

noise är tillräckligt stor. 

Vid användning av flera mikrofoner är det lämpligt att också byta plats på mikrofonerna och utföra 

mätningarna en extra gång för att kunna beräkna en korrektions-transfermatris som hanterar 

variationen mellan mikrofonernas egenskaper enligt E2611-09(8) avsnitt 8.4. 

Om färre mikrofoner används än vad som finns mikrofonportar måste de oanvända portarna täckas 

väl. 

Vid beräkning av överföringsmatrisen behövs, utöver de fyra överföringsfunktionerna, följande 

information om uppställningens geometri och mätningens omgivning: 

 ljudhastigheten c 

 luftens densitet 

 avstånd mellan mikrofoner 

 mikrofonernas läge i förhållande till referensplanet 

 provets tjocklek 

Där ljudhastighet och luftens densitet beräknas enligt ekvationer (7) och (8). 

Vid FFT-beräkningarna görs ett stort antal medelvärdesbildningar med windowing. Aktuell standard 

rekomenderar Hanningfönster vid dessa beräkningar 

4.1.3 Beräkningsgång 

 
Beräkningsgången kan sammanfattas med 5 steg: 



SA105x: Examensarbete på Kandidatnivå i ljud, vibrationer och signaler Marcus Ljungberg

 Kalle Lenti 

14 
 

1. Tag fram de fyra överföringsfunktionerna        

2. Beräkna tryckvågens amplituder A,B,C och D 

3. Använd dessa för att beräkna tryck och partikelhastighet framför och bakom testobjekt 

4. Uttryck T med eller utan antaganden om reciprocitet 

5. Använd de olika matriselementen i T för att bestämma de materialdata som är av intresse 

Steg 1 

För att kunna bestämma        kombineras signalerna från mikrofonerna med referenssignalen i en 

FFT-analysator. Detta gör det möjligt att uttrycka        enligt (2) 

       
      

        
  | |           (2) 

       är korskorrelationen mellan mikrofonsignal n och referenssignal. 

         är referenssignalens autokorrelation. 

Steg 2 

Med de fyra överföringsfunktionerna, avstånd              och vågtalet k beräknas tryckvågens 

amplitud och fas enligt (3)-(6) 

                                                          
         

              
          

       
 (3) 

 

    
        

                  
    

         
 (4) 

 

    
        

                    
    

         
 (5) 

 

    
        

              
          

          
   (6) 

Steg 3 

Inför beräkningarna i steg 3 bestämmer man ljudhastigheten enligt (7) och luftens densitet enligt (8) 

          √            (7) 

 

            
    

       

      

           
 (8) 
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Med resultatet från steg 2 tillsammans med testobjektets tjocklek, luftens densitet och 

ljudhastigheten kan beräkningarna i ekvationer (9)-(12) utföras. 

        (9) 

                 (10) 

    
   

  
 (11) 

    
  -   -     

  
 (12) 

Steg 4 

Konstruktionen av T beror av testobjektets akustiska egenskaper, mer specifikt om det kunde antas 

vara akustiskt symmetriskt. 

Om testobjektet inte antogs vara akustiskt symmetriskt behövs två uppsättningar mätdata och 

elementen i T beräknas enligt (13)-(16) 

     
               

                
 (13) 

     
             

             
 (14) 

     
             

             
 (15) 

     
             

             
  (16) 

Om reciprocitet däremot kunde antas kan matrisen förenklas enligt (17) och (18) och endast en 

uppsättning mätdata behövs.  

         (17) 

                 (18) 

 

Elementen i T kan sedan beräknas enligt (19)-(22) 

     
         

         
 (19) 

     
  
    

 

         
 (20) 

     
  

    
 

         
 (21) 

     
         

         
 (22) 

 

Steg 5 
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De olika elementen i T-matrisen kan användas enligt aktuell standard(8) för att bestämma ett stort 

antal materialparametrar. Då detta projekt gick ut på att ta fram specifik indata till MSC Nastran i 

form av bulkmodul och dynamisk densitet tas de nödvändiga beräkningarna upp i ekvationer (yz).  

Först beräknas utbredningsvågtalet enligt (23) och den karaktäristiska impedansen (24) enligt aktuell 

standard (xz) 

    
 

 
           (23) 

    √
   

   
 (24) 

Slutligen beräknas bulkmodul och dynamisk densitet enligt ekvationer (25)-(26) 

    
    

 

   (25) 

    
   

 

 
 (26) 

4.1.4 Modell och relevant frekvensområde 

 
Metoden använder en modell som behandlar testobjektet som en så kallad ekvivalent fluid. Termen 

ekvivalent fluid definieras som ” A hypothetical fluid having a unit weight such that it will produce a 

pressure against a lateral support presumed to be equivalent to that produced by the actual soil. This 

simplified approach is valid only when deformation conditions are such that the pressure increases 

linearly with depth and the wall friction is neglected” (14) 

Det som avgör vilket frekvensområde uppställningen kan användas i är avstånden s1 och s2, alltså 

avstånden mellan mikrofoner 1-2 samt 3-4. Det resulterande frekvensområdet kan uppskattas med 

ett antal olika metoder, i detta projekt har man utgått från aktuell standard E2611-09(8) samt JASAs 

artikel ”Influence of errors on the two-microphone method of measuring acoustic properties in 

ducts” (9).  

Härnäst visas de olika artiklarnas uppskattningar av relevant frekvensområde: 

                (27) 

Enligt aktuell standard(8) bestäms    och    genom följande beräkningar: 

    
 

     
 (28) 

    
      

    
 (29) 

Användbart frekvensområdet enligt JASA(9) bestäms enligt 

    
     

 
 (30) 

    
     

 
 (31) 
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Det visade sig under projektets gång att JASAs uppskattning var att föredra. 

