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SAMMÅNFÄ ?di-ingå:

infraljud « härham med frekvenser under ca 20 Hz - har under
senare tid uppmärksammats som en miijdfaktor i fordon., I denna rapport
presenteras sem syftet tili att. dels utpmva den apparatur Och

?ü

\

mätmetodin som är akta ii i infraijudsammanhang, dels insamla
information om infraiindfdreirçomst i fnrdon. Som provobjekt valdes i
förstudien nägra av typer den årsmodell.

Vid beräkning av infraliminivåerna har' använts tre olika viktfunktioner med
avseende på förekommande frekvenser, och det visas ett för här aktuella
mätdata fås ungefär samma 'totalvärden oberoende av vilken viktfunktion
som används.

Infraljudet i här provade fordon ligger, vid 90 km/h med alla fönster
stängda, pa .en nivå; av 101417365: dBQiJâ/åur Motsvarande infraljud då fordonens
vänstra sidoruta är naivöppen är Til/4-123.. dBUL). Nivâerna vid öppen ruta är
av den storiekserdningen att påverkan i någon form på trafikanten inte kan
uteslutas med nuvarande kännedom om infraljudets effekter på människan.

Resultaten innebär att: årbetarskvddsstyrelsens gränsvärde för tillåten
infraljudexponering arbetslivet (3.18 dBULJ) ej överskrids för något provat
fordon vid färd med stängda fönster, medan gränsvärdet Överskrids för
samtliga fordon vid med nalvöppen sidoruta. Hastigheten var vid
provningarna 90 kmfiñzf, men vd mätningar med infraljuddosimeter vid
blandade körsäti: visas iângtidsmedeivärden under dessa omständigheter
endast i ringa grad understiger ;mätningarna vid 90 km/h.

Om det uppstäiida skaii följas kan de höga infraljudnivâerna
medföra konsekvenser *fiir yrkesförarkategorier under sommartid då
det är vanligt att man har sidarutor êiepnas

  

* . ,
Mättenhei:en *idridaras sid e

HT? i rr-rm 'mama



Det visas i meddelandet att infraljudmätningar i. mycket hög grad påverkas
av vindstyrkan vid mättillfällenas Därför måste för sådana mätningar vissa
villkor uppfyllas i. beträffande Vindens inverkan för att inte oklarheter
'beträffande tolkningen av resultaten skall ?uppstâe
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INFRÄSGUND EN ?MSE-EENGEK CARE m A MLUT STUDY
-by Lili* Sandbergend Svenmüief Lundkvist
Nationai .Swedish Read end Tre'iiie Reseereh institute
Fack, gaser i.i.ii*xii<iöi3iixla SVifEZQEN

SUMMAev

During the iest deeede infrasednd hes heen recognized es an environmental'
"quality factdr in read vehiei,esr in this repert a pilot study is presented
which hed the peredse te test end eveidate hesie instruments and methods
for infrasenie measurements es weii as te eeileet infermation about the
existenee ef infrasednd *in some eessenger cars.,

Three different weighting functions with respect td the important freqUen-
cies were used when eeieuiating the nverail intreseund levels. itis shown
that for all evaidated measurements, relatively similar overall levels are
obtained irrespeetive et what weighting functien wes used.

The infrasound level is in the range 101-106 dB(IL)* -in the: tested vehicles 1
for a speed of 90 km/h and all windows Closed. The corresponding levels are"
114-121 dB(IL) when ene Side window is half open. For the letter case the
levels are that high that some influence on the vehicle user. cannot be
excluded, considering current heliefsabeut effects of infrasound on
people.

The results imply that the Swedish maximum limit for infrasound "exposure
in working environment (110 dB(ii_)); is net exceeded in any tested vehicle
when driving with cldsed windows, while the limit is exceeded in all tested
vehicles when driving with one side window half open. The speed was 90
km/h, but measurements with an inirasodnd dose *meter are showing that
long time averages might be eppreximetely the same during miXed driving
as infraseund leveis at censgtant seeed 90 Lim/hr

If. the maximum limit at 11.53 dBGL) shduld be respected, the high levels of
infrasound might have eeneequeneies ftir certain categories of professional
drivers during summertime when it is common te have side windows open'
during high or medium speed drivingi

 

* ,
The power ievel in the iregeeney range Zu-ZB iriz
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In the repart it 3%*3üwm wârmå agmed Ess ånfluencing infrasound

measurements serimzsåy. ämaarøfwü cewrtam requirements for such measure..

ments must tee. fuåfåüaä wind is: mi extremely kmr, 'in-nrder not
to have difficulties in im: ?gratäng the msmtm

