
1 
 

 

  

  

Använding av geometrisk akustik för beräkning av 

efterklangstid i idrottshallar 

 

 

 

 

 

WILLIAM ÄNGEBY 

 

 

 

  

Examensarbete 

Stockholm, Sverige 2015 

 

 



2 
 

 

 

 

 

Användning av geometrisk akustik för beräkning 

av efterklangstid i idrottshallar 

 

 

William Ängeby 

 

 

 

   

 
 

 

Examensarbete 2015 

KTH Industriell teknik och management 

Teknisk akustik 

STOCKHOLM 

 

  



3 
 

  



4 
 

Sammanfattning 

När akustiska åtgärder ska göras i idrottshallar, eller andra rum, är det till stor fördel att kunna 

förutsäga hur en viss åtgärd kommer att påverka till exempel efterklangstid. Att montera absorbenter 

kostar pengar och är åtgärden sen inte tillräcklig för önskat resultat kommer kostnaderna öka. Genom 

så kallad geometrisk akustik kan beräkningar i modeller som representerar de verkliga idrottshallarna 

göras. Med beräkningsresultaten är det möjligt att redan innan riktiga åtgärder har gjorts kunna säga 

något om vilka resultat som kan väntas. Ofta skapas en modell med den befintliga 

absorptionsmängden och beräknad efterklangstid jämförs då med uppmätt efterklangstid. Detta för 

verifikation på att en bra grundmodell har skapats. 

Förutom efterklangsberäkningar ska även efterklangstids påverkan på STI, ett mått på taluppfattbarhet, 

undersökas. En lång efterklangstid ska enligt teorin påverka STI-resultaten negativt. En idrottshall 

används ofta som arbetsplats för bland annat gymnastiklärare och det är därför viktigt att skapa en bra 

ljudmiljö där man ska kunna vistas ett antal timmar varje dag. 

Det första syftet med detta arbete är att undersöka vad som gör en bra modell och hur val av 

absorptions- och spridningskoefficienter kan göras. Målet är att geometriskt akustiskt beräknad 

efterklangstid ska stämma överens med uppmätt efterklangstid. Det andra syftet är att undersöka om 

det finns någon speciell efterklangstidskurva att sikta mot för att få så bra STI som möjligt. 

Arbetet har gjorts som examensarbete inom teknisk akustik på KTH och har utförts hos Akustikbyrån 

T4p AB i Stockholm. 

Efterklangstid samt STI har mätts i fem olika idrottshallar. Modeller och geometriskt akustiska 

efterklangsberäkningar har utförts för tre av hallarna. De absorptions- och spridningskoefficienter som 

har använts i modellerna kommer dels från en absorptionsdatabas och dels från analys enligt Eyring. 

De beräknade efterklangstiderna har sedan jämförts med de uppmätta.  

Uppmätt STI för de fem hallarna har jämförts med uppmätt efterklangstid för analys av om det finns 

någon särskild efterklangskurva som ger bra taluppfattbarhet. 

Arbetet har resulterat i rekommendationer kring förenklingar i modeller samt arbetsgångssätt för 

estimering av absorptions-och spridningskoefficienter. Ofta har mindre detaljer i modellen ingen större 

påverkan på beräkningsresultat medan de har stor påverkan på beräkningstid. Resultaten visar att 

spridningskoefficienterna kan ha stor påverkan på beräknad efterklangstid. Både absorptions- och 

spridningskoefficienter behöver ofta sättas orealistiskt höga i 125 och 250 Hz oktavbanden för att 

beräknad efterklangstid ska matcha den uppmätta i dessa band. 

Att ange en specifik efterklangskurva att ha som mål för bästa STI visade sig vara svårt då efterklangs-

tiden inte är den enda parametern som påverkar resultaten. Ett krav på efterklangstid i idrottshallar 

som används av skolelever under gymnasienivå är 1,2 sekunder i alla oktavband. Resultaten visar 

däremot tydligt att en efterklangstid på 1,2 sekunder inte är nödvändig för god taluppfattbarhet. 

Arbetsgångssättet för estimering av absorptions- och spridningskoefficienter leder förhoppningsvis till 

bättre förståelse för hur dessa kan väljas och vilken påverkan de har på beräkningsresultaten. 

Resultaten kan också leda till bättre förståelse för vilka begränsningar som finns vid användandet av 

program som bygger på geometrisk akustik. 
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Abstract 

When measures for acoustic improvements in sports halls, and other rooms, are to be implemented it is 

a great advantage to be able to predict how the action is going to affect for example the reverberation 

time even before it is done in reality. Since it costs money to install acoustic absorbers you want it to 

be right the first time around. Through the use of geometrical acoustic calculations digital models of 

the sports halls can be used to predict the results of a certain action. An often used method is to create 

a model with the existent absorbing materials and compare the calculated reverberation time to the 

measured reverberation time from the actual hall to check if the model is valid. 

Apart from calculations of the reverberation time the influence of the measured reverberation time to 

STI, a measure of speech intelligibility, is analyzed. A sports hall is often used as work places for 

sports teachers and it is therefore important to achieve a good acoustic environment in the hall. 

One of the aims of this project is to increase the knowledge of what gives a good model for acoustic 

calculations and how to choose absorption- and scattering coefficients. The goal is to make the 

calculated reverberation times to match the measured reverberation times. 

The other aim is to examine if there is a certain reverberation time curve which helps to achieve as 

good STI as possible. 

This project is part of the final examination in technical acoustics at KTH and has been carried out at 

Akustikbyrån T4p in Stockholm. 

The reverberation time for five sports halls has been measured. Models and geometrical acoustic 

calculations has been done for three of the halls. The absorption- and scattering coefficients used have 

been chosen from an absorption database as well as from analysis using the Eyring reverberation time 

model. The calculated reverberation times has been compared to the measured reverberation times. 

The measured STI for each of the five halls has been compared to the measured reverberation time for 

an analysis of if there is a certain reverberation curve which provides good speech intelligibility. 

The project resulted in recommendations for how detailed a model should be and also a procedure for 

estimating absorption- and scattering coefficients. Small details in the model usually don’t have a big 

impact on the calculated reverberation time at the same time as they do have a huge effect on the 

calculation times. The results also show that the scattering coefficients can have a huge impact on the 

calculated reverberation times and that they should not be neglected. It was found that both 

absorption- and scattering coefficients must often be overestimated for the 125 and 250 Hz octave 

bands for the calculated reverberation time to match the measured reverberation time in those bands.  

It turns out to be hard to give a specific reverberation time curve which provides for as good STI as 

possible since there are other parameters affecting the results. A requirement for reverberation times in 

sports halls used by school students is 1.2 seconds in all octave bands. The results shows that a 

reverberation time of 1.2 seconds in all octave bands is not necessary for good speech intelligibility. 

The procedure for estimation of absorption- and scattering coefficients hopefully leads to better 

understanding of how the coefficients can be chosen and how they affect the calculation results. 

The results could also give better understanding of the limitations when using software based on 

geometrical acoustics. 
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Förord 

Detta arbete har utförts under den sista terminen av fem års studier på KTH i Stockholm.  

Arbetet ligger till grund för slutlig examination för civilingenjörsprogrammet maskinteknik 

med masterinriktning teknisk akustik. Totalt har 300 högskolepoäng lästs under utbildningen 

varav examensarbetet motsvarar för 30 av dessa. 

Examensarbetet har utförts hos Akustikbyrån T4p AB i Stockholm. 

 

Tack till Hans Bodén, handledare på KTH, för de diskussioner vi haft kring arbetet. Tack till 

Jonas Sundberg, handledare på Akustikbyrån, för hjälp och förslag kring arbetet. Tack till 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Akustikbyrån T4p AB är intresserade av en utredning kring beräkningar av efterklangstid i 

idrottshallar. Det har visat sig att beräknade efterklangstider, baserade på geometrisk akustik, 

för en hall kan skilja sig mycket från de uppmätta efterklangstiderna. En utredning kring vilka 

parametrar i modellerna som påverkar resultaten och hur dessa ska väljas för så bra resultat 

som möjligt har utförts. Med kunskap om hur val av parametrar för beräkning kan förbättras 

så effektiviseras arbete vid framtida projektering.  

De är också intresserade av en utredning kring riktlinjer gällande efterklangstid i idrottshallar. 

Efterklangstiden i en idrottshall ska enligt riktlinjer inte överstiga 1,2 sekunder i något 

oktavband. I en idrottshall är det viktigt att människor ska kunna vistas och kommunicera med 

varandra utan för stor ansträngning på rösten och en kort efterklangstid är därför att önska. 

Det är däremot svårt att nå 1,2 sekunders efterklang i stora idrottshallar det är därför av 

intresse att undersöka om längre efterklangstider kan ge god taluppfattbarhet. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att effektivisera arbetet vid projektering av idrottshallar samt att ge 

större insikt kring begränsningar och användande av geometrisk akustik. Med bättre förståelse 

för varför beräknad och uppmätt efterklangstid skiljer sig från varandra och hur skillnaderna 

kan minskas kommer val av parametrar att underlättas i framtiden.  

Syftet med analysen av taluppfattbarhet i idrottshallar är att undersöka om det finns ett 

efterklangsmål som är lättare att uppnå men samtidigt bevara god taluppfattbarhet. 

1.3 Avgränsning 

I detta projekt kommer enbart idrottshallar att analyseras. De akustiska egenskaperna som ska 

undersökas har begränsats till efterklangstid och STI (taluppfattbarhet). Det finns många 

program för beräkning inom geometrisk akustik, endast ett av dessa kommer att användas för 

detta projekt.  
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2. Teoretisk bakgrund 
För att förstå geometrisk akustik och hur parametrar kan väljas krävs förståelse för vad 

geometrisk akustik är och hur beräkningarna skiljer sig från verkligheten. En kort introduktion 

till akustik samt förklaring av STI och geometrisk akustik kommer att ges i detta kapitel. 