 

4.2 Krav på uppställning och testobjekt 
 

4.2.1 Inledning 

 

För att resultaten från mätningarna ska bli så korrekta som möjligt är det viktigt att utrustningen och 

testobjekten är anpassade efter de antaganden som görs i modellen. De viktigaste antaganden att 

beakta är att det ska vara plan vågutbredning, all förlust av energi i ljudvågen sker i det undersökta 

testobjektet (se avsnitt 3.2) och att inga mikrofoner är i provets akustiska närfält. Används en 

uppställning som gör dessa antaganden så sanna som möjligt så ger metoden goda resultat.  

Apparaturen som används är två sammankopplade rör med testobjekten i mitten av dessa rör (se 

Figur 10). I ena änden av röret finns den bredbandiga ljudkällan. Mikrofoner finns placerade på två 

positioner i varje tub. Ett fyrkanaligt frekvensanalyssystem används för att samla och bearbeta den 

inkommande datan. 

 

 
Figur 10. Det använda mätröret.   

4.2.2 Teströret 

 
Geometri  

Cirkulärt eller fyrkantigt mätrör, cirkulärt är att föredra och det utnyttjade röret hade ett sådant 

tvärsnitt. Det bör även vara rakt och med konstant tvärsnitt (Se Figur 10). Röret ska vara tillräckligt 

långt för att stående vågor ska hinna uppstå. Med fördel är första mikrofonen placerad minst tre 

tubdiametrar från ljudkällan. Det ska finnas hål för mikrofoner samt ett tryckutjämningshål som kan 
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tillförslutas. Det ska vara lätt att byta ut testobjektet och att byta mikrofonposition. Diametern på 

röret bestämmer det övre frekvensområdet. 

Insidan av röret 

Insidan av mätröret ska vara jämn, oporös och fri från damm för att hålla absorbtionen i rörets 

väggar låg. Regelbunden rengöring mellan mätningar rekommenderas. 

Material  

Röret kan konstrueras av trä, plast, betong eller metall, i detta projekt användes mätrör av metall. 

Med fördel används metall med hög densitet så att den plana vågen inte absorberas för mycket i 

rörets väggar. Om endast material med låg densitet finns tillgängligt är det lämpligt att ha någon 

form av ytbehandling med hög reflektion. 

Avslutning  

I princip kan man använda vilken avslutning som helst på röret, men en avslutning med hög 

absorbtion så att så lite av vågen som möjligt reflekteras bakåt i röret är att föredra(8). Detta kan 

göras genom att ha en pyramidformad kon tillverkad av ett absorberande material i änden av röret. 

Denna kon bör vara ungefär 30 cm lång.  

I mätningarna som utfördes i detta fall användes en cylinder fylld med glasfibermaterial.  

Tryckutjämning i röret  

När man sätter i testobjektet i röret kan det bli en stor tryckökning i röret vilket kan skada 

mikrofonerna. Därför kan man med fördel ha ett tryckutjämningshål i det vänstra röret. Detta hål bör 

vara så nära ljudkällan som möjligt och ska täppas igen innan mätningarna utförs. Det nyttjade 

mätrörets fästanordning ger dock ingen större tryckökning då absorbenten fästes först och sedan 

skruvades ett stort lock på. 

Testobjektshållaren  

Antingen kan en hållare som är integrerad i röret användas eller en separat avtagbar sektion mellan 

rören. Det viktigaste är att hållaren kan fästas så lufttätt som möjligt samt att testobjektet täcker 

hela rördiametern utan håligheter mellan objektet och röret. För att åstadkomma det förstnämnda 

bör ett tätningsmedel användas. I det nyttjade röret fästes locket med sex skruvar och detta lock var 

försett med gummi som tätar locket mot röret.  

4.2.3 Ljudkällan 

 

 
Figur 11. Den nyttjade ljudkällan. Precis efter ljudkällan finns absorberande material som reducerar 
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effekten från resonanser i luftspalten mellan källan och infästningen. Denna del är fäst i en 

gummicylinder som förhindrar strukturbundna vibrationer från att överföras från källan till röret. 

 

Källtyp och placering  

Källan ska ha en jämn amplitud över hela det intressanta frekvensområdet. Den ska placeras  

koaxiellt med röret.  

Isolering 

Ljudkällan och infästningen ska vara sluten och isolerad från röret  för att undvika att strukturella 

vibrationer överförs. En gummicylinder användes för att åstadkomma denna isolering. 

 

Resonanser i luftspalten kan uppstå om det är hög impedans i högtalarmembranet. Om så är fallet så 

är det lämpligt att använda en ljudabsorberande beklädnad inuti röret nära högtalaren. Isoleringen i 

det aktuella mätröret är av glasfibertyp och är fäst i en plastcylinder mellan högtalaren och en 

gummicylinder. 

Equalization 

Om ovanstående beklädnad används kommer mycket att ljudenergin att gå förlorad vid höga 

frekvenser. Då kan det vara lämpligt att med elektronisk hjälp jämna ut det vid mikrofonerna 

uppmätta ljudspektrat. Detta är särskilt viktigt om det intressanta frekvensområdet är i det 

högfrekventa området. Eftersom det aktuella frekvensområdet är 0-300 Hz är equalization ej 

nödvändig. 

Testsignal 

Signalen skall vara av bredbandig bruskaraktär med en jämn effekttäthet över det intressanta 

frekvensområdet. Signalens amplitud ska vara åtminstonde 10 dB högre än bakgrundsbrusets, i varje 

frekvensband.  

4.2.4 Mikrofonerna 

 
Typ och geometri 

Om flera mikrofoner används skall de vara så likvärdiga som möjligt. Mikrofondiametern bör vara 

liten i förhållande till avståndet mellan mikrofonportarna. En diameter på mindre än 20% av den 

högsta intressanta frekvensens våglängd rekommenderas. Med fördel används en mikrofon med 

tryckutjämningshål på mikrofonens baksida. Observera att vid montering av mikrofoner bör 

tryckutjämningshålets position beaktas så att detta inte täpps till. I den aktuella mätningen användes 

endast en mikrofon av typ B&K 4944 (se Figur 12). Fördelen med en mikrofon är att denne ej behöver 

kalibreras, nackdelen däremot är att mikrofonen måste flyttas runt mellan de fyra 

mikrofonpositionerna och därav krävs fyra mätningar per absorbenttyp (åtta om provet är 

assymetriskt).  
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Figur 12. Mikrofon av typ B&K 4944. 

