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FÖRORD

I föreliggande rapport redovisas ett par förförsök

samt förslag till användning av en simulator och en

försöksserie syftande till att ge information om

hur vibrationer i kombination med buller och infra-

ljud påverkar i första hand en sovande människa.

Förslagen har utarbetats på uppdrag av Statens Natur-

_vårdsverk och initiativet till arbetet togs i två av

IVAs arbetsgrupper för vibrationsfrågor. I viss mån

kan det även ses som en naturlig fortsättning på det

tekniska samarbete VTI deltog i genom vibrationssam-

arbetsgruppen i Uppsala (Vibr U).

Projektet bekostas med medel från Statens Naturvårds-

verk och VTI.
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REFERAT

I rapporten ges en genomgång av de aspekter som kan

läggas på människans störningsbenägenhet av infraljud,

buller och vibrationer i byggnader.

Vidare behandlas de fysiologiska mätmetoder som kan

bli aktuella vid registrering av människans upplevelse

av buller och vibrationer. Rapporten behandlar i första

hand vägtrafikinducerade störningar.

I rapporten beskrivs också den vibrationssimulator som

har uppbyggts. Några försök med sängar och kuddars

överföringsfunktioner samt ett sömnförsök beskrivs.

Försökspersoner får sova samtidigt som de har utsatts

för olika vibrations- och ljudnivåer. Försöksperso-

nernas sömnmönster registreras via EEG (hjärnvågor),

EMG (muskelaktivitet) och EOG (ögonrörelser). Detta

sker för att kunna fastställa nivåer där sömnstörningar

inträder.
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VTI

BAKGRUND

Intresset för vibrationer som skadlig miljöpåverkande

faktor har under de senaste årtiondena vuxit allt

snabbare.

Människan utsätts nästan ständigt för olika typer av

vibrationer i t ex byggnader, fordon och båtar. Dessa

leder till upplevelser av obehag och trötthet samt

påverkar arbete och prestation. I många fall kan det

leda till trafikolyckor (Arnberg, Carlsson och Magnus-

son 1978) eller olika skador (Clemedson 1977; Lidström

1977).

Ett omfattande arbete har lagts ner på att specificera

de karakteristika i vibrationerna som har effekt på

människan, hur hon reagerar och under vilka förhållan-

den detta måste beaktas. Arbetet har lett fram till

en rad vibrationsnormer eller förslag till sådana.

Emellertid kan inga normer inom detta område ännu

betraktas som slutgiltiga, utan de fungerar huvudsak-

ligen som jämförande instrument som forskare och

praktiker kan utnyttja för att samordna sina resultat,

En stor fördel med normer är att specificerad teknik

för mätning utvecklas och beskrivs. En stor risk är

emellertid att även en mycket preliminär och ofull-

ständig norm kan få en avgörande betydelse för ut-

vecklingen inom ett område.

I kapitel 2 av rapporten "Effekter och normer" kommer

vibrationers inverkan på människor att diskuteras,

liksom normer som rör helkroppsexposition och framför.

allt de som kan tillämpas i byggnader. Typer av vibra-

tionskällor, storleken och typen av vibrationerna,

liksom möjliga åtgärder för att minska dessa, kommer

också att diskuteras.

MEDDELANDE 339



I kapitel 3 "Mätmetoder" kommer före och nackdelar

med simulatorförsök att diskuteras, liksom en genom-

gång att göras av medicinska och psykologiska mätmem

toder.

I kapitel 4i"Vibrationssimulator"'beskrivs den utveck-

lade miljösimulatorn där vibrationer, buller och

infraljud kan exciteras.

I kapitel 5 presenteras förförsök som genomförts.

I kapitel 6 presenteras det system för automatisk

analys av sömn EEG som används.