2.1 Grundläggande akustik 

Luftljud består av vågrörelser i mediet orsakade av kompression och expansion av partiklar 

som leder till tryckfluktuationer 
[1]

. En ljudvåg i luft propagerar med en hastighet  

𝑐 = 331.4 + 0.6𝑇
𝑚

𝑠
 

där 𝑐 är ljudets hastighet och 𝑇 är mediets temperatur i Celsius
[2]

. I Figur 1 illustreras en 

ljudvåg samt motsvarande kompression och expansion av partiklar. 

 

Figur 1. Komprimering och expandering av partiklar leder till tryckfluktuationer. 

 

Avståndet mellan två punkter med samma fas i en ljudvåg kallas för våglängd och betecknas 

ofta λ. Ljudfrekvensen talar om hur många gånger samma tryckstatus förekommer i en punkt 

under en sekund och beräknas som 

𝑓 =
𝑐

𝜆
 𝐻𝑧 

där 𝑓 är frekvensen
[1]

. 

En människa med bra hörsel brukar sägas höra ljudfrekvenser mellan 20 – 20 000 Hz. Vid 

akustiska mätningar delas frekvensområdet ofta in i oktavband. Oktavband innebär att 

frekvensområdet delas in i band vilket underlättar vid analys och förslagsåtgärder. Den övre 

frekvensgränsen för ett oktavband är alltid dubbla den lägre frekvensgränsen. I Tabell 1 visas 

vanliga oktavbandsuppdelningar med mittfrekvens 𝑓𝑐 , dess undre frekvensgräns 𝑓𝑢 samt dess 

övre frekvensgräns 𝑓ö
[3]

.  

 

 



12 
 

 

𝒇𝒄 [Hz] 𝒇𝒖 [Hz] 𝒇ö [Hz] Våglängd för 𝒇𝒄 [m] 

125 88 177 2,75 

250 177 355 1,38 

500 355 710 0,69 

1000 710 1420 0,34 

2000 1420 2840 0,17 

4000 2840 5680 0,085 

Tabell 1. Vanliga oktavbandsuppdelningar. 

Våglängden, som anges för 𝑓𝑐  i Tabell 1, har stor betydelse för hur ljud beter sig vid 

utbredning samt för vilka åtgärder som kan tas för att kontrollera ljudet. Lågfrekventa ljud kan 

till exempel orsaka stående vågor i ett rum om våglängden, eller en multipel av den, 

sammanfaller med en rumsdimension
[1]

. Detta fenomen är inte lika problematiskt i hög-

frekventa ljud vilket dels har att göra med dess korta våglängd. 
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2.2 Rumsakustik 

Rumsakustik är ett begrepp som används vid beskrivning av ljudmiljö i bland annat 

lägenheter, kontor och idrottshallar. En vanligt förekommande rumsakustisk egenskap i 

standarder och vid beskrivning av ljudmiljö är efterklangstid. 

 

Efterklangstid är den tid det tar efter att en ljudkälla har avbrutits tills dess att ljudnivån i 

rummet har reducerats med 60 dB[4]. Efterklangstiden beror på rummets geometri samt på 

golv, vägg och takmaterial. En uppskattning av efterklangstid i ett rum med känd volym och 

ekvivalent absorptionsarea kan göras med Sabines eller Eyrings formler. Sabines formel anses 

av många vara en approximation av Eyrings beräkningsmodell och enbart användbar för 

beräkning av efterklangstid i rum med låg absorption[5]. Sabines formel för efterklangstid ges 

enligt 

 

𝑇𝑠 = 0.161
𝑉

𝐴
 

där 𝑇𝑠 är Sabines efterklangstid, 𝑉 är rummets volym och 𝐴 är rummets ekvivalenta 

absorptionsarea[6]. 𝐴 beräknas enligt 

 

𝐴 = ∑ 𝛼𝑚

𝑚

𝑆𝑚 

 

där αm är absorptionskoefficienten för en yta med arean Sm. 

Eyrings formel för efterklangstid ges enligt 

 

𝑇𝑒 = 0.163
𝑉

𝑆𝛼𝑚′
 

där 𝑇𝑒 är Eyrings efterklangstid[6] och 𝛼𝑚′ ges av  

 

αm′ = − ln(1 − αm) 

I både Sabines och Eyrings formler antas ett idealt diffust ljudfält och att alla ytor i rummet 

ser varandra. Alltså att vilken yta i rummet som helst kan reflektera ljud så att vilken annan 

yta i rummet som helst kan träffas. Dessa antaganden innebär att rumsabsorptionen antas 

användas optimalt vilket inte stämmer med verkligheten
[7]

. Ett rum ger sällan ett idealt diffust 

fält och det finns ofta geometriska orsaker till att ytor inte kan reflektera ljud till andra ytor. 

Sabine och Eyring brukar därför användas som referens eller en första beräkning men vid 

redovisning av efterklangstid är det vanligare att utgå från till exempel T30.  

T30 kan mätas på olika sätt som avbrutet brus eller impulssvar
[8]

. Avbrutet brus är en metod 

som innebär att en rundstrålande ljudkälla genererar skärt brus som sedan avbryts tvärt. 

Processen spelas in och det inspelade materialet kan analyseras grafiskt. Detta görs genom att 
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en linje anpassas från det att ljudnivån har reducerats med 5 dB till det att ljudnivån har 

reducerats ytterligare 30 dB. Linjen visar efterklangstiden så som illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2. T30 genom avbrutet brus. 

Att mäta efterklangstid genom impulssvar är en metod som går ut på att en impuls genereras i 

rummet. Några exempel på impulser är pistolskott, en ballongsmäll eller en klapp men oftast 

används ett slags icke slumpmässigt brus eller ett frekvenssvep. Förloppet spelas in och en så 

kallad Schröder-integration görs efter vilken efterklangstiden kan beräknas. 

Efterklangstid är en viktig rumsakustisk egenskap i så väl små lägenheter som i stora 

idrottshallar. Däremot leder de stora volymerna samt användningsområdena i idrottshallar till 

att de kan anses vara något mer komplicerade. Sabines och Eyrings formler visar att 

efterklangstiden ökar med ökad volym och lång efterklangstid kan orsaka höga ljudvolymer 

och göra det svårt att få fram information genom tal[9]. Med tanke på att en idrottshall ofta 

används både till idrottslektioner och andra aktiviteter är det viktigt att ljudmiljön i hallen är 

bra. En domare eller idrottslärare ska inte behöva förstöra rösten för att göra sig hörd och 

kommunikation mellan spelare måste vara möjlig
[10]

. 

Förutom lång efterklangstid så är ett annat vanligt fenomen i stora hallar så kallat fladdereko. 

Fladdereko innebär att det är så lång tid mellan reflektionerna av ett ljud att de uppfattas som 

individuella ljud. Fladdereko kan reduceras med hjälp av absorberande material
[11]

 men i 

idrottshallar förekommer ofta stora ytor så som golv och väggar där hårda material är att 

föredra för funktionens skull. Golvet ska fungera att springa på och bollar ska kunna studsas 

mot golv och väggar. Det är däremot vanligt att montera absorberande material i tak samt på 

de övre sektionerna av väggarna[9]
. I Figur 3 illustreras hur ljudet efter en klapp reflekteras 

mellan icke absorberande väggar i horisontalplanet. I figuren är taket absorberande och 

reducerar därför ekoeffekten i det vertikala planet. 



15 
 

 

Figur 3. Reflektioner i det horisontella planet på grund av avsaknad av absorption. 

 

Ett alternativ för att motverka fladdereko är att använda spaltpaneler för att bryta upp 

ljudvågor och sprida ljudenergin
[12]

. En vanlig spaltpanel består av parallellt monterade brädor 

med luftspalter mellan dem. Det är vanligt att ett absorberande material finns bakom brädorna 

vilket illustreras i Figur 4. Luftspalterna mellan brädorna och det bakomliggande 

absorberande materialet gör att spaltpaneler fungerar som resonans- eller Helmholtz-

absorbenter. Dessa kan liknas vid ett massa-fjädersystem där massan utgörs av luftspalterna 

mellan brädorna. En spaltpanel har olika resonansfrekvens beroende på hur mycket luft som 

kan röra sig mellan brädorna och det är vid resonansfrekvensen en spaltpanel absorberar som 

effektivast
[4]

.  

 

Figur 4. Spaltpanel med dimensioner för resonansberäkning. 
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2.3 Absorption, reflektion och transmission 

En ljudvåg som träffar en yta kommer att påverkas på tre olika sätt genom absorption, 

transmission och reflektion. Beroende på vad det är för yta så kommer mängden absorberad, 

reflekterad och transmitterad energi att variera. En hård yta har lägre tendens till att absorbera 

ljud än en mjuk yta. Den hårda ytan har däremot en högre tendens till att reflektera ljud än den 

mjuka ytan. 

I akustiska sammanhang är det vanligt att tala om ett materials absorptionsförmåga. Att ett 

material absorberar ljud betyder att en del av ljudenergin som tränger in i materialet övergår 

till annan energi. I mjuka material som till exempel fiberglas, mineralull eller akustiska 

skumgummimaterial sker ljudutbredningen genom sammanlänkade porer. När ljudet sprids 

genom porerna går en del av ljudenergin förlorad på grund av friktion och omvandlas istället 

till värmeenergi
[13]

. 