Placering 

Ju större avstånd mellan mikrofonerna desto bättre mätresultat. Däremot bör inte avståndet mellan 

mikrofonerna överstiga halva våglängden av den översta gränsfrekvensen. Avståndet från ljudkällan 

till första mikrofonen bestäms enligt tidigare (minst tre rördiametrar). Avståndet mellan de 

mikrofoner som ligger intill testobjektet och själva objektet beror på objektets yta. Om ytan är platt 

(vilket är önskvärt) kan mikrofonen placeras minst en halv rördiameter från testobjektet.  

Det är viktigt att med hög noggrannhet mäta avståndet mellan mikrofonerna. Tyvärr kan det 

akustiska avståndet mellan mikrofonerna skilja sig något från det fysiska avståndet. Denna osäkerhet 

ökar med större mikrofonavstånd. För att reducera felet som uppstår bör avståndet noga 

kontrolleras och hållas konstant.  

Fästmetod 

Mikrofonernas membran skall placeras så att de är i linje med rörets vägg. Om mikrofonerna byter 

plats måste man se till att de fästs precis på samma sätt som innan. Ett litet stopp kan användas i 

porten som ser till att de olika mikrofonerna får samma höjd.    

4.2.5 Testobjekt 

 
Typ och geometri 

Absorbenten måste vara av porös typ med öppna porer och ha en transmissionsförlust som är större 

än rörets. Provet måste ha samma form och area som rörets tvärsnitt (se Figur 13). Det är även 

viktigt att provet inte är för tjockt eller tunt. Om provet är för tjockt kan strömningsmotståndet bli 

för högt, är provet däremot för tunt kommer testobjektets absorbtion att vara i samma 

storleksordning som förlusterna i röret vilket ger felaktiga resultat.  
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Figur 13. De olika absorbentproverna tillhandahållna från Scania CV AB®.  

Utskärning av prover 

Det finns många olika sätt att skära ut proverna. I detta projekt användes en borr med ett cylindriskt 

borrhuvud monterat (se Figur 14). För att inte fibrerna i proverna ska slitas loss eller skadas är det 

bra att borra/såga med hög hastighet.  

 
Figur 14. Anordning för att borra ut prover.  

 

Montering 

Monteringen av provet kommer att påverka uppmätt resultat kraftigt. Det är därför viktigt att vara 

konsekvent med monteringsmetoden då flera material testas. Om det finns sprickor eller håligheter 

runt om provet så måste dessa täckas.  

När ett typiskt impedansrör används är det vanligt att provet pressas in genom ena änden av röret. 

Detta gör att provet sannolikt deformeras till följd av friktionskrafter mellan rör och prov. Det är även 

svårt att avgöra exakt position av provet i röret(10). För att lösa detta är röret delat axiellt (se Figur 15) 

vilket gör att röret kan öppnas upp och absorbentprovet kan monteras. 
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Figur 15. Fästanordningen i mätröret. Locket tas bord, provet monteras och sedan fästes locket med 

sex skruvar. 

Om provet är svårmonterat på grund av t.ex låg densitet kan ett ståltrådsnät användas för att hålla 

provet på plats.   

 

Yta 

Ytan skall vara så slät som möjligt och vara placerad vinkelrätt mot rörets tvärsnitt. Viktigt att tänka 

på är att det ej bör finnas något ytskikt med hög densitet som ger högt strömningsmotstånd.  

 

Antal prover 

Antalet prover påverkar hur många gånger resultaten kan medelvärdesbildas. I de mätningar som 

utfördes i detta projekt användes 2-3 prover per absorbent.  

4.2.6 Provmätningsutrustning 

 
Mätutrustning 

En mikrofon, en signalkonditionerare av typen B&K Nexus och en flerkanalig FFT-analyserare 

(SigLab®, se Figur 16) utgör provmätningsutrustningen. Mikrofonen kopplas in i 

signalkonditioneraren som sedan kopplas in i en av inputportarna i SigLab-dosan. För att kunna skicka 

rätt signal till högtalaren kopplas ena outputen i SigLab-dosan till högtalaren. Denna utsignal måste 

också mätas upp för att få överföringsfunktionerna mellan högtalaren och mikrofonen. Detta 

åstakoms genom att skicka utsignalen direkt in till andra inputen i SigLab-dosan. 
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Figur 16. Siglab-dosa, den nyttjade dosan. Mikrofonsignalen lästes i ”Input 1” och utsignalen 

skickades till högtalaren via ”Output 1”. Utsignalen skickades även direkt in i ”Input 2” så att 

överföringsfunktionen mellan de två inputsen kunde bestämmas. 

 

Ytterligare utrustning som krävs är en dator för att behandla den insamlade datan (se avsnitt 4.3). 

För att få rätt luftdensitet och ljudhastighet användes en termometer med en noggrannhet på ±1˚C 

och en barometer med en tolerans på ±0.5 kPa.  

 

4.2.7 Mätprogram 

 

Programmet som behandlar signalen från mikrofonen och skickar utsignal till högtalaren är SigLabs 

medföljande programvara (se Figur 17). Programmet har stora inställningsmöjligheter. Bland annat 

vad gäller typ av fönster, överlappning, antal medelvärdesbildningar, inspelningslängd, typ av 

utsignal till ljudkällan osv. I detta fall ett Hanning fönster med 50% överlappning och 50 

medelvärdesbildningar per mätning.  

 

 
Figur 17. SigLabs® medföljande programvara.  
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4.3 Efterbehandling av mätdata 
 

4.3.1 Inledning 

 

För att uppmätta data ska kunna ge de sökta parametrarna krävs en beräkningsalgoritm som 

anpassar sig efter bl.a antalet prover, om antagande om symmetri gjorts osv. I detta avsnitt följer en 

steg-för-steg-metod som beskriver hur den skrivna MatLab®-koden används, samt hur algoritmen är 

formulerad. 