'VTI MEDDELANDE 115553*



l (2 .tim-- man. ,x 7; ERP8AK3 a :än:
:a .v :ännu: J *x "w, ' *341.24*

- .5 a .Sur- :st 4.' m. F* m* m. "UA-"W m e: 4' . 7 »vag-"a, .y -\' - *i* vinn. 1 0* .- 2 "RM" 'Jr 4% Im- : "A - '- ' " ä r -
.Manniêâäåâ »37715 2 ;T'ÖK'FTEQEE '501 :47:54 i: _;i:, i..i:? '5527:3 ä' å ä: mig än?! 3: gymhfåQMIhat-'ste

i, :må u..
*' ' ha [ "7. n hägââehde av snabba,  

mm leêdg, har naturligtvis
' .. Jc. r.. i.: _ ., H. »_44 , .w ., m.: m_ « w- . ._ .,- n.- 1 , ' t s* 1 a -65%. H's'üåâv ?få-:31:35 5 initiräáåaf' w- 'ia/(37321?? såå êåviiäç'im; ?mä-:vng-^ansarna. Man'

*1 . ' n! _

bf'ükâr å.§ââ:ê^å;?§üw.å ;sååå ?Nää 54:25:; ?Håål-LU ;Zigäiåêls mmsekvamân overstlger

2B äuv{' *3' *år i .^ - 'J ä' '-r *gr-är; E r *á 45"; 'er :4-3 ; .5" i :fä .gm-'wa 2 vara fê? ñ "57:- må* far) : ro 'i. J* å ge; Måla? 3; cu_?% ..;ü.å' ^< 3, fixa-6.:! *1 1:433... m .. min.

I_nfraå§ä_2ä mamåmg, men kan ändå

98 Uüiähüv fail? .am-Mr' âieszsa uppstå-r 'är ännu

'inta biüåüüiåâki êacmppsüga organ
1?

.p . 1 _ w \ m me 1_ 5 :_;j M» M_ '5 M ,W up a _15 : i , H, , .
00h vavnadm r* 53:53 åxå:ng åâåmVEäHta hsfttrycksva-5»

riatmnama (dvs

Att ljud (auch inü'aåjud beâmnáåag:åêrsåniiåüa bara? ;så att deras respektive
'inverkan gå märmissâaiam såå-m ämm :agé: egentligen är en yttring av
samma fysikaliska brukar med infraljud vanli-

'ägen menas; tr*ysâwçámaümm WGCÃ fmkwgemar under 20 Hz. Någon
undre frekwânsgräm deünimacâa Man brukar t ex tala
om infraijuä 53,80%84 Hz, men dessa
är då Uåtrycår: få?? Bach knappast utsatta för
mänsklig påväg?- føzwimn är det sällsynt att

Cfrekvens-ev 'Pappan har undre
'f k ' " C357* :MVH 3": "'* +24 ?rdr n?§'ø'§. 'nykär-"Z A är:) *å* pen-.u än?)P8 VGRSQ?8HSM m »fx mig, ;'- ä 3:1.: *Må :'13 5) a Mån", Läåi MCK 4. : Ze

° ' 'i . a.. . .. -e .WWW R N 3 ' --Att mfraigm vaqwman har uppmark-

Någmn Dmfattande kart-
u

sammats fbrsä (3:327:

läggning? '?éâ'âgmåünstypem inverka-n av
olika dpi? ;har ännu inte presente-
rats. F ?ifraljud i fyra personbi-

i,
!'lar av Mika typ ' .äämvudgakügen) och med

0-

 

stängd alla!? en mycket begrän-

 

* -v Km m_ z.. _ *ii V. v *- an .. -..u . ,m ' ' ',. :3.2 2").22313545 varm :att: ge en bild av:
5
.
4
:sad msgid: i ir2§*§ â§å§máfü fi.,

n
u

' .Ä = .x ; W .,. f' 3 .g .W . ._ R_ .»-;:i i ,. .. M 4 ,JF -Vilka någmiunda narmalammTwwz-v 4

-<» I

driftfürhålâand

VTI k



 
  

2

för

' ä

9

a svart

panering

og mv

p

<0.

der. Vid

"1
a).

n

emng

rat vid 4

a

vt

1gram

.2

2:3 wa 0:6-23:

0.

'-gä: sakna bevis

kan uppstå

E ex viktas

ara

mzsraackan utan

L

ktan 1 och

frekvenser

dax

d §25?? d

av»

Den h

,effekter.5.55;ij

i

.i

?i

.J
.'än'

i:?3. m 25!

EU
.3

;iv

är'

. H

dBüL). "IL",.45 » 0

53

' H

E

'fâ-:eventuellt kan

nmmrådet 2-20

.4 :av: min Upp

nu

533

i_

ä
n
?

,w han?...i

ar»rur1w_mvammwm

GT

. V,
VI

.; ?appürtemts

infral

.gg

 

34':

1 ».20
.V ;I J'iii. t

.5: ** ET???

- :2 E: :å m

;x-

Å

2:; .

. grå

Å.

 

g?

53 L'i

m?

 

5;...
,unga-Hi

§23 &

 
 

 
 

  

 
 
 

 
  
  

y.....c
.J

.\

g A u v1 M.. 4:a \, < :.-N
S .

\- N

 
 

4,. ;5 F?" 'w
'lur-5 1:2 Why? ÄV

'V5 RW'

ML'

a

âxâünä?wwg

...5

 

-4

I?" .

.,
?m?äizw%*w
.2: v ,

Det anüi3:*mmm..R

,M N. .