För att en absorbent ska ge effektiv absorption bör den placeras där partikelhastigheten på 

grund av ljudet är hög. Ett randvillkor vid väggar, tak och golv är att partikelhastigheten är 

noll. En tumregel är därför att en absorbent bör ha en tjocklek som motsvarar en fjärdedel av 

våglängden för den lägsta frekvensen som ska absorberas. För att absorbera lågfrekventa ljud 

krävs alltså mycket tjocka absorbenter och i praktiken är det därför ofta de mellanhöga till 

höga frekvenserna som behandlas med absorption. Lågfrekventa ljud behandlas effektivare 

med resonansbaserad ljuddämpning
[14]

. 

Ett materials absorptionsförmåga ges av dess absorptionskoefficient vilken ofta betecknas α 

och anges med en siffra mellan 0 och 1 (eller som procent). 0 innebär att materialet inte 

absorberar något ljud alls medan 1 innebär att allt ljud som når materialet absorberas
[1]

. 

Absorptionskoefficienterna är frekvensberoende och anges oftast per oktavband. Några 

exempel på absorptionskoefficienter ges i Tabell 2. 

Material/Yta 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Tjock gardin 0,07 0,31 0,49 0,81 0,66 0,54 

Trägolv 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 

Matta på betong 0,02 0,06 0,14 0,37 0,60 0,65 

Exempelabsorbent 0,45 0,85 0,95 0,90 0,95 0,95 

Tabell 2. Exempel på absorptionskoefficienter. 

En del av den energin som inte absorberas transmitteras genom ytan och resulterar i ljud på 

andra sidan. Alltså ljud från ett rum kan höras in till ett närliggande fastän att det finns en 

vägg mellan dem. Hur stor andel av den totala ljudenergin som transmitteras genom en yta 

kan beskrivas med de så kallade transmissionskoefficienterna och beror på bland annat ytans 

tjocklek och material
[15]

. Transmissionskoefficienterna anges med en siffra mellan 0 och 1 där 

0 innebär att ytan inte släpper igenom något ljud alls medan 1 innebär att allt ljud som träffar 

ytan transmitteras. 
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Transmissionskoefficienten 𝜏 kan beräknas genom  

𝜏 =
1

𝑒𝑅 10⁄
 

där 𝑅 är reduktionstalet[16]. Reduktionstalet beskriver hur starkt ljudet är på ena sidan av en yta 

jämfört med andra sidan och anges i dB. I Figur 5 visas hur transmissionskoefficienten 

förhåller sig till reduktionstalet. 

 

Figur 5. Reduktionstal och transmissionskoefficient. 

Den resterande ljudenergin, som varken absorberas eller transmitteras, reflekteras. Den del av 

ljudet som reflekteras tillbaka in i rummet bidrar till längre efterklangstid samt ökad risk för 

fladdereko. En ljudvåg reflekteras antingen spekulärt eller diffust
[17]

. Att en ljudvåg 

reflekteras spekulärt innebär att ljudet reflekteras mot en yta likt en ljusstråle mot en spegel. 

Reflektionsvinkeln är alltså densamma som infallsvinkeln. Detta kan beskrivas med Snells lag 

𝜃𝑖 = 𝜃𝑟 

där 𝜃𝑖 är infallsvinkeln och 𝜃𝑟 är reflektionsvinkeln[18].  

Att en ljudvåg reflekteras diffust innebär att reflektionsvinkeln inte är densamma som 

infallsvinkeln och kommer då istället att spridas åt andra håll[18]. Diffus spridning sker när 

reflektionsytan är ojämn. I Figur 6 illustreras spekulär reflektion (till vänster) samt diffus 

reflektion (till höger).  

 

Figur 6. Spekulär(vänster) och diffus(höger) reflektion. 
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För att beskriva en ytas förmåga att reflektera ljud används både spridningskoefficienten och 

diffusionskoefficienten
[19]

. Spridningskoefficienten anger hur mycket av den reflekterade 

ljudenergin som inte följer den spekulära reflektionsriktningen och anges med en siffra mellan 

0 och 1. 0 betyder att all ljudenergin reflekteras spekulärt medan 1 betyder att all energi 

reflekteras diffust. Diffusionskoefficienten anger hur jämn spridning av ljudenergin som sker 

och anges även den med en siffra mellan 0 och 1. 0 innebär att all energi sprids i samma 

riktning medan 1 betyder att energin sprids jämnt i många olika riktningar. 

Spridning av ljudenergin är frekvensberoende och hög spridning kan förväntas om en ytas 

ojämnhet är i samma storleksordning som ett ljuds våglängd
[20]

.  
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2.4 STI 

STI (Speech transmission index) är ett mått på hur tydligt en mottagare uppfattar tal över en 

kanal eller i ett rum. Tydligheten i tal beror givetvis på talaren men påverkas även av bland 

annat bakgrundsljud, avstånd mellan talare och mottagare samt efterklangstid i rummet
[21]

. 

Talspektrumet för människor ligger mellan 125 - 8000 Hz och vågformsamplituden varierar 

med frekvens och över tid beroende på ljudet som genereras. Variationerna i 

vågformsamplitud kallas i STI-sammanhang för modulationer och är en viktig grund för 

taluppfattbarhet. Vid mätning av STI analyseras hur tydligt dessa modulationer överförs från 

talare till mottagare. Resultatet kallas för modulationsöverföringsfunktioner och mäts i sju 

oktavband som tillsammans motsvarar ett långsiktigt talspektrum. För varje oktavband 

används fjorton modulationsfrekvenser så som visas till vänster i Figur 7. 

För varje kombination av oktavband och modulationsfrekvens erhålls vid mätning ett värde 

mellan 0 och 1. 1 betyder att amplitudsmodulationerna når mottagaren precis så som de 

genererades från källan och indikerar en mycket god taluppfattbarhet. 0 betyder att 

amplitudsmodulationerna har tappat sitt ursprung helt och indikerar en mycket dålig 

taluppfattbarhet. Resultaten ges för både ett manligt och ett kvinnligt talspektra. 

I Figur 7 ges ett exempel på en modulationsöverföringsfunktions-matris (Modulation Transfer 

Function matrix på engelska och förkortas ”MTF matrix”) vilken är resultatet efter en STI-

mätning. Ur matrisen kan det utläsas vad det är som påverkar taluppfattbarheten i rummet 

som mätningen utförts i
[22]

. Om modulationsöverförings-funktionen för ett oktavband ligger 

på ett konstant värde är den största bidragande faktorn till nedsatt taluppfattbarhet 

bakgrundsljud. Kontinuerligt minskande värden visar att efterklangstid har stor påverkan och 

ökande värden visar att eko har stor påverkan. Ökande värden kan alltså fås om ett eko 

sammanfaller med den ursprungliga signalen. 

 

 
Figur 7. MFT matrix. 
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Som nämnts tidigare så anges STI med en siffra mellan 0 och 1. De olika värdena delas in i 

kategorier från väldigt dålig taluppfattbarhet till mycket bra taluppfattbarhet
[23]

 enligt  

Tabell 3. 

STI 0.00-0.30 0.30-0.45 0.45-0.60 0.60-0.75 0.75-1.00 

Taluppfattbarhet Bad Poor Fair Good Excellent 

Tabell 3. Kategoriindelning av taluppfattbarhet. 
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2.5 Geometrisk akustik 

För detta projekt används CATT (Computer Aided Theater Technique) vilket är en mjukvara 

för rumsakustiska beräkningar och auralisering. Programmet bygger på geometrisk akustik 

vilket innebär att ljud propagerar genom volymen likt strålar och dess vågnatur försummas. 

Det finns olika varianter av beräkningsmetoder så som ray-, beam- eller cone tracing, image 

source eller hybridvarianter av dessa. Dessa kallas även för energibaserade beräknings-

metoder i och med att varje stråle bär på en viss energi och det är den energin som tas till 

hänsyn till vid beräkning. 

Ray tracing, Cone tracing och Image source är några av de vanligaste geometriskt akustiska 

beräkningsmetoderna
[20]

.  

En illustration av ray tracing-metoden i 2D-miljö visas i Figur 8. Ett lådformat rum används 

och en ljudkälla, S, samt en mottagare, R, finns representerade. Ljudenergin som genereras av 

den modellerade ljudkällan representeras av ett bestämt antal strålar. Är ljudkällan 

rundstrålande distribueras strålriktningen slumpmässigt över en jämn yta. Varje enskild stråle 

bär på en viss mängd energi och propagerar genom modellen med ljudets hastighet. När en 

stråle når en yta i modellen så kommer den att förlora en del av dess energi för att sedan 

reflekteras. Reflektionen sker antingen spekulärt eller diffust enligt kapitel 2.3. Mängden 

förlorad energi beror dels på avståndet strålen har färdats men också på den reflekterande 

ytans absorptionsegenskaper. När en stråle passerar mottagaren registreras energimängd samt 

tid då strålen passerade. Med den informationen byggs ett virtuellt impulssvar upp ur vilken 

olika akustiska parametrar kan beräknas. 

Ett alternativ till ray tracing är cone tracing som illustreras i figur 9. De är lika till sättet de 

fungerar men cone tracing innefattar utbredning i koner istället för strålar. 

 

 
Figur 8. Ray tracing. 

 
Figur 9. Cone tracing. 

Den tredje metoden, image source, illustreras i Figur 10 och bygger på att spegelbilder av 

källorna i det modellerade rummet skapas. Första reflektionen beräknas genom att spegla den 

modellerade ljudkällan. Utifrån den första spegelbilden kan andra gradens reflektion 

beräknas. Högre ordningars reflektioner bygger på samma sätt på tidigare speglade källor. 
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Denna metod blir snabbt beräkningstung och används därför oftast i början av beräkningar för 

att vid senare reflektioner bytas ut mot någon av de tidigare nämnda metoderna. 

 

Figur 10. Image source. 