4.3.2 Steg-för-steg-metod 
 

Nedanstående steg-för-steg-metod är ett förslag till hur efterbehandlingen av mätdata kan gå till och 

det var denna metod som nyttjades i projektet: 

1. Utför mätningar på samtliga exemplar som beskrivet tidigare. 

2. Samtliga filer från mätning sparas på formen Typ1_Ex3_S2_Pos4 vilket anger typ 1, exemplar 

3, sida 2, mikrofonposition 4 och placeras i samma mapp som programmet.  

3. Skriv in geometrisk data i ”geometri.xlsx” enligt Figur 18.  

 
Figur 18. Excel-fil för inmatning av geometrisk data. Dels matas rörets dimensioner in, dels provets 

tjocklekar samt temperatur och tryck vid varje mätning. 

 

4. Kör ”analyskod.m”. 

5. Resultatet sparas i mappen ”Resultat” och översiktsgrafer ritas upp. Mapparna är 

arrangerade på detta vis: Resultat -> Resultat_m -> Absorbent_n. Där m=1,2,3… är hur 
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många gånger programmet körts tidigare och n=1,2,3,…,k anger vilken absorbent resultaten 

avser där k=totala antalet absorbenter.  

4.3.3 Beräkningsalgoritm 
 

Beräkningsalgoritmen följer den beräkningsgång som tidigare beskrivits (se Avsnitt 4.1.3). 

Blockschemat nedan (se Figur 19) ger en översiktsbild över algoritmen. Algoritmen formulerades 

sedan som Matlab®-kod enligt Appendix 1. Den är skriven så att en godtycklig mängd olika 

absorbenttyper och exemplar per typ kan användas.   

 
Figur 19. Blockschema över den algoritm som låg till grund för Matlab®-koden. 
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5. Resultat 

5.1 Sammanfattning 

 
Under projektets gång undersöktes fem olika absorbenttyper som alla ursprungligen togs från 

förarhytten på en lastbil. Mätningarna utfördes enligt denna rapports mätmetodsbeskrivning(20). 

 

Figur 20. Absorbenter hämtade från lastbilshytt 

Exemplaren visas i omvänd ordning i figur (20) och togs från följande detaljer i förarhytten: 

1. Motortunnel 

2. Innertakspanel 

3. Instrumentpanel 

4. Golvmatta 

5. Centerkonsol 

Dessa mätningar har utförts tidigare, med samma mätuppställning, av Mats Åbom
(10)

. Då materialen 

som undersöktes i referens
(10)

 var mycket lika de som testades i detta projekt bör resultaten vara av 

likvärdig karaktär. Figur (22) ger därför en uppfattning om hur den karakteristiska impedansen bör se 

ut för ett typiskt absorbentmaterial (se Figur 21). 

 

Figur 21. grått skummaterial, 20 mm 
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Figur 22. Normaliserad karaktäristisk impedans 

5.2 Absorbenttyp 1, motortunnelabsorbent 

 
Absorbenttyp 1 hämtades från den absorbentskiva som är placerad i motortunneln, mellan motorn och 

förarhytten. Materialet var av fibertyp och reciprocet kunde antas. Då motortunnelabsorbentens 

tjocklek varierade kraftigt, vilket kan ses i figur (23), uppstod svårigheter när absorbentproven skars 

ut. Detta innebar att de tre testobjekten som undersöktes var skeva och av varierande tjocklek. 

 

Figur 23. Motortunnelabsorbent 

I Figur  24 och Figur 25 visas materialets uppmätta normaliserade karakteristiska impedans och 

bulkmodul. 
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Figur 24. Normaliserad karaktäristisk impedans för absorbent 1 

 

Figur 25. Bulkmodul tillhörande absorbent 1 
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5.3 Absorbenttyp 2, innertakspanel 
Absorbenttyp 2 hämtades från den panel som täcker taket i förarhytten. Materialet var poröst vilket i 

vanliga fall innebär att reciprocet kan antas. Då materialet täcktes av en hård pappskiva, som var svår 

att avlägsna från testobjekten, kunde materialet inte antas reciprokt och behandlades därefter. 

 

Figur 26. Innertakspanel 

I  Figur (27) och Figur (28) visas materialets uppmätta normaliserade karakteristiska impedans och 

bulkmodul. 
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Figur 27. Normaliserad karaktärsitisk impedans för absorbent 2 

 

Figur 28. Bulkmodul tillhörande absorbent 2 
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5.4 Absorbenttyp 3, instrumentpanel 
Absorbenttyp 3 hämtades från insidan på instrumentpanelen. Materialet var poröst med slutna porer 

och reciprocitet kunde antas. Materialet var fastsatt med ett klister som visade sig vara svårt att 

avlägsna från testobjekten. 

 

Figur 29. Instrumentpanel 

I  Figur (30) och Figur (31) visas materialets uppmätta normaliserade karakteristiska impedans och 

bulkmodul. 

  



SA105x: Examensarbete på Kandidatnivå i ljud, vibrationer och signaler Marcus Ljungberg

 Kalle Lenti 

32 
 

 

Figur 30. Normaliserad karaktärsitisk impedans för absorbent 3 

 

Figur 31. Bulkmodul tillhörande absorbent 3  
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5.5 Absorbenttyp 4, golvmatta 
Absorbenttyp 4 togs från golvmattans undersida. Materialet var poröst men med hård undersida vilket 

innebar att reciprocitet inte kunde antas. Dessutom var materialet armerat med gummikanter vilket 

gjorde det svårt att skära ut bra exemplar. Materialet var också mycket inhomogent, sprickor och 

bubblor från tillverkningsprocessen hittades på samtliga exemplar vilket kan ses i figur (yz). 