ZZmT3 F **

Y

.., «, 1.-5 .
?Qi v

{

,:

aää

4
7:infraâj

 

n 'W

.3I syfte

lbeten;9.

 

att

a

J

 
Arbetarsi

 



(15-20 Hz). Detta strider mot bl a uppmätta perceptionströsklar ochförmodad

gräns för mänsklig påverkan, där det verkar entydigt att högre niVåer 'kan '

tolereras vid låga frekvenser än vid höga (se t ex ref 3).

Det skall också nämnas att de niVåer vid vilka mänsklig påverkan-har*

konStaterats i regel ligger över 110 dB(IL) samtidigt som exponeringstider

på högst 2 h vanligen förekommit. Att märkbara långtidseffekter av

infraljud eller mycket lågfrekvent buller kan förekomma vid betydligt \

.lägre niVåer (storleksordningen. 90 dB(lin)) antyds dock av 'resultat i

ref 5. Många andra undersökningarhar ej kunnat'påvisa negativa effekter

av infraljud trots ganska höga niVåer. TVå välrenommerade amerikanska

forskare anser att 130 'dB vid 20 Hz och 130 dB vid 1 Hz är risk-fritt_

även vid heltidsexponering (24 h). Till grund för detta tycks dock inte

finnas någon undersökning av långtidseffekter (ref

Allmänt kan det sägas att för fordonsförare - särskilt yrkesförare -

bör gränsvärdet vara särskilt strängt. Detta motiveras av att negativa

effekter av infraljud kan få katastrofala följder för både föraren och

hans omgivning, samt att de påfrestningar fordonsförare (utsätts för

ofta är av en art som i kombination med t ex infraljud mycket väl,

 

kan fåhittills oförutsedda konsekvens-er. De långa exponeringstider

som förekommer för yrkesförare bör också observeras i sammanhanget.

SYFTE

Undersökningen har haft tVå skilda syften: .

1. Att erhålla praktisk erfarenhet av mätningar och analys av infraljud

med den instrumentering som presenteras 1 kap 5.

2. Att samtidigt erhålla information om infraljudförekomst i fordon

användbar för bedömning av fordonsförares arbetsmiljö. Strävan

var att få en bild av vilka *maximala niVåer som förekommer

under någorlunda normala förhållanden i ett antal lättillgängliga

bilar.
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Arbetet har bedrivits inom ramen för projektet "Yrkesförares arbetsmiljö"

vilket finansieras* av Arbetarskyddsfonden via ransportfackens yrkes-

oc'h arbetsmiljönämnd. De fortsatta mätningar som planeras omfattar

i första hand bussar, men personbilar var objekt som för test av apparatur

och metodik bedömdes vara tillfredsställande och mer A lättillgängliga

vid förstudien.

I UTNYTTJADE FORDON OCH VÄGAR

Följande fordon utnyttjades vid provningarna:

0 Volvo 245L, 1978. Mätarställning: 1200 mil._vDäck: Firestone

Sl Cavallino, 185R14 905. '

o Saab 99 Combi Coupé, 1974. Mätarställning: 7000 mil. Däck:

Semperit Hi-Life M401, 16SSR15 STT.

0 VW 411 Variant, 1972. Mätarställning: 16000 mil. Däck: Michelin

ZX, 1655R15. I

0 Volvo 144, 1967.- Mätarställning: 22000 mil. Däck: Semperit Hi-

Life M401, 1655R15 STT.

0 :Samtliga däck var av typen stalradial med sommarmönster.

Som vägbeläggningar *valdes typer som var kända för att ge lågt internt

fordonsbuller, nämligen:

Typ MABBTU). Asfaltbetongbeläggning (maskinjustering) med stenstorlek

upp till 8 mm. Ålder: 5 månader vid mättillfällena. Riks-väg 34, Brokind.

Typ MABlZT. Asfaltbetongbeläggning med stenstorlek upp till 12 mm.

Ålder: 4 år. F d europaväg 4, Norsholm - Linghem.

VTI MEDDELANDE 149'
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5.1

MÄT- OCH ANALYSMETODIK

_Mätmetodik

 

Vid mätningarna framfördes provfordonet med en konstant hastighet, 90

km/h. För registrering av hastigheten användes fordonets egen hastighets-

mätare, varför hastighetsavläsningens noggrannhet kan uppSkattas till ca

3: 5 km/h. Noggrannheten mellan olika mätningar gjorda med samma-prov-

fordon kan dock anses vara bättre; ca i 2 km/h. Mätningar gjordes dels med

vänster främre sidoruta till hälften öppen dels med densamma helt stängd.

För att utröna vindens inverkan på infraljudnivan i kupén gjordes även

mätningar i 8 m/s med- och motvind. Med Volvo 144 gjordes förutom

mätningar i 90 km/h även försök i 70 och 110 km/h för att få ett begrepp

om hastighetens inverkan på infraljudnivân. Vid samtliga mätningar var

vägbanan torr.