 

För skapandet av modeller kan programmets egna textbaserade system där koordinater ansätts 

och kopplas ihop till plan användas. Ett alternativ är att använda ett dedikerat 

modelleringsprogram med tillhörande plugin för konvertering till lämpliga filer
[24]

. I Figur 11 

illustreras hur koordinater ansätts till punkter (till vänster) och sedan kopplas ihop till plan 

(till höger). I detta fall har punkt 1 koordinaterna (0,1,0), punkt två har koordinaterna (0,0,0) 

osv. I Figur 11 har punkt 1-4 kopplats ihop vilket resulterar i plan 1 med hörn i dessa punkter. 

Tillsammans med resten av punkterna och planen kan ett simpelt lådformat rum som i Figur 

12 modelleras. 

 

 
Figur 11. Punktkoordinater samt uppbyggnad av plan. 

 

Figur 12. Enkelt rum. 

De virtuella ljudkällorna och mottagarna placeras i modellen med koordinater så som de 

tidigare punkterna. I Figur 13 har en ljudkälla och två mottagare placerats i mitten av rummet 

samt i två av hörnen. Vid beräkning propagerar strålar eller koner, som nämnt tidigare, ut från 

ljudkällan och registreras av mottagarna så som visas i Figur 14. 
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Figur 13. En källa och två mottagare i rummet. 

 

Figur 14. Strålar propagerar från källan och registreras av mottagarna i rummet. 

Till varje modellerad yta kan passande materialegenskaper ansättas. De akustiska material-

egenskaper som kan ges till varje yta är absorptionskoefficienter, transmissionskoefficienter 

och spridningskoefficienter. Dessa ansätts per oktavband från 125-4000 Hz och anges 

<absorption/transmission> L <spridning> vilket visas för ”Material1-2” i Figur 15 
[25]

.  

 

Figur 15. Ansättning av absorptionskoefficienter, transmissionskoefficienter samt spridningskoefficienter. 

Två olika beräkningsmodeller för hur spridning ska ske kan ansättas. Genom att ange ”L” 

framför spridningskoefficienterna så som för ”Material1” i Figur 15 används en 

beräkningsmodell för 2D-diffusor. Genom att ange ”L1” framför spridningskoefficienterna så 

som för ”Material2” används en beräkningsmodell för 1D-diffusor. 

En 2D-diffusor innebär att spridningen av ljudenergi är lika stor oberoende av ljudets (eller en 

stråles/kons) infallsvinkel. En 1D-diffusor innebär att spridningen av ljudenergi är beroende 

av infallsvinkel och används när en spaltpanel eller en yta likt en spaltpanel ska modelleras. 

Om en yta ansatt med ”L1” har spridningskoefficienten 𝑠 kommer den egentliga 

spridningskoefficienten att ges av 

𝑠𝜃 = 𝑠 ∗ (1 − |cos(𝜃)|) 
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där 𝜃 är den inkommande strålens infallsvinkel
[26]

. I Figur 16 illustreras beräkningsmodellen 

för en 2D-diffusor(till vänster) samt en 1D-diffusor(till höger) där cirkelstorleken illustrerar 

den egentliga spridningskoefficienten. För 2D-modellen är alla cirklar lika stora oberoende av 

infallsvinkel medan för 1D-modellen är cirklarna större om infallsvinkeln är vinkelrät mot 

linjerna.  

 

Figur 16. Olika beräkningsmodell för 1D- och 2D-diffusor. 

När en stråle träffar en yta i modellen kommer beräkningsgången att ske enligt Figur 17. Den 

energin som inte absorberas kommer att transmitteras eller reflekteras. Den energin som inte 

transmitteras kommer att reflekteras. Den energin som inte reflekteras i diffus riktning 

kommer att reflekteras spekulärt. Ansätts ingen transmission kommer den energin som inte 

absorberas att reflekteras tillbaks in i rummet igen
[27]

. 

 

Figur 17. Beräkningsgång. 

För att beräkna om en stråle reflekteras i diffus eller spekulär riktning slumpas en siffra A 

mellan 0 och 1 varje gång en stråle träffar en yta. Är A högre än ytans spridningskoefficient 

kommer strålen att reflekteras spekulärt. Är A lägre än spridningskoefficienten kommer den 

att reflekteras i en annan riktning. Den nya riktningen ges i så fall av två nya slumpade siffror 

B och C
[28]

. 

  



25 
 

3. Tidigare studier 
Huber och Bednar

[29]
 gjorde en studie angående spridningskoefficienter och dess påverkan på 

geometriskt akustiskt beräknad efterklangstid. De undersökte även spridnings-

koefficienternas påverkan i modeller med jämnt utspridd absorption kontra modeller med 

ojämnt utspridd absorption. I studien användes en modell liknande den i Figur 12 med olika 

absorptions- samt spridningsegenskaper. De konstaterade att ytornas absorptionskoefficienter 

är den parametern som har störst inflytande över den beräknade efterklangstiden men att även 

spridningskoefficienterna kan ha stor påverkan. Spridningskoefficienterna har enligt studien 

som störst påverkan i rum med ojämn spridning av absorberande ytor och där absorptionen är 

låg. Studien visade också att spridningskoefficienternas påverkan på beräknad efterklangstid 

avtar med ökad medelabsorption i modellen. 

Även Dalenbäck
[30]

 skriver att absorptionskoefficienterna är viktiga vid beräkning men endast 

om ytan är stor. Om en modell har många olika material med liknande areor är det stor chans 

att fel i ansättningen av absorptionskoefficienter jämnas ut. Han skriver även precis som 

Huber och Bednar att vikten av att välja spridningskoefficienter beror på modellens geometri 

och spridning av absorption. Det finns två extremer av modeller när det gäller geometri och 

absorption. Den ena extremen är modeller med simpel geometri och ojämn fördelning av 

absorption i vilka det är viktigt att ansätta rimliga spridningskoefficienter. Den andra 

extremen är modeller med avancerad geometri (där spridning sker naturligt) samt någorlunda 

jämn spridning av absorption i vilka spridningskoefficienter har en begränsad påverkan. För 

att kontrollera hur stor påverkan spridningskoefficienterna har i en modell kan en beräkning 

med 0 % spridning och en med 100 % spridning göras. Om skillnaden mellan de beräknade 

efterklangstiderna är stor betyder det att en genomtänkt uppskattning av spridnings-

koefficienterna bör göras. 

Dalenbäck
[31]

 skriver även i en annan artikel att absorptionskoefficienter är dokumenterade i 

mycket större utsträckning än spridningskoefficienter. I de fall där spridningsdata finns så är 

det ofta diffusionskoefficienten som är dokumenterad och finns sällan tillgänglig för annat än 

kommersiella diffusorer. Anledningen till att det ofta finns absorptionsdata men sällan data på 

spridningskoefficienter kan bero på svårigheterna med att mäta spridningskoefficienter då det 

krävs speciell utrustning. Vid geometriskt akustiska efterklangsberäkningar krävs det däremot 

inte att exakta spridningskoefficienter används. Som nämnt tidigare är det däremot viktigt att 

en genomtänk uppskattning görs om modellen är känslig för förändringar i dem. Det är ofta 

bättre att använda för höga spridningskoefficienter än för låga och en rekommendation enligt 

nedanstående värden ges. 

 0,05 - 0,10 i alla oktavband för stora plana ytor. 

 0,10 - 0,20 som minimum i alla oktavband på resterande ytor. 

 0,80 i oktavband med våglängd i samma storhetsordning som ytans ojämnhet. 

Lorang
[32]

 skriver i en artikel om akustisk modellering att det är lättare att experimentera sig 

fram till absorptionskoefficienter för att beräkningar ska överensstämma med mätresultat än 

att experimentera sig fram till vilka spridningskoefficienter som passar. Detta framförallt för 

att förändringar av absorptionskoefficienterna i en modell ger mer uppenbara förändringar av 
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beräkningsresultaten. Det är därför väsentligt större säkerhet i valet av absorptions-

koefficienter än i valet av spridningskoefficienter. Lam
[18]

 skriver att skillnader mellan 

uppmätta absorptionskoefficienter i ett efterklangsrum och de egentliga absorptions-

koefficienterna kan skilja mellan 5-10 %. Det finns därför också där en osäkerhet, särskilt om 

absorptionskoefficienter väljs ur en materialtabell. 

Shtrepi, Pelzer, Rychtarikova och Astolfi
[33]

 gjorde även de en studie på spridnings-

koefficienternas påverkan på akustiska beräkningar. De anser att inkluderandet av rimliga 

spridningskoefficienter är en viktig komponent för att erhålla beräkningsresultat i modellen 

som stämmer överens med uppmätta resultat. Det är särskilt viktigt att använda 

spridningskoefficienter för att kompensera för geometriska förenklingar i modellen jämfört 

med det riktiga rummet. Geometriska förenklingar görs ofta och med fördel i och med att det 

bidrar till både reducerad modellerings- samt beräkningstid. 

Elorza
[34]

 skriver att ray tracing och liknande beräkningsmodeller kan representera riktiga rum 

med acceptabel noggrannhet. Dåligt överensstämmande beräkningsresultat i de låga 

frekvenserna kan bero på att vågnaturen inte tas hänsyn till i beräkningarna
 
vilket även 

Rindel
[35]

 påpekar. Även Dalenbäck
[36]

 påpekar att program som bygger på geometrisk akustik 

inte kan ge resultat med 100 % säkerhet. De kan däremot, om de används på ett bra sätt, ge 

acceptabla resultat.  