 

Figur 32 Golvmatta 

I Figur 33 och Figur 34 visas materialets uppmätta normaliserade karakteristiska impedans och 

bulkmodul. 
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Figur 33. Normaliserad karaktärsitisk impedans för absorbent 4 

 

Figur 34. Bulkmodul tillhörande absorbent 4 
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5.6 Absorbenttyp 5, centerkonsol 
Absorbenttyp 5 togs från insidan på centerkonsolen som sitter bredvid förarsitsen. Materialet var ca 10 

mm tjockt, mycket homogent och poröst vilket gjorde att reciprocitet kunde antas. 

 

Figur 35. Centerkonsol 

I Figur 36 och Figur 37 visas materialets uppmätta normaliserade karakteristiska impedans och 

bulkmodul. 
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Figur 36. Normaliserad karaktärsitisk impedans för absorbent 5 

 

Figur 37. Bulkmodul tillhörande absorbent 5 
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6. Diskussion 

6.1 Tolkning av resultat 

 
Exempelmätning av Mats Åbom 

Enligt exempelmätningen (se Avsnitt 5.1) ska kurvan vara fri från spikar och en typisk storleksordning 

för den normaliserade karaktäristiska impedansens amplitud är   
  

   
   . Variationer mellan de 

olika absorbenttyperna är att vänta. 

 

Absorbenttyp 1, motortunnelabsorbent 

Som ses i Figur 24 har den normaliserade akustiska impedansen en rimlig karaktär och 

storleksordning. Pålitliga resultat fås från 90 Hz och uppåt.  

Eventuella brister i resultatet beror på svårigheterna vid anskaffning av testobjekten (se Avsnitt 5.2). 

Även om materialet passar bra för metoden ger de geometriska skillnaderna mellan exemplaren en 

stor standardavvikelse.  

Om mätningar utförs igen kan resultaten förbättras genom att mäta på fler exemplar med varierande 

geometri. Detta bör göras eftersom motortunneln modelleras med konstanta materialegenskaper 

över hela strukturen i MSC Nastran®, men i verkligheten påverkar tjockleken materialets akustiska 

egenskaper. 

Absorbenttyp 2, Innertakspanel 

Karaktären på kurvan avviker från det väntade resultatet men är trots detta inte orimligt. Däremot 

visade sig standardavvikelsen vara mycket hög, vilket gör att resultatet ej kan anses vara pålitligt. 

Denna avvikelse kan förklaras med den hårda pappskiva (se Avsnitt 5.3) som täckte absorbenten. 

Modellen förutsätter lågt strömningsmotstånd vilket absorbentproven till följd av pappskivan ej 

uppfyller.  

Bättre mätresultat kan uppnås genom att avlägsna pappskivan från provet. För att inte skada det 

absorberande materialet bör pappskivan avlägsnas varsamt. 

Absorbenttyp 3, Instrumentpanel 

Då bulkmodulen har ett orimligt utseende och standardavvikelsen mellan exemplaren är mycket stor 

är resultaten från absorbenttyp 3 ej användbara.  

Anledningen till detta är att de stängda porerna i materialet (se Avsnitt 5.4) ej tillåter 

energidissipation enligt Avsnitt 3.2. Stora delar av vågen kommer då att reflekteras vilket ej är 

lämpligt enligt modellen. 



SA105x: Examensarbete på Kandidatnivå i ljud, vibrationer och signaler Marcus Ljungberg

 Kalle Lenti 

38 
 

Materialet som testobjekten är uppbyggt av och dess placering i förarhytten tyder på att det ej är 

menat som en akustisk absorbent. Om rimliga reslultat ändå är av intresse bör en annan mätmetod, 

med en annorlunda modellering av materialet, användas. 

Absorbenttyp 4, Golvmatta 

Även denna absorbenttyp gav stora standardavvikelser och en absorbtionsfaktor α > 100% 

uppmättes. Dessa resultat är alltså orimliga och ej användbara. 

Denna absorbents geometri strider mot den aktuella modellen. Stora håligheter och sprickor (se 

Figur 32) påverkar resultaten kraftigt (se Figur 33-34).  

För att förbättra kvalitén på resultaten bör mätningarna göras om med mer homogena testobjekt. 

Dessa testobjekt bör tas direkt från tillverkningen för att undvika de tidigare nämnda problemen. 

Absorbenttyp 5, Centerkonsolen 

Mätningarna från denna absorbent gav rimliga och användbara resultat, även om absorbtionen 

visade sig vara väldigt låg. Standardavvikelsen var    inom det intressanta frekvensområdet. 

Absorbentens material är optimal för denna typ av mätning. Tunna testobjekt användes i 

mätningarna, vilket innebär att mätröret måste ha väldigt låga förluster mellan 

mikrofonpositionerna. Detta krav uppfylldes av det nyttjade mätröret. 

Om mätröret däremot har för höga förluster så kan flera testobjekt monteras på rad för att öka 

transmissionsförlusten. 

 

6.2 Allmäna slutsatser 

Fyra mikrofons- och överföringsmatrismetoden är en kostnads- och tidseffektiv metod. När 

uppställningen konstruerats så kan mätningar utföras på en stor mängd absorbenter. Dvs 

mätutrustningen har en engångskostnad och kan sedan användas lång tid framöver med låga 

underhållskostnader.  

Trots att modellen och beräkningarna är relativt komplexa så är själva mätningarna enkla att utföra.  

Högre kvalitet på resultaten kan uppnås med bättre mätrör, mikrofon och ljudkälla (se Avsnitt 4.2). 

Som det visade sig under projektets gång kan resultat bli helt oanvändbara om testobjekten ej 

uppfyller kraven på geometri och material (se Avsnitt 4.2.5).   
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8. Appendix A: Matlabprogram fo r 
efterbehandling 

Beräkningskod 
Senast ändrad: 2012-06-04 

 

% Skrivet av: Marcus Ljungberg och Karl Lenti för examensarbete inom ljud 

% och vibrationer. 

 

% Programbeskrivning 

 

% Programmet läser "geometri.xlsx" och beräknar utifrån detta antalet typer 

% av absorbenter samt hur många exemplar av varje typ som det utförts mätningar 

% på. Därefter bestämmer programmet överföringsmatrisen T för alla absorbenttyper. 