En mikrofon, ansluten till bandspelare enligt fig 1, placerades i öronhöjd

hos en tänkt passagerare i framsätet.'Mikrofonpositionen överensstämde

med normerna för mätning av internt fordonsbuller DIN 45639 och ISO/D15

5128 "mätpunkt A", dvs ca44650 mm mitt över passagerarsätet räknat

lodrätt från skärningslinjen säte/ryggstöd. ISO-normen och en SAE-norm

föreskriver dels mätpunkten A, dels en mätpunkt i höjd med förarens högra

öra. Någonsystematisk skillnad mellan dessa båda mätpositioner väntas

inte uppkomma när det gäller infraljudmätningar.
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5.2

 

            

K:>- Ljudnivå- V .<:z__i:)

Mikrofon _-- mätare 4-- Bandspelare

B & K 4165 B 8' 'K 2209 V . Nagra fy_ SJ
I .

I

I

_Pistonfon
(kalibrator)

BÅ& K 4220

   

Fåg l Mätutrustning

Measurement equipment

För att få god återgivning 'för frekvenser ner till 2 Hz användes mikrofon

"BöcK 4165. Av samma anledning kortslöts den seriekondensator. som finns

på ljudnivâmätarens ingångSsteg. Bandinspelning gjordes under ca 90 s för

att vid senare analys med god marginal möjliggöra medelvärdesbildning

under 64 s.

Mätning med infraljuddosimeter

Mätningar med BåcK infraljuddösimeter 4424 mod WH0562 gjordes i tre
fordon. Ett av dem framfördes med hög hastighet (80-90 km/h) under ca 1

timme. Efter mättidens slutnoterades infraljuddosen. Infraljudet upptogs

även stickprovsvis pâ bandspelare med instrumentering enligt fig .1 och

analyserades på det sätt som beskrivs i punkt 5.4. Vid senare analys

räknades infraljuddosen om till motsvarande Iéviktade (se 5.3) ekVivalenta

infraljudnivä.

Med tvâ provfordon gjordes mätningar vid blandad körning 'innebärande att

normala trafikströmmen följdes. Fordonen framfördes ca 50 resp 160 km

varefter infraljuddosen och mättiden noterades.
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5.3
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, Måttenheter

 

;130)

Den totala infraljudniVån har angivits i tre måttenheter, dB(lin), dB(IL) ooh

dB(I), vilka definieras nedan:

dB(lin) Den totala oviktade ljudtrycksniVån inom frekvensområdet Z-ca

20000 Hz. Mätvärdet ger ett mått på den totala effekten inom både

infraljud- och bullerområdet (dvs även 'hörbart ljud).

dB(IL) Den totalaljudtrycksnivân i tersbanden fr 0 m 2 t o m 20 Hz..

Frekvensgången antas varalineär inom detta frekvensområde. Mät-

värdet ger ett mått på den totala effekten inom endast infraljudom-

rådet.

Den totala ljudtrycksniVån viktad med ett filter med karakte-

ristik enligt fig 2. Mätvärdet ger ett mått på den totala

effekten inom infraljudområdet och i viss mån även det mest

lågfrekventa bullerområdet.

IL-viktningen ger ett mått som korresponderar med Arbetarskyddsstyrel-

sens (ASS) rekommendation beträffande mätning av infraljud. Emellertid

finns där en tvetydighet .beträffande det omfattade frekvensområdet. ASS

föreskriver nämligen antingen mätning av infraljud inom frekvensområdet

2-20 Hz (förutsätter smalbandsanalys eller specialfilter) eller tersbande-

summering inom 2-20 Hz. Det senare, vilket är aktuellt med här använd

utrustning, har vi tolkat så att tersbanden med mittfrekvenser fr o m 2-

t o m 20 Hz skall summeras, vilket ger ett egentligt frekvensOmråde 1,8-22

Hz. Alternativet är summering av tersbanden fr 0 m 2,5 t o m l6 Hz vilket

ger ett egentligt frekvensområde 2,2-18 Hz.

I en IVA-utredning (ref 2) används också motsvarande måttenhet, dock utan

närmare definition.

I-viktningen bygger på ett specialfilter som framtagits av apparattillverka-

ren. Beteckningen dB(I). används här för att' skilja måttenheten från de

övriga. Beteckningssättet och viktningskurvan är inte på något sätt stan-
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dardiserade än så länge. Om viktningskurvan får en spridd användning i

framtiden är det heller inte säkert att beteckningssättet bibehålls. I-

viktningen har bl a fördelen att de allra lägsta frekvenserna dämpas något,

vilket i viss mån rimmar med aktuella åsikter om infraljudets mänskliga _

påverkan (se kap 2).
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Fig 2 Viktningskurva för I-filtret (inkl mikrofonens karakteristik).

Frequency response for dose meter, i.e. weighting function for
the "I"-filter
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5.4 Analys

För laboratorieanalysen användes en utrustning enligt fig 3.

             

    

  

  

 

 

Frekvensana- Nivåskrivare
Bandspelare L lysator

Nagra :i SJ B & K 2131 B & K 2307

Nivåanalysator I Printer

B & K 4426 B & K 2312

Fig 3 Analysutrustning för buller- och infraljudmätningarl)
1)

Equipment for analysis of noise and infrasound .