Vorländer
[37]

 utförde ett round robin-experiment där ett antal akustiker modellerade ett givet 

rum med känd, men för akustikerna okänd, efterklangstid. I studien visade det sig att de 

modellerna som resulterade i beräkningsresultat liknande det uppmätta resultatet inte 

nödvändigtvis krävde en väldigt detaljerad återgivning av rummets geometri. Dalenbäck
[38]

 

styrker även detta i en text där han skriver att ett vanligt missförstånd är att bra beräknings-

resultat erhålls så länge en detaljrik modell och många strålar används. Förutom en bra modell 

krävs även bra estimeringar av så väl absorption- samt spridningskoefficienter. Antalet strålar 

påverkar både beräkningstid och beräkningsresultat. Om för få strålar används kommer färre 

ytor och mottagare träffas vilket innebär att resultatet kan påverkas. Embrechts
[39]

 föreslår 

runt 100 000 strålar i stora rum.  
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4. Metod 
Efterklang- och STI-mätningar har gjorts i fem idrottshallar. Modeller av samtliga hallar har 

upprättats i CATT. Efterklangstid mättes enligt SS-EN ISO 3382-2 ”Byggakustik – Mätning 

av akustiska parametrar i rum – Del 2: Efterklangstid i vanliga rum” och STI mättes enligt 

IEC 60268-16 ”Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index”. 

4.1 Instrument 

Dator för beräkningar 

 HP EliteBook 8570p 

Mjukvara 

 SAMURAI version 2.4.9 

 ARTA version 1.8.3 

 NWWin2 version 2.7.5 

 My Measures 

 MATLAB R2014b 

 SketchUp Make version 13.0.4812 

 CATT-Acoustic v9.0c 

Efterklangsmätning (Instrument: Typ, Serienummer, Tillverkare), se Figur 18-20 

 Realtidsanalysator: Soundbook, 6018, Panasonic/Sinus 

 Mikrofon ICP1: MK 250, 10955, Gefell 

 Mikrofonförstärkare: 26CA, 71597, G.R.A.S 

 Ljudgenerator: Minirator MR-PRO, -, NTi audio 

 Rundstrålande högtalare: 6x6, -, Stage Partner 

 Förstärkare: Digam L series, -, Powersoft 

STI-mätning (Instrument: Typ, Serienummer, Tillverkare), se Figur 21-23 

 Mätdator: Toughbook, CF-18KHH64BE, Panasonic 

 Ljudkort: RME Babyface, 23117427, RME 

 Artificiell röst-högtalare: 4219, 693336, Brüel & Kjær 

 Förstärkare: SD2000, -, Amate Audio 

 Mikrofon: 7052E, 46939, ACO 

 Mikrofonförstärkare: 7704, -, DR Jordan Design 

 Kalibrator: 4230, 584240, Brüel & Kjær 

 Platta med vinkelmarkeringar för positionering av mätpunkter 

Geometrimätning 

 Tumstock 

 Bosch DLE70 Lasermätare 
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Figur 18. Realtidsanalysator och mikrofon. 

 

Figur 19. Ljudgenerator och förstärkare. 

 

Figur 20. Rundstrålande högtalare. 
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Figur 21. Mätdator, ljudkort, mikrofon och artificiell röst-högtalare. 

 

Figur 22. Förstärkare. 

 

Figur 23. Platta med vinkelmarkeringar för positionering av mätpunkter. 
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4.2 Efterklangs-, STI- samt geometrimätning 

För konsistenta mätningar följdes vid varje enskild mätning en checklista. Ett Excell-ark som 

beräknar högtalar- samt mikrofonpositioner beroende på spelplanens längd och bredd 

programmerades. Detta för att få likadana mätpositioner, relativt spelplanens storlek, i alla 

idrottshallar. I beräkningarna delas spelplanens bredd och längd i åttondelar vilket skapar ett 

rutmönster över planen. Högtalare samt mikrofon placerades sedan efter rutmönstret enligt 

Figur 24 (för efterklangsmätning) och Figur 25 (för STI-mätning). Tillvägagångssätt för 

mätningarna beskrivs nedan. 

 Längd och bredd på spelplanen mättes med lasermätare. 

 Måtten användes som indata i det förprogrammerade Excell-arket.  

 De erhållna högtalar- samt mikrofonpositionerna mättes upp på planen med 

lasermätare och markerades med numrerade tejpbitar. 

Efterklangsmätningarna utfördes med avbrutet brus enligt SS-EN ISO 3382-2. Vid 

efterklangsmätningarna användes två högtalarpositioner och åtta mikrofonpositioner enligt 

Figur 24. 

 Den rundstrålande högtalaren placerades på högtalarposition 1 enligt tidigare Excell-

beräkningar. 

 Förstärkaren med ljudgenerator kopplades in i högtalaren 

 Ljudgeneratorn ställdes in så att skärt brus genererades med volym följande en 

fyrkantsvåg med period på 16 sekunder (8 sekunder brus följt av 8 sekunder tystnad). 

 Realtidsanalysatorn med mikrofon placerades på mätposition 1 enligt tidigare Excell-

beräkningar. 

 Mjukvaran SAMURAI startades på realtidsanalysatorn och ställdes in på att mäta i 

oktavband mellan 125-4000 Hz enligt Figur 26. En medelvärdesbildning över varje 

mätning användes. 

 När allt var korrekt inställt påbörjades efterklangsmätningen. Varje mätning 

påbörjades manuellt mitt i pågående brus och avslutades automatisk några sekunder 

efter att bruset hade avbrutits. 

 När en mätning var utförd flyttades mätinstrumenten till mätposition 2, där en ny 

mätning gjordes, och sedan vidare till övriga positioner. 

 När mätning på mätposition 8 var slutförd flyttades högtalare och förstärkare till 

högtalarposition 2. Mätningarna gjordes igen i mätpositionerna 1-8. Detta 

tillvägagångssätt resulterade i 16 högtalare/mikrofon-kombinationer. 

STI-mätningarna utfördes med pseudo-brus enligt IEC 60268–16. Vid STI-mätningarna 

användes en högtalarposition och trettiofem mikrofonpositioner enligt Figur 25. 

 Den artificiella röst-högtalaren och plattan med vinkelmarkeringar placerades på 

högtalarpositionen enligt tidigare beräkningar. Högtalaren placerades på en höjd av 

1,6 m. 

 Förstärkaren kopplades in i högtalaren. 



31 
 

 Ljudkortet kopplades in i mätdatorn. Mikrofonen kopplades in i in-porten på ljudkortet 

och förstärkaren kopplades in i ut-porten. 

 Mjukvaran Arta startades på mätdatorn och ställdes in på att generera ett kontinuerligt 

brus kallat ”speech”. Detta användes för att kalibrera volymen som enligt standard ska 

mätas till 60 dB på 1 meters avstånd. 

 När ljudvolymen var kalibrerad korrekt stängdes bruset av och mjukvaran ställdes in 

för STI-mätningarna enligt Figur 27. Programmet ställdes in på att göra tre 

medelvärdesbildningar för varje mätning. Detta för att minska risken för att andra 

källor påverkar resultatet. 

 Mikrofonen monterades på ett stativ och placerades i mätposition 1. 

 När allt var korrekt inställt påbörjades STI-mätningarna. Varje mätning startades 

manuellt i Arta och avslutades automatiskt efter några sekunder beroende på 

inställningar. 

 När mätning på mätposition 1 var klar flyttades mikrofonen till mätposition 2, där en 

ny mätning gjordes, och sedan vidare till övriga positioner. Detta tillvägagångssätt 

resulterade i 35 högtalare/mikrofon-positioner. För varje mätning erhålls ett 

impulssvar. 

Mätning av geometri gjordes manuellt på plats i varje idrottshall. 

 Stora avstånd så som takhöjd, planlängd och planbredd mättes med lasermätare. 

 Mindre avstånd så som spaltbredd och trappsteg mättes med tumstock. 

 Bilder på hallen togs med en mobiltelefon. 

 Alla mått antecknades i telefonapplikationen My Measures. 

 Material antecknades, i så stor utsträckning som möjligt, i anteckningsblock. 

 

Figur 24. Högtalar(stora cirklar)- och mikrofon(små cirklar)positioner vid efterklangsmätning. 
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Figur 25. Högtalar(stor cirkel)- och mikrofon(små cirklar)positioner vid STI-mätning. 

 

Figur 26. Inställningar för efterklangsmätning i SAMURAI. 

 

Figur 27. Inställningar för STI-mätning i Arta. 
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4.3 Analys av mätdata 

Tillvägagångssätt för analys av mätdata beskrivs nedan. 

Vid efterklangsmätning erhölls 16 mätresultat per hall.  

 Filen med mätdata öppnades i programmet SAMURAI. 

 Mätdatan exporterades till NWwin2 genom SAMURAIs ”Export to”-funktion. 

 I NWwin2 startades en ny efterklangsanalys för oktavband mellan 125-4000 Hz. 

 För varje mätresultat lades en linje, passad till efterklangskurvan, manuellt från -5dB 

till -35dB för varje enskilt oktavband. Linjen representerar efterklangstiden för det 

aktuella oktavbandet. 

 När en linje passats till alla oktavband för en mätning sparades och 

medelvärdesbildades resultatet med resten av mätningarna genom funktionen 

”Average and store”. 

 Samma procedur gjordes för alla 16 mätresultaten vilket resulterar i en efterklangstid 

som medelvärdesbildats över 16 resultat. 

 Den resulterande efterklangstiden exporterades sedan genom NWwin2s graf-funktion. 

Vid STI-mätning erhölls 35 mätresultat per hall. 

 Varje STI-mätning i Arta sparas som en ny fil vilket betyder att varje mätning 

resulterade i 35 separata mätfiler. Den första mätfilen öppnades i Arta. 

 I Arta visas en grafisk representation av det uppmätta impulssvaret. 

 MTF-matrisen öppnades och STI för både manlig och kvinnlig röst noterades. 

 Samma procedur gjordes sedan för de 34 resterande mätfilerna. 

 STI-värdena skrevs in i ett Excell-ark och plottades sedan i polärgrafer med Matlab. I 

graferna illustreras STI-värdena per vinkel och avstånd. 