% Om det endast utförts mätningar på en sida antar programmet reciprocitet 

% enligt standard E2611-09. Utifrån T bestäms sedan samtliga 

% materialkoefficienter som funktion av frekvens. Dessa data sparas på 

% figurform i mappen "Resultat", Ke och Rhoe sparas även som vektorer i 

% .xlsx-format. 

 

% För att programmet ska fungera korrekt bör Matlab 2010a användas, då 

% läsningen av xlsx-filen utförs annorlunda för olika versioner. 

 

% Rensa minne 

 

clc, clear all, close all 

 

Ladda filer och definiera överföringsfunktioner 
[indata] = xlsread('geometri.xlsx'); 

 

% Definiera antal Typer 

antalex = zeros((indata(end,1)-mod(indata(end,1),10))/10,1); 

 

% Utifrån geometri.xlsx tas antalet typer och exemplar av varje typ fram 
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Typx = 0; 

exx = 0; 

Typpos = 0; 

 

for i = 1:(length(indata(:,1))-7) 

    Typpos = indata(i+7,1); 

    Typx = (Typpos - mod(Typpos,10))/10; 

    posx = mod(Typpos,10); 

    antalex(Typx) = antalex(Typx) + 1; 

end 

 

% Bygg H som H(frekvens,mikrofonposition,sida,exemplar,typ), dvs 

% H(:,1,1,1,1) ger överföringsfunktionen för första absorbenten vid första 

% mikrofonpositionen. 

 

for Typ=1:length(antalex) 

    for Ex=1:antalex(Typ) 

        for sida=1:2; 

            for pos=1:4 

                try 

                    load(['Typ' num2str(Typ) '_Ex' num2str(Ex) '_S' num2str(sida) 
'_Pos' num2str(pos) '.vna'],'-mat') 

                    Htemp = SLm.xcmeas(1,2).xfer; 

                    Hpos(:,pos) = Htemp; 

                catch 

                    Hpos(:,pos) = NaN(length(Hpos),1); 

                end 

            end 

            Hsida(:,:,sida)=Hpos; 

        end 

        Hex(:,:,:,Ex)=Hsida; 

    end 

    Htyp(:,:,:,:,Typ)=Hex; 

end 

 

% Geometrisk indata från geometri.xlsx 

s1=indata(1,3); 
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s2=indata(2,3); 

d=indata(8:length(indata-7),2)*10^-3; 

l1=indata(3,3)-d/2; 

l2=indata(4,3)+d/2; 

 

% Omgivningskonstanter 

T=indata(8:length(indata-7),3); 

P=indata(8:length(indata-7),4)*10^2; 

c=331.3*sqrt(1+T/273.15); 

Rspec=287.058; 

rho=P./(Rspec*(T+273.15)); 

 

Beräkningar 
% Frekvensvektorer samt vågtal 

w=0:0.625*2*pi:1000*2*pi; 

f=w/(2*pi); 

k=(1./c*w)'; 

 

% Beräkna A, B, C, D enligt rapport 

 

for Typ=1:length(antalex) 

    p0=[]; pd=[]; u0=[]; ud=[]; 

    for Ex=1:antalex(Typ) 

        % Beräkning av exemplarets globala vektorposition 

        exr=sum(antalex(1:Typ-1))+Ex; 

        % Kan reciprocitet antas? 

        if isnan(Htyp(1,1,2,Ex,Typ)) % Ja, reciprocitet kan antas 

            sida=1; 

            kt=k(:,Typ); 

 

            % Beräkna A, B, C, D enligt rapport 

            A= 1i*((Htyp(:,1,sida,Ex,Typ).*exp(-1i*kt.*l1(exr))-
Htyp(:,2,sida,Ex,Typ).*exp(-1i*kt.*(l1(exr)+s1)))./(2*sin(kt*s1))); 

            B= 1i*((Htyp(:,2,sida,Ex,Typ).*exp(1i*kt.*(l1(exr)+s1))-
Htyp(:,1,sida,Ex,Typ).*exp(1i*kt.*l1(Typ)))./(2*sin(kt*s1))); 

            C= 1i*((Htyp(:,3,sida,Ex,Typ).*exp(1i*kt.*(l2(exr)+s2))-
Htyp(:,4,sida,Ex,Typ).*exp(1i*kt.*l2(Typ)))./(2*sin(kt*s2))); 
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            D= 1i*((Htyp(:,4,sida,Ex,Typ).*exp(-1i*kt.*l2(exr))-
Htyp(:,3,sida,Ex,Typ).*exp(-1i*kt.*(l2(exr)+s2)))./(2*sin(kt*s2))); 

 

            % Beräkna p0, pd, u0, ud enligt rapport 

            p0(:,Ex)=(A+B); 

            pd(:,Ex)=C.*exp(-1i*kt.*d(exr))+D.*exp(1i*kt.*d(exr)); 

            u0(:,Ex)=(A-B)/(rho(exr)*c(exr)); 

            ud(:,Ex)=(C.*exp(-1i*kt.*d(exr))-D.*exp(1i*kt.*d(exr)))/(rho(exr)*c(exr)); 

 

            % Beräkna T11, T12, T21, T22 enligt rapport 

            
T11(:,Ex,Typ)=(pd(:,Ex).*ud(:,Ex)+p0(:,Ex).*u0(:,Ex))./(p0(:,Ex).*ud(:,Ex)+pd(:,Ex).*u0
(:,Ex)); 

            T12(:,Ex,Typ)=(p0(:,Ex).^2-
pd(:,Ex).^2)./(p0(:,Ex).*ud(:,Ex)+pd(:,Ex).*u0(:,Ex)); 

            T21(:,Ex,Typ)=(u0(:,Ex).^2-
ud(:,Ex).^2)./(p0(:,Ex).*ud(:,Ex)+pd(:,Ex).*u0(:,Ex)); 

            T22(:,Ex,Typ)=T11(:,Ex,Typ); 