Slutligen i kapitel 7 kommer ett designförslag att

diskuteras. Målsättningen med detta är att ge underlag

till normer för vibrationer i byggnader. Framför allt

kommer principiella frågor att belysas t ex kan enkla

dos-respons-samband användas i normer utan att stör-

ningens informationsinnehåll beaktas.
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EFFEKTER OCH NORMER

Vibrationers inverkan på människan - medicinska och

tekniska aspekter

Genom bilar, järnvägar, Skogsmaskiner, sprängningar

etc blir dagligen ett stort antal människor utsatta

för olika typer av.ljud- och vibrationsvågor. Vad

gäller helkroppsvibrationer vet man fortfarande rela-

tivt lite om de eventuella skadeverkningar som kan

tänkas uppstå. Ett relativt stort antal mätningar har

utförts på försökspersoner för att utröna hur olika

delar av människokroppen reagerar vid vibrationsex-

position med olika frekvenser, riktningar, duration

_etc (Clemedson, 1977; Arnberg 1973). Genom dessa mät-

ningar och de ungefärliga beräkningar av resonans-

frekvenser för olika organ som kan göras med utgångs-

punkt frân deras massa, har man börjat skaffa sig en

viss bild av det biomekaniska beteendet hos människan

(Clemedson 1977; Gierke, Nixon och Guignard 1975).

Kunskap om detta är mycket viktigt eftersom resonans

av en specifik vävnad eller kroppsdel alltid medför

den största mekaniska spänningen i den. Spänning i

en vävnad är intimt förknippad med de olika nöd-

vändiga fysiologiskareaktionerna i kroppen, så-

som cirkulation, andning, muskelsystem och nerv-

system likaväl som till den subjektiva upplevelsen

av vibrationer och mänskligt beteende.

Var gränserna går för att skador, störande smärtor

eller prestationsnedsättning ska uppstå är visser-

ligen ännu huvudsakligen outforskat, men att dessa

gränser i många fall befinner sig inom de mätvär-

den man normalt finner i vårt samhälle, får dock

anses klart påvisat (Hansson 1977; Lidström 1977).

Vad man bör hålla i minnet är att olika organ har

olika känslighet på grund.av den olika placeringen,

struktur och den förankring de har genom senor och
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bindväv etc. Dessutom är kunskapen om effekter på

blodkärl mycket lite känd, varigenom de största negaw

tiva effekter på ett visst organej nödvändigtvis

behöver uppstå vid maximal resonans för detta, utan

vid en annan frekvens då exempelvis blodförsörjning

och cirkulation blir mest störd. Att den perifera

cirkulationen kan rubbas med exempelvis spasm i fing-

rarnas blodkärl som följd är sedan länge välbekant

(Lidström 1977). Vissa effekter av vibrationer kommer

på grund av sin natur att märkas tydligare exempelvis

ökad saltsyraproduktion, genom effekter på magsäcken

(Liszka et al 1978), rygg och muskelsmärtor genom för-

ändringar i ben, leder, muskler och senor eller peri-

fera nervfunktionsrubbningar (Christ 1974; Lidström

1977). En del andra effekter, som vi för närvarande

har liten uppfattning om, kan innefatta störningar

av psyket, immunförsvaret etc genom långtidseffekter

på grund av mer eller mindre tydliga stresseffekter.

Förutom de mer direkta skadeeffekterna av vibrationerna

på olika organ är det mycket sannolikt att risken för

olyckor av olika slag ökar, dels genom den uttrött-

ningseffekt som kommer av störd nattsömn och allmänt

höjd stressnivå, dels genom den störning av motoriken

som vissa vibrationer utövar på grund av den förhâlw

landevis större vibrationskänslighet hos nervrecepto-

rer i muskler (Brown et al 1967; Lewis och Griffin

1976). Detta medför att de läges- och rörelseavkän-

nande mekanismerna störs, med en sämre fungerande

motorik som följd.

Vad gäller vibrationer i byggnader vet man att trafik

i första hand stör vila och sömn. Förutom de direkta

effekterna kan man i många fall få mycket kraftiga

störningar genom oro, rädsla och den s k irritationsam

spiralen, dvs att minnet av den tidigare störningen

summerar till den nuvarande, så att en återkommande

VTI MEDDELANDE 339
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störning som ligger på en viss nivå, upplevs mer och

mer irriterande. Framför allt har man anledning att

beakta de långsiktiga effekterna av den ofta både

kvantitativt och kvalitativt försämrade sömnen. Det

finns stor anledning att misstänka att detta medför

både en nedsättning av arbetskapaciteten vilket ofta

sekundärt innebär en ytterligare belastning på indi-

viden, samt genom stresseffekterna en ökad risk för

olyckor och sjukdomar. Se även avsnittet om percep-

tion.

Avslutningsvis kan det vara av intresse att påpeka

att i och med att de olika störnings- och skade-

effekterna av vibrationer och buller blir bättre

kartlagda, får man förutom de mera långsamma effekter

som eventuellt nya normer för husbyggande, Vägunder-

håll etc troligen en betydligt snabbare effekt genom

att människor kan ges en realistisk uppfattning om

riskerna.