Med lineär medelvärdesbildning under 64 s upptogs på frekvensanalysatorn

tersbandsspektret för det inspelade infraljudet. Detta registrerades på

skrivarenpÄven oktavbandsanalys utfördes, varvid totalnivân i dB(lin)

avlästes. dB(IL) och dB(I) beräknades därefter på kalkylator ur tersbands-

spektret. '

6 RESULTAT

Resultaten sammanfattas i tabell 1. Försöken visar att infraljudnivän i

medeltal ligger 14,6 dB(IL) högre vid mätningar med provfordonets vänstra

främre sidoruta till hälften öppen, jämfört med densamma stängd.

Den IL-viktade infraljudnivân ligger i medeltal 1,1 dB lägre än motsvarande

lineära värde vid mätningar med stängd ruta. Med öppen ruta skiljer det

endast 0,1 dB. Detta förklaras av att de frekvenskomponenter som finns

 

l) Niväanalyser och printer användes endast för bullermätningar.

Level analyzer and printer were used for noise measurements only.
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över ZD Hz och som med IL-viktning helt bortses ifrån, blir så gott som helt

försumbara då rutan öppnas. Dppnandet av sidorutan höjer m.a.0. .ljudtrycks-

niVån framför allt i området under 20 Hz. Någon nämnvärd systematisk _

skillnad mellan den I-»viktade niVån och den lineära finns inte.

I fig 4-6 redovisas skillnaden i infraljudnivåvid körning med öppen och

stängd ruta för treprovfordon.

En jämförelse mellan de_ fyra provfordonens infralju'dspektra vid körning

med Öppen ruta, redovisas i fig 7. Som synes har Volvo 245en 'betydligt

lägre infraljudniVå'i framför allt frekvensområdet under 10 Hz.-

De fordon där mätningar med stängd ruta gjordes, jämförs ifig 8. Också

här har Volvo 245 något lägre infraljudnivå än de övriga fordonen, även om

skillnaden inte är så markant som vid körning med öppen ruta.

Mätningar i ogynnsamma vindförhållanden visade att försök gjordamed

rutan öppen och i 8 m/s motvind gav 8,9 dB(IL). högre infraljudniVå än samma'

I mätning i medvind; Resultaten återfinns i tabell och .fig 9.

. Mätningar ,i tre olika hastigheter, 70, 90 och 110 km/h, med Volvo 144 gav

resultat enligt tabell 2. En ökning av hastigheten från 70 till 110 km/h ger

en ökning av infraljudniVån med 5,6 dBV(IL) om vänster sidoruta är öppen.

Den ekvivalenta infraljudniVån (energimedelvärdet under mättiden) upp-

mättes i tre fall med en dosimeter enligt punkt 5.2. Se tabell 3. För

mätfallet Volvo (245 visas ett frekvensspektrum i fig 10. Detta skiljer sig

från fig 4 (stängd ruta) p g a att hastigheten varnågot lägre samt att de

.tidigare använda däcken hade utbytts mot vinterdäck.
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Infraljudnivân i kupén da provfordonen framfördes med 90 km/h

   

Tabell 1
dels med vänster främre sidoruta stängd, dels med densamma
öppen till hälften.

Infrasound level in vehicles at the speed of 90 km/h, both when
left side window was half open and when the window was
closed.

Total infraljudnivå -

Prov" I u . rutan tillH rutan stangd . halft u
, fordon a en oppen

áB(1in) dB(IL) dB(I)' dB(lin) dB(IL) dB(I)

Volvo 245' 102,3 101,2 102,4 114,2 114,1 115,2

Volvo 144 - - 4 118,0 117,9 117,8

VW 411 103,7 102,7 102,5 120,7 120,5 120,6

'Saab 99 106,8 105,8 107,3 119,1 118,9 119,6

V 144,medvind ' - - - 114,0 113,9 113,6

v 144,motvi.nd - - - 122,9 122,8 121,5

470

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

  

 

 

Tabell 2 Has

vänstra sidorutan är till hälften öppen.
The effect of vehicle speed on infrasound in a Volvo 144 when A
left side window is half open.

  

   

   

 

hastig_ Totala ljudtrycksnivån

het db(1in) dB(IL) dB(I)

70 km/h 114,1 114,0 '114,5

90 km/h 118,0 117,8 117,8

110 km/h 119,7 119,6 119,0
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6.3

'110

' 100

.90

80

 

2 3,15 5 8 12,5 20 315 50 80 125 9.00 315 630 '

  

2.5 4 6.3 :0 16 *25 s 40 63 100 160 250 400 800
1/3 Octave Band Erggdçncy m H24 H 500 _ 2

F ig 4 I'nfraljudnivân i Volvb 245 vid körning i 90 km/h' med stängd
resp öppen ruta.