 

        else % Nej, reciprocitet kan ej antas 

            kt=k(:,Typ); 

            for sida=1:2 

                A(:,sida)= 1i*((Htyp(:,1,sida,Ex,Typ).*exp(-1i*kt.*l1(exr))-
Htyp(:,2,sida,Ex,Typ).*exp(-1i*kt.*(l1(exr)+s1)))./(2*sin(kt*s1))); 

                B(:,sida)= 1i*((Htyp(:,2,sida,Ex,Typ).*exp(1i*kt.*(l1(exr)+s1))-
Htyp(:,1,sida,Ex,Typ).*exp(1i*kt.*l1(exr)))./(2*sin(kt*s1))); 

                C(:,sida)= 1i*((Htyp(:,3,sida,Ex,Typ).*exp(1i*kt.*(l2(exr)+s2))-
Htyp(:,4,sida,Ex,Typ).*exp(1i*kt.*l2(exr)))./(2*sin(kt*s2))); 

                D(:,sida)= 1i*((Htyp(:,4,sida,Ex,Typ).*exp(-1i*kt.*l2(exr))-
Htyp(:,3,sida,Ex,Typ).*exp(-1i*kt.*(l2(exr)+s2)))./(2*sin(kt*s2))); 

 

                p0(:,sida,Ex,Typ)=A(:,sida)+B(:,sida); 

                pd(:,sida,Ex,Typ)=C(:,sida).*exp(-
1i*kt.*d(exr))+D(:,sida).*exp(1i*kt.*d(exr)); 

                u0(:,sida,Ex,Typ)=(A(:,sida)-B(:,sida))/(rho(exr)*c(exr)); 

                ud(:,sida,Ex,Typ)=(C(:,sida).*exp(-1i*kt.*d(exr))-
D(:,sida).*exp(1i*kt.*d(exr)))/(rho(exr)*c(exr)); 

 

            end 

 

            T11(:,Ex,Typ)=(p0(:,1,Ex,Typ).*ud(:,2,Ex,Typ)-
p0(:,2,Ex,Typ).*ud(:,1,Ex,Typ))./(pd(:,1,Ex,Typ).*ud(:,2,Ex,Typ)-
pd(:,2,Ex,Typ).*ud(:,1,Ex,Typ)); 
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            T12(:,Ex,Typ)=(p0(:,2,Ex,Typ).*pd(:,1,Ex,Typ)-
p0(:,1,Ex,Typ).*pd(:,2,Ex,Typ))./(pd(:,1,Ex,Typ).*ud(:,2,Ex,Typ)-
pd(:,2,Ex,Typ).*ud(:,1,Ex,Typ)); 

            T21(:,Ex,Typ)=(u0(:,1,Ex,Typ).*ud(:,2,Ex,Typ)-
u0(:,2,Ex,Typ).*ud(:,1,Ex,Typ))./(pd(:,1,Ex,Typ).*ud(:,2,Ex,Typ)-
pd(:,2,Ex,Typ).*ud(:,1,Ex,Typ)); 

            T22(:,Ex,Typ)=(pd(:,1,Ex,Typ).*u0(:,2,Ex,Typ)-
pd(:,2,Ex,Typ).*u0(:,1,Ex,Typ))./(pd(:,1,Ex,Typ).*ud(:,2,Ex,Typ)-
pd(:,2,Ex,Typ).*ud(:,1,Ex,Typ)); 

        end 

 

        % Utifrån ovanstående kan kc, zc, Ke samt rhoe bestämmas enligt 

        % rapport 

        kc(:,Ex,Typ)=1./d(exr)*acos(T11(:,Ex,Typ)); 

        zc(:,Ex,Typ)=sqrt(T12(:,Ex,Typ)./T21(:,Ex,Typ))./(rho(exr)*c(exr)); 

        zconorm(:,Ex,Typ)=sqrt(T12(:,Ex,Typ)./T21(:,Ex,Typ)); 

 

        Ke(:,Ex,Typ)=w'.*zconorm(:,Ex,Typ)./kc(:,Ex,Typ); 

        rhoe(:,Ex,Typ)=zconorm(:,Ex,Typ).*kc(:,Ex,Typ)./w'; 

 

        
transmission(:,Ex,Typ)=2*exp(1i*kt*d(exr))./(T11(:,Ex,Typ)+(T12(:,Ex,Typ)/(rho(exr)*c(e
xr)))+... 

            rho(exr)*c(exr)*T21(:,Ex,Typ)+T22(:,Ex,Typ)); 

        alpha(:,Ex,Typ)=1-transmission(:,Ex,Typ); 

    end 

 

end 

 

Beräkna medelvärde för samtliga parametrar samt standardavvikelse 
for Typ=1:length(antalex) 

 

    % Medelvärden 

    kc_mean(:,Typ)=sum(kc(:,1:antalex(Typ),Typ),2)/antalex(Typ); 

    zc_mean(:,Typ)=sum(zc(:,1:antalex(Typ),Typ),2)/antalex(Typ); 

    Ke_mean(:,Typ)=sum(Ke(:,1:antalex(Typ),Typ),2)/antalex(Typ); 

    rhoe_mean(:,Typ)=sum(rhoe(:,1:antalex(Typ),Typ),2)/antalex(Typ); 

 

    % Undersökning av STD's 

    kc_std(:,Typ)=std(real(kc(:,1:antalex(Typ),Typ)),0,2); 
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    zc_std(:,Typ)=std(real(zc(:,1:antalex(Typ),Typ)),0,2); 

    Ke_std(:,Typ)=std(real(Ke(:,1:antalex(Typ),Typ)),0,2); 

    rhoe_std(:,Typ)=std(real(rhoe(:,1:antalex(Typ),Typ)),0,2); 

 

end 

 

Rita grafer 
% En subplot ritas för att ge överblick över samtliga koefficienter för de 

% olika absorbenttyperna 

for Typ=1:length(antalex) 

 