N [\
J

Perception

 

Perception är organismens kontakt med sin miljö,

krOppens inre tillstånd samt dess ställningar och

rörelser. Utvecklingen har genom årtusendenas lopp

lett till att människan fått ett perceptionssystem

som var väl anpassat till vår tidigare miljö. Tyvärr

är miljön i det moderna samhället i stor utsträckning

helt annorlunda. Nutida företeelser som vibrationer

från bilar, tåg och sprängningar har det således inte

hunnit ske någon anpassning till. Vibrationer som

sådana har förstås alltid förekommit exempelvis i sam-\

band med oväder, jordskred etc. Att snabbt känna och

t ex vakna av vibrationer vid jordbävningar, djur-

flockar i panik och liknande och sätta sig i säerkhet,

var troligen av livsavgörande betydelse. Människan
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utsätts också för en mängd meranormala vibrationer

exempelvis när man går, springer, simmar, klättar i

träd osv. Dessa bör förstås ej försätta individen i

larmberedskap utan enbart ingå som en komponent i

det normala informationsflödet tillsammans med syn,

hörsel'eth

Meningen med dessa exempel är att framhålla hur vik-

tigt det är att man i perceptionsstudier även beaktar

människans ursprung och att vårt sätt att reagera

på olika vibrationstyper i många fall utvecklats för

att öka våra möjligheter att överleva. I dagens sam-

hälle kan upplevelsen av vibrationer varna för vissa

av dessa som verkligen är skadliga, men även varna för

sådana som är tämligen ofarliga och som först genom

psykets och kroppens reaktionerqmådetta faktiskt

blir skaliga. Det senare sker genom direkta och in-

direkta störningseffekter på t ex sömn och koncentra-

tion. Detta gäller troligen i hög utsträckning för de

störande vibrationer som förekommer i hus.

De perceptionssystem som registrerar vibrationer är:

1. Balanssinnet, som registrerar små ändringar av

huvudets position.

2. Kinestatiska sinnet, som känner rörelser i musk-

ler och senor.

3. Taktila hudens passiva känselsystem, som känner

när man utsätts för vibrationer.

4. Taktila hudens aktiva känselsystem, som registren

rar när man själv känner efter, dvs är aktiv

t ex med fingertoppar och fötter.

5. Visuella sinnet, som påverkas av framför allt

vibrationer av lägre frekvens.
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Varje sinnessystem levererar in sina informationer

till hjärnan där de förenklas innan de når medveten-

hetsnivå. Man är således endast medveten om vibratio-

nerna men inte om alla receptorer som ger informatio-

nen (Gibson 1969). Om man aktivt letar efter vibratio-

ner, ser man till att kroppens känslighet utnyttjas

maximalt för detta utan att man är särskilt medveten

om mekanismen.

Människor som bor i vibrerande miljöer kan bli fixe-

rade vid vibrationer, se ovan, och faktiskt försöka

att känna dem och kanske genom detta uppleva en sorts

kontroll av dem. Det störande för dem är att de vet

att vibrationerna förekommer och att känna dem inne-

bär en upplevelse av kontroll, vilket ger en storts

lättnad.

Den percpetuella adaptationen och olika eftereffek-

ter är viktiga i många sammanhang. Om bedömningen av

ett visst stimulus förändras efter en tid med konstant

stimulering, säger manatt adaptation inträffar. Ett

tåg som passerar förbi, ger således till en början

en starkare upplevelse av vibration än i slutet.

Huruvida denna adaptation är så stor att den är värd

att beakta är i dag relativt okänt, men åtminstone

när det gäller synsinnet vet man att den i allmänhet

sker mycket snabbt, varför man skulle kunna förmoda

att upplevelsen av de vibrationer som påverkar ögonen,

ändras efter en relativt kort tids exponering.

2.3_ Fysiologiska förändringars samband med perception

 

Vibrationer påverkar otvivelaktigt människan även

fysiologiskt, om de är tillräckligt kraftiga. Som

tidigare nämnts, är det inte säkert att sinnesorga-

nen ger speciella varningar för de vibrationer som

är farligast..En vibrationer som ger självsvängning i
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njurarna kan t ex vara farlig utan att det upplevs

som särskilt obehagligt.