Infra'siound level in ;3 Volvo 245 driving at 9 km/h with
O_ closed .resp halv opençileft sider window.
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dB

110

100

90

80

   

'70 m _ -m' "'" " "W

2 3,15 5- 8 :2,5 20 31,5 50 80 125 :200 315 630
0,5 4 .5,3 ;0 :s 25 ' 40 63 100 250 250 400 800
Le- _ , 3 Octave Band Geistfçêgveaüiñ_ , 500 ,_ 1

F' 195 Infraljudnivân i Saab 99 vid körning med stängd resp öppen
ruta.

InfraSound -l'evel in a Saab 99 driving at 90 km/h with closed
resp halv open leftside window.

'VTI' MEDDELANDE (149



14

11

100'

80

         

 

7 2 3,15 5 8 12,5 20 31,5 50 80 :25 200 315 > 630
2,5 4 6.3 ;0 36. 25 ao 4 53 :.00 160 250 -400 800

1/3 Octave Band- Center E_r_ç3geqçy;ii_gw§j§ _ i _ *I'r

Fig 6 Infraljudnijvän i VW 411 vid körning i 90 km/h med stängd*
resp öppen ruta. '

Infrasound level in a VW 411 driving at 90 km/h with closed
resp half 'open left_ side window.
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613

110

100

90

80

 

702 3,5 5 8 12,5 20 .31,5 50 80 125 200 315 630
2,5 4 5.3 20.. 0.15... :25 200 150 250 400 800

_. _ i,*__j/'êuâgêxç,.Bêzåêêiätêzfäeqvara:.Hz , 500 , -0 *2

F ig7- Jämförelse mellan' de fyra prov-fordonens infraljudnivä med
vänstra främre sidorutanöppen.

Comparison' of infrasound level for the four testlvehicles when
the left side window was half open.
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dB

110,

100

90

    

   

7.0- 2 3,. 8 12,5 ,_ 31.5 50 80 \ \ u '
. 2.5 4 6,3 ;0 ;6 -25 40: ;ao 160 . 250 400 800 _

_ _ ' u _Wi/3 Gustave Band Cen§er Freqqçpcy m Hz ' V i_ W747_

Fig 8 Jämförelse* mellan tre provfordons infraljudnivå med rutorna
stängda.

Comparison _of infrasound level for thrée'test 'vehiCles with
all windows closed.
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'20 31,52 EU 80
2,5 4 5,3 ' 25 :5 m: m '1.50 25.53- 400 ' 808

3/3 Oriave Band Center FH-áddê'üify w. Hz ____ "i 4 V .

Fig 9 Infraljudnivân i Volvo 144 framförd med 90 km/h i 8 m/s
med- resp motvind. '

Infrasound in 8 Volvo 144 at 90 _km/h With left side window -
half open at an ambient wind speed of ca 8 m/s. Measurements

' in both upwind and downwind. r
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(38

110

100

90

80

70 "ja "" > " " > ' < __ '" "'_LI '" '

3,15 5 8 :2,5 20 31,5 50 80 125 200 315 030.
2,5 4 ,0 ;5 :25 40 63 100 200 250 400 800

_. 0

F19 10 Frekvensspektrum för, det mot dosimetermätningen svarande
infraljudet. Mättid 64.3. Volvo 245, stängd sidoruta, medelhas-
tigheten 80 km/h. '

Frequency speotrum for infrasoünd corresponding to dose meter
measurement. Measuring time 64 3. 'Volvo 245, closed windows,
average speed 80 km/h.
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Tabell 3 Mätningar av infraljuddos omräknad till ekvivalentnivâ,
vid blandade körsätt. Sidorutorna var inte vid något 'tillfälle
Öppna. ' i .

Measurements of infrasound dose converted to equivalent
ievei (energy average during measurement time) for
mixed driving. The windows were closed.

 

 

Driftfall \ . Mättidl Ekvivalentnivår
« mätt med dosi-

meter '

dB(I)

Volvo 245.

Hast.var1erande ca 1 h 103

*80-90 km/h. 21<42 km.
Medelhastighet: 85 km/h

 

Volvo 144.

Hast.varierande ca

0-110 km/h. 160 km. 2 h 103
Medelhastighet: 80 km/h

 

VW 411.

Hast.varierande ca . .

0-90 km/h. 52 km. 0'7 h 100

Medelhastighet: 74 km/h
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DISKUSSION

Jämförelser mellan fordon

Endast i mycket begränsad omfattning kan tydliga skillnader i infraljudfö-

rekomsten i. fordonen'urskiljas:

0 För den här testade Volvo 245 tycks infraljudet i frekvensom-

rådet 2-1 Hz vara avsevärt lägre än 1 Övriga testade fordon.

0 Saab 99 (i här provat tillstånd) ger betydligt högre infraljudniva

än Volvo 245 Och VW 411 i frekvensområdet 'ca 10-30 Hz vid

stängd sidoruta.

Inverkan av halvöppen sidoruta

 

Det är välkänt att infraljudniVån ökar då sidorutor 0 d öppnas helt eller

delvis. Den resonansfrekvens som teoretiskt kan uppstå p 9' a den

innestängda kupévolymen och den öppna rutan (Helmholtzresonans), kan

beräknas. Det visade sig att för att komma ner i infraljudområdet 'med

denna resonans bör sidorutan helst vara endast delvis öppen. Därför

utfördes i denna undersökning mätningar med vänster sidoruta halvöppen.