4.4 Modellering och förenklingar 

Efter analysen av mätresultaten upprättades ett antal modeller av idrottshallarna. För att 

undersöka hur den beräknade efterklangstiden påverkas av förenklingar i modellen skapades 

först en detaljerad modell som sedan förenklades stegvis. 

 Utifrån de geometriska mätningarna som gjordes i idrottshallarna skapades ”Modell 1” 

av respektive hall i SketchUp Make. ”Modell 1” modellerades så detaljerat som 

möjligt och användes som utgångspunkt.  

 Modellen exporterades från SketchUp till CATT-filer med tilläggsprogrammet 

SU
2
CATT. 

 Virtuella ljudkällor och mikrofoner med koordinater motsvarande de verkliga 

högtalare/mikrofon-positionerna placerades i modellen.  

 På absorbentytor ansattes till en början 50 % absorption i alla oktavband. På 

resterande ytor lämnades absorptionen på default-läget (10 % i alla oktavband). 

 En initial beräkning gjordes i CATTs TUCT-verktyg med beräkningsalgoritm 1. 

Antalet strålar/koner sattes till 100 000 och Impuls svars-längd sattes till 80 % av den 

längsta uppmätta efterklangstiden för den aktuella hallen. 

 Beräkningstiden samt den beräknade efterklangstiden noterades. 
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 ”Modell 2, 3, 4…”, något mindre detaljrika modeller, skapades och samma 

beräkningsprocedur gjordes igen.  

 Denna process resulterade i ett antal modeller där den första modellen var detaljerad 

och resten var förenklade versioner. Beräkningstider och beräknad efterklang för varje 

modell plottades i Matlab för grafisk analys. 

 Den modell med lägst beräkningstid men där beräkningsresultatet inte skiljde sig från 

resten valdes till nästa steg. 

4.5 Absorption 

Vid val av absorptionskoefficienter användes två olika metoder. Den första metoden bygger 

på Eyring-beräkningar med olika absorptionsegenskaper i modellen. Den andra metoden 

bygger på materialval ur en absorptionsdatabas. 

 För att illustrera hur mycket absorption som behövs i modellen för att 

beräkningsresultaten ska kunna stämma överens med de uppmätta resultaten gjordes 

ett antal Eyring-beräkningar. Då det i Eyrings formel antas att all absorption i rummet 

används optimalt och detta vanligtvis inte är sant i ett rum så ska den beräknade 

efterklangstiden inte kunna understiga den beräknade Eyring. Därför måste de 

beräknade resultaten med Eyrings modell vara lika med eller lägre än den uppmätta 

efterklangstiden. 

 Metod 1: Alla absorbentytor ansattes med 10 % absorption i alla oktavband medan 

resten av ytorna ansattes med 5 %. De ytor som inte absorberar är ofta hårda och har 

därför ansatts med låg absorption. 

 Den beräknade efterklangstiden enligt Eyring noterades och absorptionen på 

absorbentytorna ökades till 20 %, sedan till 30 % och så vidare upp till 99 %. 

 Alla beräknade Eyringkurvor plottades tillsammans med den uppmätta 

efterklangstiden för jämförelse. 

 Absorptionskoefficienten tillhörande den Eyringkurvan som helt understiger den 

uppmätta efterklangskurvan valdes till nästa steg. 

 Metod 2: Absorptionsdata valdes ur en absorptionsdatabas. Absorptionsdatabasen 

innehåller en stor mängd data för olika material och ytor. Valet av material gjordes 

utifrån observation i idrottshallarna och sökning i databasen efter liknande ytor och 

material. 

 I metod 2 gjordes bara en Eyring-beräkning. 

4.6 Spridning 

Vid val av spridningskoefficienter har rekommendationer från tidigare arbeten hafts i åtanke. 

 Alla ytor som ansågs ha spridningsegenskaper ansattes med varierande 

spridningskoefficienter på samma sätt som absorptionskoefficienterna i kapitel 4.5 

Metod 1.  

 Spridningskoefficienten har ingen påverkan på det beräknade resultatet enligt Eyring-

modellen och den beräknade efterklangstiden noterades istället.  

 Alla beräknade efterklangstider plottades tillsammans med den uppmätta 

efterklangstiden för jämförelse. 
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5. Resultat 
Idrottshallarna som använts vid mätning och som referens vid modellering kommer här att 

kallas för Hall 1-5. Resultat från STI- och efterklangsmätning redovisas för samtliga hallar. 

För beräkningar av efterklangstid har modeller av hall 1-3 använts. 

5.1 Uppmätt efterklangstid och STI 

Nedan visas resultat från efterklang- och STI-mätningarna för de fem idrottshallarna. Den 

uppmätta efterklangstiden visas i Figur 28 samt i Tabell 4. Uppmätt STI visas i polära grafer, 

Figur 29-33, där de svarta linjerna markerar olika grad av taluppfattbarhet enligt Tabell 3. De 

färgade linjerna markerar de mätta STI-värdena per mikrofonavstånd och idrottshall. I detta 

kapitel presenteras enbart STI-resultaten med användning av det manliga spektrumet då 

skillnaden i resultat med användning av de manliga och kvinnliga spektrana var marginella. I 

Appendix 1 visas resultat för både det manliga och kvinnliga spektrumet.  

 

Figur 28. Uppmätta efterklangskurvor. 

 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Hall 1 1,2 s 1,2 s 1,1 s 1,1 s 1,0 s 0,8 s 

Hall 2 1,2 s 1,4 s 2,1 s 1,9 s 1,3 s 1,1 s 

Hall 3 1,8 s 1,4 s 1,1 s 1,8 s 1,9 s 1,3 s 

Hall 4 1,9 s 2,4 s 3,3 s 2,6 s 2,2 s 1,3 s 

Hall 5 1,2 s 1,5 s 1,6 s 2,0 s 1,9 s 1,6 s 

Tabell 4. Uppmätt efterklangstid. 
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Figur 29. Uppmätt STI på 3 meters avstånd från ljudkälla. 

 

Figur 30. Uppmätt STI på 6 meters avstånd från ljudkälla. 

 

Figur 31. Uppmätt STI på 9 meters avstånd från ljudkälla. 
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Figur 32. Uppmätt STI på 12 meters avstånd från ljudkälla. 

 

Figur 33. Uppmätt STI på 15 meters avstånd från ljudkälla. 

Vid varje mätning av STI erhålls en matris enligt Figur 7. I Figur 34 visas uppmätt STI per 

modulationsfrekvens. Varje enskild graf visar resultaten för alla idrottshallarna för ett 

oktavband. Resultaten i Figur 34 tillhör mätpositionen 9 meter rakt fram från högtalaren. 

 125 Hz: Hall 1 och 2 har god STI och en efterklangstid på runt 1,3 s i detta oktavband. 

 250 Hz: Hall 1 har god STI och en efterklangstid på 1,2 s i detta oktavband. 

 500 Hz: Hall 1 har god STI och en efterklangstid på 1,1 s i detta oktavband. 

 1000 Hz: Hall 1 och 2 har god STI, Hall 1 har en efterklangstid på 1.1 s och Hall 2 har 

en efterklangstid på 2.3 s i detta oktavband. 

 2000 Hz: Hall 1 och 2 har god STI, Hall 1 har en efterklangstid på 1 s och Hall 2 har 

en efterklangtid på 1,3 s i detta oktavband. 

 4000 Hz: Hall 2 har god STI och en efterklangstid på 1,1 sekunder i detta oktavband. 

I mätpunkten som har analyserats här har både Hall 1 och 2 god taluppfattbarhet enligt 

Figur 31 och Tabell 3. Hall 3 har överlag kortare efterklangstid än Hall 2 men har ändå 

betydligt lägre STI. Kurvutseendet för Hall 3, särskilt i de övre oktavbanden, i Figur 34 

visar att brus eller andra bakgrundsljud påverkar taluppfattbarheten negativt. I detta fall 

handlar det om ett ventilationssystem i hallen. Efterklangstiden tillhörande idrottshallar 

med god STI i mätpunkten är generellt sett låga men överskrider i vissa fall 1,2 sekunder. 
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Figur 34. Jämförelse av STI pre modulationsfrekvens. 
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5.2 Modellering och val av absorptions- och spridningskoefficienter 

I detta avsnitt visas förenklingar i modellen, beräkningstid efter varje förenkling, val av 

absorptionskoefficienter och val av spridningskoefficienter för hall 1-3. Absorptions-

koefficienterna har för hall 2 bestämts enligt kapitel 4.5 metod 1, för hall 1 enligt kapitel 4.5 

metod 2 och hall 3 enligt både metod 1 och 2. 

Hall 2:  

I Figur 35 visas de olika modellerna som skapades av hall 2. Modell 1 är en detaljerad modell 

av den riktiga idrottshallen i fråga och modell 6 är den minst detaljerade modellen. Modell 2-

5 visar de steg som är tagna från modell 1 till modell 6. 

 

Figur 35. 1. Så detaljerad som möjligt, 2. Förenklad läktare, 3. Inskjutning av volymer, 4. Förenkling av balkar i tak, 5. 

Förenkling av rundat tak, 6. Borttagning av balkar. 

I Figur 36 visas en första beräkningstid för de olika modellerna av hall 2. 

Absorptionskoefficienter, beräkningsalgoritm samt antalet strålar/koner har bestämts enligt 

kapitel 4.4. Främst små detaljer verkar ha stor effekt på beräkningstid. 

 

Figur 36. Beräkningstid per modell. 
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I Figur 37 visas en första beräknad efterklangstid för de olika modellerna av hall 2. Den 

beräknade efterklangstiden noterades för att jämföra hur förenklingar påverkar beräknings-

resultat. Samma materialegenskaper samt inställningar som vid notering av beräkningstiden 

användes. Vid modell 6, borttagning av takbalkar, fås ett helt annat resultat än vid de övriga 

hallarna. 