    % Koefficienter 

    fig1=figure(1); 

    set(fig1,'name','Beräknade koefficienter','numbertitle','off') 

    subplot(length(antalex),4,(Typ-1)*4+1); 
plot(f,real(kc_mean(:,Typ)),f,imag(kc_mean(:,Typ))) 

    ylabel(['Absorbenttyp ' num2str(Typ)]) 

    if Typ==1 

        title('Utbredningsvågtal kc') 

    end 

    if Typ==length(antalex) 

        xlabel('Frekvens [Hz]') 

    end 

 

    subplot(length(antalex),4,(Typ-1)*4+2); 
plot(f,real(zc_mean(:,Typ)),f,imag(zc_mean(:,Typ))) 

    if Typ==1 

        title('Normaliserad akustisk impedans zc') 

    end 

    if Typ==length(antalex) 

        xlabel('Frekvens [Hz]') 

    end 

 

    subplot(length(antalex),4,(Typ-1)*4+3); 
plot(f,real(Ke_mean(:,Typ)),f,imag(Ke_mean(:,Typ))) 

    if Typ==1 

        title('Bulkmodul Ke') 
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    end 

    if Typ==length(antalex) 

        xlabel('Frekvens [Hz]') 

    end 

 

    subplot(length(antalex),4,(Typ-1)*4+4); 
plot(f,real(rhoe_mean(:,Typ)),f,imag(rhoe_mean(:,Typ))) 

    if Typ==1 

        title('Komplex densitet Rhoe') 

    end 

    if Typ==length(antalex) 

        xlabel('Frekvens [Hz]') 

    end 

 

    % Standardavvikelse för respektive koefficient 

    fig2=figure(2); 

    set(fig2,'name','Standardavvikelse för respektive koefficient','numbertitle','off') 

    subplot(length(antalex),4,(Typ-1)*4+1); plot(f,real(kc_std(:,Typ))) 

    ylabel(['Absorbenttyp ' num2str(Typ)]) 

    if Typ==1 

        title('Utbredningsvågtal kc') 

    end 

    if Typ==length(antalex) 

        xlabel('Frekvens [Hz]') 

    end 

    subplot(length(antalex),4,(Typ-1)*4+2); plot(f,real(zc_std(:,Typ))) 

    if Typ==1 

        title('Normaliserad akustisk impedans zc') 

    end 

    if Typ==length(antalex) 

        xlabel('Frekvens [Hz]') 

    end 

    subplot(length(antalex),4,(Typ-1)*4+3); plot(f,real(Ke_std(:,Typ))) 

    if Typ==1 

        title('Bulkmodul Ke') 

    end 

    if Typ==length(antalex) 
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        xlabel('Frekvens [Hz]') 

    end 

    subplot(length(antalex),4,(Typ-1)*4+4); plot(f,real(rhoe_std(:,Typ))) 

    if Typ==1 

        title('Komplex densitet Rhoe') 

    end 

    if Typ==length(antalex) 

        xlabel('Frekvens [Hz]') 

    end 

 

end 

 

Spara resultat 
Sparar ursprunglig current directory 

 

orgdir=pwd; 

 

% Spara ny resultatmapp, sparas som första icke-existerande Resultat_dirnr 

dirnr=1; 

if exist('Resultat','dir')==0 

    mkdir('Resultat') 

end 

cd([orgdir '\Resultat']) 

 

while exist(['Resultat_' num2str(dirnr)],'dir')~=0 

    dirnr=dirnr+1; 

end 

 

mkdir(['Resultat_' num2str(dirnr)]); 

disp(['Sparar resultat i Resultat_' num2str(dirnr)]) 

 

cd([orgdir '\Resultat\Resultat_' num2str(dirnr)]); 

 

% Spara ner samtliga figurer och vektorer i respektive absorbenttyps mapp 

for Typ=1:length(antalex) 
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    mkdir(['Absorbent_' num2str(Typ)]) 

    cd([orgdir '\Resultat\Resultat_' num2str(dirnr) '\Absorbent_' num2str(Typ)]) 

 

    xlswrite(['Ke_mean_vector_' num2str(Typ)],Ke_mean(:,Typ)) 

    xlswrite(['rhoe_mean_vector_' num2str(Typ)],rhoe_mean(:,Typ)) 

    f=20:500; 

    fignr = figure('visible','off'); 

    plot(f,real(kc_mean(f,Typ)),f,imag(kc_mean(f,Typ))) 

    xlabel('Frekvens [Hz]'); ylabel('kc [radianer/m]'); title('Utbredningsvågtal'); 
legend('Realdel','Imaginärdel') 

    print(fignr, '-dpng', ['kc_mean_' num2str(Typ)]) 

 

    fignr = figure('visible','off'); 

    plot(f,real(zc_mean(f,Typ)),f,imag(zc_mean(f,Typ))) 

    xlabel('Frekvens [Hz]'); ylabel('zc [1]'); title('Normaliserad karaktäristisk 
impedans'); legend('Realdel','Imaginärdel') 

    print(fignr, '-dpng', ['zc_mean_' num2str(Typ)]) 

 

    fignr = figure('visible','off'); 

    plot(f,real(Ke_mean(f,Typ)),f,imag(Ke_mean(f,Typ))) 

    xlabel('Frekvens [Hz]'); ylabel('Ke [Pa]'); title('Bulkmodul'); 
legend('Realdel','Imaginärdel') 

    print(fignr, '-dpng', ['Ke_mean_' num2str(Typ)]) 

 

    fignr = figure('visible','off'); 

    plot(f,real(rhoe_mean(f,Typ)),f,imag(rhoe_mean(f,Typ))) 

    xlabel('Frekvens [Hz]'); ylabel('kc [Kg/m^3]'); title('Komplex densitet'); 
legend('Realdel','Imaginärdel') 

    print(fignr, '-dpng', ['rhoe_mean_' num2str(Typ)]) 

 

    cd([orgdir '\Resultat\Resultat_' num2str(dirnr)]) 

 

end 

 

% Återställ current directory till ursprunglig mapp 

cd(orgdir) 

 