Resultaten (tabell 1 ) visar att infraljudniVån ökar 13-18 dB(IL) vid

halvöppen relativt stängd sidoruta.

TotalniVån vid stängd sidoruta är 101-106 dB(IL),. vilket innebär att

Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) gränsvärde ej överskrids vid denna typ av

körning. 'Aven om hastigheten ökar till 110 km/h bör infraljudnivån ligga

under gränsvärdet (110 dB(IL)).

Vid halvöppen sidoruta är förhållandet annorlUnda. TotalniVån ligger på

114-121 'dB(IL). Om ASS gränsvärde skall följas innebär detta att driftsät-

tet inte skulle få förekomma obegränsat.
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Detta skulle antagligen innebära vissa restriktioner för yrkesförare under

sommartid då sidorutan vid höga hastigheter inte skulle få vara öppen merän 1 h

(högst 1 h exponeringstid/dygn vid 110-130 dB(IL)). De hastigheter som

kommer ifråga kan vara så låga som ner till 50 km/h ifall det hastighets-

beroende som presenteras i ref 3 gäller.

Ovanstående jämförelse med ASS gränsvärde görs utan att ställning tas' till

dettas lämplighet (se kap 2).

Hastighetens inverkan

 

Inverkan av fordonshastigheten provades inte systematiskt för alla fordon,

men för Volvo 144 mättes infraljudet vid 70, 90 och 110 km/h. Resultaten

framgår av tabell 2. Nivåökningen över hastighetsintervallet är ganska

måttlig och uppgår till 5,6 dB(IL). Motsvarande siffra enligt ref 3 beräknad

på medelvärden för flera fordon uppgår till 5,2 dB.

Vindens inverkan

 

I fig 9 visas att vinden har en synnerligen stor inverkan på infraljudet. Ena

mätningen är gjord ica 8 m/s motvind och andra mätningen'i motsvarande

medvind. I övrigt var förhållandena likadana. Det innebär att ena kurvan

motsvarar en relativhastighet fordon - omgivande. luft på ca 115-120 km/h

och andra kurvan en relativhastighet på 60-65 km/h. Detta förklarar den

stora skillnaden, ca 9 dB(IL), mellan mätningarna.

Medelvärdet av med- och motvindsmätningarna (118,4 dB(IL))överensstämmer

mycket bra med motsvarande mätningar i "lugnt" väder (117,9 dB(IL)). 7

Som ett exempel på konsekvensen av vindberoendet kan nämnas att för att

inte få en extra onoggrannhet på ildB(IL) vid infraljudmätningar i fordon,

bör vindhastigheten understiga ca 2 m/s. Detta är i praktiken ett mycket

strängt krav, och för att tillåta höga vindhastigheter kan man möjligen

göra infraljudmätningar i två riktningar i omedelbar följd (samma medel-

vindhastighet men motsatta riktningar) och använda medelvärdet som ett

infraljudmått. ;
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Infrallgdets ursprung

Det syns möjligt att av frekvensspektra m m dra vissa sannolika slutsatser-

om infraljudets ursprung:

Den stora skillnaden mellan med- och motvindsmätningarna för samma

fordonshastighet kan förklaras med att i detta fall dominerar aerodyna-

_ miskt genererat infraljud.

Skillnaden mellan halvöppen och stängd sidoruta torde bero på att framför'-

allt i förstnämnda fallet har infraljudet aerodynamiskt ursprung.

Vid stängd sidoruta förekommer i samtliga uppmätta fall en tydlig topp i

frekvensspektret vid 12,5 Hz. Denna 'sammanfaller med hjulvarvfrekvensen

och det ligger därför nära till hands att anta att ursprunget är en orundhet

hos hjulen. Tänkbara alternativ är s k Helmholtzresonans, fjädringsresonans

eller en resonans betingad av fordonets plâtytor i kombination med det

turbulenta strömningsfältet utanför fordonet. Mot det förstnämnda talar

att en _Helmholtzresonans knappast bör förekomma då rutorna är stängda.

Mot alla alternativen talar att resonansfrekvensen är likadan för alla

fordonen. Eventuella resonanser borde, beroende på konstruktionsskillna-

der, inte sammanfalla sa perfekt. Därför antas det här mest sannolikt att

orundhet hos hjulen är den aktuella infraljudkällan. Förhållandet kan dock

enkelt testas genom mätningar vid olika hjulvarvfrekvens.

En tredje mekanism som bör förekomma är väginducerade vibrationer.

Dessa är dock bredbandiga Och har därför inte vid dessa enkla mätningar

kunnat särskiljas från eventuella andra genereringsmekanismer.