 

Figur 37. Första beräknad efterklangstid. 

I det här fallet ansågs modell 5 vara den mest representativa och effektivaste modellen då 

beräkningstiden reducerats drastiskt från modell 1 medan beräkningsresultatet är likt det för 

de övriga modellerna. För att göra en bedömning av hur mycket absorption som måste finnas i 

modellen gjordes Eyring-beräkningar enligt kapitel 4.5 metod 1. I Figur 38 visas beräknad 

Eyring för modell 5 med varierande absorptionskoefficienter. För att det beräknade resultatet 

ska matcha det uppmätta krävs ungefär 90 % absorption i det lägsta oktavbandet. 

 

Figur 38. Beräknad Eyring med varierande absorptionskoefficienter. 
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I och med att den beräknade efterklangstiden inte kan understiga den beräknade enligt Eyring-

modellen gjordes bedömning av spridningskoefficienter i modell 5 med 90 % absorption i alla 

oktavband på absorbentytor och 5 % absorption på resten. För att göra en bedömning av hur 

mycket spridning som måste finnas i modellen gjordes efterklangsberäkningar enligt kapitel 

4.6. I Figur 39 visas geometriskt akustiskt beräknad efterklangstid för modell 5 med 

varierande spridningskoefficienter. Inte ens när 99 % spridning används för alla ojämna ytor 

kommer den beräknade efterklangstiden ner till den uppmätta. 

 

Figur 39. Beräknad efterklangstid med varierande spridningskoefficienter. 

För att ta reda på vilka absorptions- och spridningskoefficienter som bör resultera i att den 

geometriskt akustiskt beräknade efterklangstiden ska stämma överens med den uppmätta 

efterklangstiden analyserades graferna enligt Figur 40. Absorptions- och spridnings-

koefficienter valdes genom att se var den uppmätta efterklangskurvan ligger i jämförelse med 

de kurvor som representerar olika mängd absorption och spridning. Enligt analysen krävs 

alltså väldigt hög absorption och spridning i de låga frekvenserna.  
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Figur 40. Analys av Eyring och efterklangsberäkningar med varierande absorptions- och spridningskoefficienter. 

Alla absorbentytor ansattes med absorptionskoefficienter enligt Figur 40 (vänster) och alla 

ytor med spridningsegenskaper ansattes med spridningskoefficienter enligt Figur 40 (höger). 

För att se hur stor påverkan spridningskoefficienterna har på den beräknade efterklangstiden 

gjordes först en beräkning med de ansatta absorptionskoefficienterna men utan spridning. 

Beräkningsresultatet visas i Figur 41. I grafen visas den uppmätta efterklangstiden (tunn svart 

linje), beräknad efterklangstid enligt Eyring-modellen (tunn blå linje) samt geometriskt 

akustiskt beräknad efterklangstid genom impulssvar (tjock blå linje) och ekogram (tjock röd 

linje). 

 

Figur 41. Beräknade efterklang med ansatta absorptionskoefficienter men utan spridning. 

I Figur 42 visas den beräknade efterklangstiden med både absorptionskoefficienterna och 

spridningskoefficienterna. Det är tydligt att spridningskoefficienterna är viktiga för både 

utseendet på efterklangskurvan och längden på den beräknade efterklangstiden. 
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Figur 42. Beräknad efterklang med ansatta absorptions- och spridningskoefficienter. 

En jämförelse mellan de absorptions- och spridningskoefficienter som använts och material ur 

en absorptionsdatabas gjordes för att kontrollera rimligheten. De ansatta absorptions-

koefficienterna samt ett urplock av liknande ytor och material ur databasen visas i Figur 43. 

Det som märks tydligast vid jämförelse är att de absorptionskoefficienterna som krävs för att 

den beräknade efterklangstiden ska stämma överens med den uppmätta är att absorptionen vid 

de låga frekvenserna är orimligt höga. I de övre frekvensbanden är absorptionskoefficienterna 

rimliga. 

 

Figur 43. Jämförelse mellan ansatta absorptionskoefficienter och absorptionsdatabas. 

För att kontrollera rimligheten i val av spridningskoefficienter gjordes en jämförelse med 

rekommendationer från litteraturstudien. De ansatta spridningskoefficienterna samt ett citat 

från en tidigare artikel
[27]

 visas i Figur 44. Samma notering som vid analys av absorptionen 

gjordes här. Spridningen som krävs i de låga oktavbanden är orimligt hög. Spridning av ljud 

är beroende av ljudets våglängd i jämförelse med ytans ojämnhet och en vanlig spaltpanel ger 

inte så mycket spridning vid de låga frekvenserna. Spridningskoefficienterna i de högre 

oktavbanden är däremot rimliga. 
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Figur 44. Jämförelse mellan ansatta spridningskoefficienter och rekommendation från tidigare studier. 

Hall 1: 

I Figur 45 visas de olika modellerna som skapades av hall 1. Modell 1 är en detaljerad modell 

av den riktiga idrottshallen i fråga och modell 4 är den minst detaljerade modellen. Modell 2-

3 visar de steg som är tagna från modell 1 till modell 4. 

 

Figur 45. Så detaljerad som möjligt, 2. Förenklad läktare, 3. Förenkling av balkar i takbalkar, 4. Insjutning av kortvägg 
med lutning. 

I Figur 46 visas en första beräkningstid för de olika modellerna av hall 1. Absorptions-

koefficienter, beräkningsalgoritm samt antalet strålar/koner har bestämts enligt kapitel 4.4. 

Också i denna hall märks det att små detaljer har stor påverkan på beräkningstiden. 
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Figur 46. Beräkningstid per modell. 

I Figur 47 visas en första beräknad efterklangstid för de olika modellerna av hall 1. Samma 

materialegenskaper samt inställningar som vid notering av beräkningstiden användes. 

Kortväggen i hallen är vinklad uppåt mot taket, i modell 4 vinklades väggen så att en 90 

graders vinkel uppstod mellan golv och vägg. Denna förändring gjorde stor skillnad på 

beräknad efterklangstid. Troligtvis för att taket är absorberande. 

 

Figur 47. Första beräknad efterklangstid. 

I det här fallet ansågs modell 3 vara den mest representativa och effektivaste modellen då 

beräkningstiden reducerats drastiskt från modell 1 medan beräkningsresultatet fortfarande 

liknar resten av resultaten. För denna hall bestämdes absorptionskoefficienter enligt kapitel 

4.5 (metod 2). Ur en databas innehållandes en mängd absorptionsdata för olika material och 



46 
 

ytor valdes data för material som representerar vad som möjligen fanns i den riktiga 

idrottshallen. I hall 1 bestod innertaket av träullit, spaltpaneler var placerade på övre del av 

både lång och kortväggar, perforerade paneler med absorbent var monterade över läktaren och 

väggabsorbenter var monterade uppe bakom läktaren. De absorptionskoefficienter som valdes 

visas i Figur 48. 

 

Figur 48. Absorptionskoefficienter valda ur absorptionsdatabas. 

Samma metod som för hall 2 användes för bestämning av spridningskoefficienter enligt Figur 

50 med 60 % absorption på absorberande ytor enligt Figur 49. Eyringberäkningarna gjordes 

enbart för att senare undersöka spridningskoefficienterna och i slutänden är det absorptions-

koefficienterna från Figur 48 som har använts. 

 

Figur 49. Beräknad Eyring med varierande absorptionskoefficienter. 

Även när maximal spridning ansattes på alla ojämna ytor kom den beräknade efterklangstiden 

inte ner till den uppmätta. Därför höjdes den uppmätta kurvan så att punkten för 4000 Hz 

sammanfaller med kurvan för 80 % spridning då rekommendationen är att på spridande ytor 

ha runt 80 % för de frekvenser som är i samma storhetsordning som ytans ojämnhet. Grafen 

kunde sen analyseras som tidigare. Även för denna hall krävs hög spridning i de låga 

frekvensbanden. 
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Figur 50. Analys av efterklangsberäkningar med varierande spridningskoefficienter. 

Alla absorbentytor ansattes med absorptionskoefficienter enligt Figur 48 och alla ytor med 

spridningsegenskaper ansattes med spridningskoefficienter enligt Figur 50. För att också för 

denna hall visa hur stor påverkan spridningskoefficienterna kan ha på den beräknade 

efterklangstiden visas beräkningsresultaten utan spridning i Figur 50 och beräkningsresultaten 

med spridning i Figur 51. Det är även här tydligt att spridningskoefficienterna har stor 

påverkan på beräkningsresultatet. 

 

Figur 50. Beräknade efterklang med ansatta absorptionskoefficienter men utan spridning. 
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Figur 51- Beräknad efterklang med ansatta absorptions- och spridningskoefficienter. 

Eftersom att absorptionskoefficienterna är valda ur en databas antas de vara rimliga. För 

jämförelse av spridningskoefficienterna jämförs koefficienterna i Figur 50 med 

rekommendationen från Figur 44. Spridningskoefficienterna som behöver ansättas är även här 

orealistiskt höga i lägre frekvensband. 

Hall 3: 

Hall 3, Figur 52, är till geometrin en enklare hall än de andra och det fanns inte många 

förenklingar att göra. Istället testades absorptionsansättning enligt både metod 1 och 2 ur 

kapitel 4.5. 

 

Figur 52. Hall 3, endast en modell. 

För att göra en bedömning av hur mycket absorption som måste finnas i modellen gjordes 

Eyringberäkningar enligt kapitel 4.5 metod 1 vilket visas i Figur 53. Även val ur 

absorptionsdatabasen gjordes enligt kapitel 4.5 metod 2 och dessa resultat visas i Figur 54. I 

hall 3 bestod nästan hela väggytorna av absorberande material där de nedre absorbenterna var 

utformade som spaltpaneler. 
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Figur 53. Beräknad Eyring med varierande absorptionskoefficienter. 