Utanför det egentliga infraljudområdet syns i flera fall tydliga toppar i

[fr/'ekvensspektret vid dubbla hjulvarvfrekvensen (25 Hz), motorvarvfrekven-

sen (50 Hz) och tändfrekvensen (100 Hz). Det förefaller således klart ?att

motor- eller avgasbuller här är av stor betydelse.
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1 Mätningar av infraljuddos vid blandade körsätt

Dosmätningarna (omvandlade till ekvivalentnivaer, dvs tidsmedelvärden)

kan inte direkt jämföras med andra mätvärden. IntreSsant är dock att

notera att dei tabell 2 angivna.infraljudnivaerna på ca 102 dB(I) som gäller

vid konstant hög hastighet - 90 km/h - kan motsvaras av ekvivalentnivâer

på 100-103 dB(I) vid några realistiska driftfall med blandade körsätt och

>medelhastigheter på 70-90 km/h..

Mätmetodik och måttenheter

Onoggrannheten p 9 a icke specificerade vindförhâllanden uppskattas till '2

dB för totalvärdena. P g a ändlig mättid fås en osäkerhet hos totalvärdena

som är :I:0,5 dB uttryckt som konfidensintervall med 5% riskniva. -MotsVa-

rande för enskilda tersband är il dB ner till 5Hz, gradvis ökande tilli2 dB

vid 2 Hz. '

Ifall smalbandsanalys med t ex. 0,25 Hz upplösning hade använts istället för

'_tersbandsanalys skulle motsvarande precision ha blivit betydligt sämre,

nämligen ca 16 dB över hela frekvensområdet..

-5 :ÅDe olika frekvensviktningsfunktionerna som provades för beräkning av total-

' 1/

i,
_/ värden enligt avsnitt 5.3 gav i samtliga fall likvärdiga resultat. Maximala

skillnaden mellan dB(.lin), dB(IL) och dB(I) är 1,5 dB. Orsaken till viktnings-

kurvans relativt ringa. betydelse är att huvudsakliga energiinnehållet hos

infraljudsignalen i alla här uppmätta fall ligger inom området 5-20 Hz och

'satt viktningskurvorna i detta område skiljer sig obetydligt. En viss tendens

finns dock att dB(IL)-värdena *ligger 0-1 dB under dB(lin) och dB(I).

Se även diskussionen beträffande. vindinflytande.
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SLUTSATSER

InfraljudniVån i här provade fordon ligger vid 90 km/h med alla rutor

stängda på en nivâ av 101-106 dB(IL). Motsvarande infraljud då fordonens

vänstra sidoruta är halvöppen, är 114-121 dB(IL).

Infraljudnivân i fordonen ökas 13-18 dB(IL) då den vänstra sidorutan

öppnas till hälften.

Arbetarskyddsstyrelsens gränsvärde för tillåten infraljudexponering i ar-I

betslivet överskrids inte vid färd med stängdarutor i 90 km/h. Troligen

gäller detta också för andra hastigheter upp till åtminstone 110 km/h. Vid

färd med halvöppen sidoruta under minstl h överskrids däremot gränsvär-

det vid 90 km/h. Troligen gäller detta även för betydligt lägre fordonshas-

tigheter. Detta torde medföra konsekvenser för vissa yrkesförarkategorier

under sommartid då det kan vara ett önskemål att kunna ha sidorutor

öppna;

Infraljudmätningar påverkas i hög grad av omgivande luftens rörelsehastig-

het (vindhastigheten). För färd i ca 8 m/s medvind relativt färd i

motsvarande motvind men med samma fordonshastighet, uppmättes en

skillnad på 9 dB(IL) i infraljudniVå. Detta medför att infraljudmätningar

måste göras vid antingen mycket låga- vindhastigheter för att uppnå

godtagbar noggrannhet, eller måste mätningar utföras i motsatta körrikt-

ningar .med samma storlek men motsatta riktningar på vindhastigheten, och

ett medelvärde beräknas.

Mätresultaten talar för att orundhet eller 'obalans hos hjulen orsakar

infraljud vid hjulvarvfrekvensen.

Aerodynamiskt 'genererat infraljud, dvs infraljud alstrat av turbulenta

iluftflöden runt fordonet, förekommer i avsevärd omfattning. Vid öppen

sidoruta Verkar denna mekanism vara den dominerande källan.

Olika frekvensviktningsfunktioner har provats vid beräkning av totalvärden

utgående från uppmätta frekvensspektra. Dessa är enlineär viktfunktion (=

'1 *inom 2-250Hz) benämnd "lin", en funktion som är lineär '= 1 inom 2-20 Hz

men: 0 för 'övriga frekvenser (benämnd "IL") samt en s k I-akurva vilken_ A
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'särskilt framhäver frekvenser inom 6-30 Hz. Alla tre alternativen ger

likvärdiga totalvärden för alla här tillgängliga infraljudspektra. Maximala

skillnaden mellan lin-, IL- och I-viktade värden är mindre än 1,5 dB. I-

filtret har fördelen att vara mycket enkelt men ändå ge en dämpning inom

bulleromrâdet.

Mätningar av infraljud under längre normala körningar med blandade

körsätt gav medelnivâer (ekvivalentnivâer) som var Ungefär likvärdiga med

de nivâer som uppmättes vid 90 km/h.
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