 

Figur 54. Absorptionskoefficienter valda ur absorptionsdatabas. 

För att göra en bedömning av hur mycket spridning som måste finnas i modellen gjordes 

efterklangsberäkningar enligt kapitel 4.6. Redan vid första beräkningen där låg spridning har 

använts beräknades efterklangstiden ligga mycket nära Eyring vilket visas i Figur 55. I Figur 

56 visas beräknad efterklangstid med mycket hög spridning på spridande ytor vilket. I 

modellen av hall 3 har spridningskoefficienterna i princip ingen påverkan på den beräknade 

efterklangstiden och det är därför enbart absorptionskoefficienterna som är av betydelse. 

 

Figur 55. Beräknad efterklangstid med låg spridning. 



50 
 

 

Figur 56. Beräknad efterklangstid med hög spridning. 

Den beräknade efterklangstiden med absorption ansatt efter absorptionsdatabasen enligt Figur 

54 visas i Figur 57. Den beräknade efterklangstiden med absorption ansatt efter Figur 53 visas 

i Figur 58. Formen på den beräknade efterklangskurvan stämmer överens med den uppmätta 

men ger för hög efterklangstid i låga frekvenser när absorptionsdata från databasen har 

använts. När egna absorptionskoefficienter har använts stämmer kurvorna bättre överens. 

 

Figur 57. Beräknad efterklangstid med absorption ur absorptionsdatabasen. 

 

 

Figur 58. Beräknad efterklangstid med absorption från Eyringanalys. 
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6. Diskussion 
För att erhålla relevanta beräkningsresultat genom geometrisk akustik krävs kunskap om 

parametrarna som påverkar resultatet. Absorptionen är ofta den mest uppenbara parametern 

medan spridningskoefficienternas inverkan kan vara en aning mer oklar. Resultaten i denna 

rapport visar emellertid att det ofta är lika viktigt att välja rätt spridningskoefficient som 

absorptionskoefficient. 

Att välja absorptionskoefficienter kan göras på olika sätt, i detta projekt har två sätt testats.  

Dels så kan absorptionsdata tas från en databas, den databas som använts under detta projekt 

innehåller data för en stor mängd material och ytor som ofta återfinns i riktiga rum. Ett 

problem med att välja absorptionsdata ur databasen är att det inte finns några källor eller 

hänvisningar till var siffrorna kommer ifrån eller hur de har kommits fram till. Detta leder 

såklart till osäkerhet i beräkningsresultaten. Det andra sättet är att analysera mängden 

absorbent som behövs genom att titta på Eyringberäkningar. Detta lämpar sig bäst när 

modellen av geometriska skäl är väldigt diffus och beräknad efterklangstid ligger nära 

resultatet enligt Eyring-modellen. Det kan också vara en bra metod att använda om man tror 

eller vet att all absorption i ett rum har liknande absorptionsegenskaper. 

I databasen finns förutom absorptionskoefficienter även spridningskoefficienter. Då det är 

komplicerat att mäta spridningskoefficienter är det troligt att värdena i databasen är gissningar 

eller har angetts utan någon närmare eftertanke. Den metod för bestämning av 

spridningskoefficienter som angetts i denna rapport har gett koefficienter som stämmer bättre 

överens (i höga frekvenser) med förslag från tidigare studier. Med detta sagt är det inte alls så 

att en databas likt den som använts bör undvikas men hellre ses som en referens och inte 

absolut fakta. Att välja rätt materialegenskaper bygger till stor del på erfarenhet och 

kvalificerade gissningar. 

Att i en rapport sammanställa hur absorptions- och spridningskoefficienter ska väljas visade 

sig vara en svår uppgift då varje modell är ett unikt problem. Förhoppningsvis har detta 

arbetet ändå bidragit med större insikt i hur koefficienter kan väljas och hur koefficienterna 

kan påverka beräkningsresultatet i olika modeller. Val av spridningskoefficienter har i tidigare 

studier påståtts vara svåra att experimentera sig fram till vilket inte är konstigt då de inte har 

en lika självklar effekt på beräkningsresultaten som absorptionskoefficienterna. I denna 

rapport har ett förslag på hur spridningskoefficienterna kan väljas med en testmetod 

presenterats. Metoden har visat sig ge bra resultat i höga oktavband. Metoden resulterar i 

samma spridningskoefficienter för alla spridande ytor i modellen vilket kan vara rimligt vid 

höga frekvenser där våglängden är kort. 

Beräkningsresultaten för idrottshallarna i det här projektet visar att det finns en tendens till 

överestimering av de beräknade efterklangstiderna jämfört med de uppmätta i de låga 

frekvenserna. För att få de beräknade efterklangstiderna i de låga frekvenserna att stämma 

överens med de uppmätta har det krävts orealistiskt höga värden både på absorptions- och 

spridningskoefficienter i de låga oktavbanden. Detta skulle kunna bero på att ingen energi 

försvinner ut ur modellen genom ytor som till exempel fönster eller tunna plåttak genom 

transmission utan reflekteras istället tillbaks in i modellen. En överdriven 

absorptionskoefficient ger däremot samma effekt som om en yta både hade absorberat och 

transmitterat energi. Däremot så minskar transmissionskoefficienten snabbt med ökat 
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reduktionstal. Detta innebär att det endast är ytor som släpper igenom väldigt mycket ljud som 

faktiskt kommer att göra stor skillnad i beräkningarna. 

Program som bygger på geometrisk akustik har problem med beräkningsnoggrannhet i de 

lägre frekvensområden, speciellt 125 och 250 Hz oktavbanden. Det har konstaterats i studier 

utförda av både folk utanför företagen som producerar programmen samt representanter från 

företagen själva. Detta beror på problem med att modellera lågfrekvent ljud korrekt med ray 

tracing. Detta är något som skulle behövas åtgärdas i programmet självt genom att till 

exempel använda en alternativ beräkningsmetod för de låga frekvenserna medan metoder som 

ray tracing används för de höga frekvenserna. 

En intuitiv gissning var att ett klart samband mellan låg STI och lång efterklangstid skulle 

hittas. Gissningen stämmer till viss del då idrottshall 3-5 har lång efterklangstid i de flesta 

oktavbanden och generellt sett låg STI. Hall 1 har låg och jämn efterklangstid över alla 

oktavband och har som förväntat hög STI. Hall 2 sticker ut ur mängden då dess efterklangstid 

är lång och ojämn men den har högst STI. I resultaten kan man också se att Hall 3 som 

överlag har kortare efterklangstid än Hall 2 har betydligt sämre STI. Hall 3 har även sämre 

STI än Hall 4 som har längst efterklangstid. I STI-graferna syns det att taluppfattbarheten i 

Hall 3 påverkas av brus. I detta fall handlar det om ett ventilationssystem. Detta gör det svårt 

att säga vilken efterklangskurva man ska sikta mot för att få så hög STI som möjligt då det 

inte bara är efterklangstid som spelar in. Det är däremot tydligt att en efterklangskurva på 1,2 

sekunder i alla oktavband inte är nödvändig för god taluppfattbarhet. På 9 meters avstånd 

mellan högtalare och mikrofon visar STI-resultatet för Hall 2 ett högt STI-värde i 1000 Hz 

oktavbandet även om efterklangstiden i samma band är 2,3 sekunder. För en djupare analys 

kring detta problem skulle mätningarna ha gjorts i fler idrottshallar där inga externa ljudkällor 

påverkar mätresultaten.  

En intressant framtida studie inom geometrisk akustik skulle vara att undersöka hur exakta 

absorptionskoefficienter måste vara jämfört med ytornas verkliga absorptionskoefficienter. 

Om det bästa beräkningsresultatet erhålls genom att ansätta ytorna i modellen med uppmätta 

absorptionskoefficienter eller om det är bättre med estimerade värden. Det är svårt att dra en 

slutsats kring det i denna rapport då det är svårt att veta var absorptionskoefficienterna i 

databasen kommer ifrån och det är svårt att veta om de stämmer med de verkliga 

absorptionskoefficienterna för materialen och ytorna i idrottshallarna. 
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7. Slutsats 
Det är fler parametrar som spelar in när en modell ska utvecklas och beräkningar utföras i 

program som bygger på geometrisk akustik. En modell av rummet måste utvecklas, helst 

förenklad för att reducera beräkningstid men samtidigt ge ett representativt beräkningsresultat. 

Absorptionskoefficienter ska väljas, dessa kan väljas ur en databas eller genom analys som i 

detta projekt. Absorptionskoefficienterna har stor påverkan på beräkningsresultaten och måste 

därför väljas med eftertanke. Spridningskoefficienterna har även de en stor påverkan på 

beräkningsresultat men bara i vissa rum. En del rum har en geometri som bidrar till ett redan 

diffust ljudfält och kommer därför inte att påverkas mycket av spridningskoefficienter. 

I och med alla parametrar som ska stämma överens och i och med att alla parametrar även 

påverkar varandra är det svårt att ge ett recept som till 100 % ger rätt beräkningar i alla rum 

och hallar. Istället har i denna rapport en metod för ungefärlig bestämning av parametrar 

presenterats. Förhoppningsvis bidrar resultaten i denna rapport till bättre förståelse för hur 

beräkningsresultat påverkas av olika parametrar i modellerna. Kanske särskilt för hur 

spridningskoefficienter påverkar resultatet då dess påverkan till en början kan vara mindre 

uppenbar än absorptionskoefficienternas. 

Program som bygger på geometrisk akustik har stor potential och är kraftfulla verktyg men 

det är viktigt att komma ihåg att de bygger på förenklingar av verkligheten och att det finns 

begränsningar för vad som kan åstadkommas med ett sådant program. 
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APPENDIX 1 – Manlig och kvinnlig STI 

 

 

 

 

 