De direkta förändringarna som kan uppstå av vibratio-

ner innefattar körtelpåverkan med en ökad hormonpro-

duktion som följd, påverkan på vissa andra inre organ,

centrala och perifera nervsystemet och möjligen hud,

muskler och benstomme.

Indirekta störningar kan även förekomma genom att

upplevelser och inlärda effekter leder till en stör-

ning av hormonbalansen.

Båda typerna av störning är allvarliga, men de indi-

rekta kan minskas genom exempelvis information som

ger en känsla av kontroll över störningen.Det har

visat sig i en rad försök.att en känsla av kontroll

ger förhållandevis mindre stress (Kern 1966, Bergström

och Arnberg 1971) och att information som förklarar

varför vissa störningar är nödvändiga minskar den

störande effekten av dessa (Sörensen 1970).

Kan man bryta irritationsspiralen är mycket vunnet,

men av avgörande betydelse är att man inte tar bort

varningssignaler som rör de direkta störningarna.

Effekten kan då tänkas bli att värre skador kan upp-

stå, eftersom människan ställt in sig på att vibra-

tionerna inte är farliga och således kanske skyddar

sig mindre mot dem, trots att de är skadliga. Kun-

skap om vad som är direkta och indirekta störningar

är därför mycket viktigt innan man börjar manipulera

med människors upplevelser. De varningssystem som

finns i kroppen är trots allt de bästa vi för när-w

varande har.

,VTI MEDDELANDE 339



.4 Upplevelser genomäperception

 

Vibrationer kan ge upphov till en rad olika upplevel-

ser både negativa som obehag, irritation och osäker-

het och positiva som t ex stimulans. Känslorna påver-

kas med tiden beroende på störningens Styrka och

individuella skillnader, men i huvudsak kan sägas

att upplevelsen av störningen gradvis ökar vid kraf-

tiga störningar (irritationsspiralen) medan man vid

små störningar anpassar sig till obehaget åtminstone

en tid.

Av stor betydelse för upplevelsen av denna påverkan

är:

1. Vad man koncentrerar sig på (uppmärksamhetsinrikt-

ning)

2. Förväntningar

3. Individens attityder

4. Motivation att stå ut eller klaga

5. Vakenhetsgrad och sinnestillstånd

6. Tidigare erfarenheter av exponering

7. Samtidiga andra störningar

En intressant fråga när det gäller upplevelsen och

irritationsspiral är i vilken mån förvarning om t ex

sprängningsvibrationer leder till mindre störning

eller ej och hur sådana varningar bör utfärdas så att

de har optimalleffekt.

Samtliga punkter är behandlade på andra ställen i rap-

porten utom punkt 7 "Samtidiga andra störningar". När

det gäller detta ger buller och infraljud från trafik

klara störningar, se bl a översikt i Bodare et al

1976. Att buller, infraljud och vibrationer interfe-

rerar finns många försök som visar (se t ex Sommer och
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Harris 1973) och att de tillsammans ger en störning

som kan vara helt olik den som erhålls om varje stör-

komponent studeras var för sig. Den bristande överens-w

stämmelse som finns när det gäller störningar från

trafikbuller kan kanske delvis förklaras med olika

vibrations- och infraljudinteraktioner. Det är därför

nödvändigt.att åtminstone klarlägga denna interaktion

innan varje variabels störeffekt betraktas som obe-

roende av de andra.

2.5 Vibrationernas effekt på prestation

 

Vibrationer kan ha en direkt påverkan på t ex grov- och

finmotorik, perception, bearbetning och bedömning.

När detgäller vissa typer av finmotoriskt arbete har

man p g a vibrationsstörningar fått ställa speciella

krav på arbetsmiljön. Några övriga effekter har ej

rapporterats av de vibrationer som förekommer i bygga

nader, men området är ännu mycket litet undersökt.

Förutom de direkta effekterna kan tidsberoende effek-

ter uppträda samt eftereffekter. Eftereffekter i form

av trötthet och därmed nedsatt prestation är troligen

bland de viktigaste. Prestationsstudier efter vibraw

tionspåverkan och fysiologiska studier (t ex EEG och

hormonanalyser) vid och efter sömn under Vibrations-

påverkan, är troligen ett lämpligt sätt att studera

en del av vibrationernas effekter på människan.

2.6 Psykiska faktorer som sänker eller höjer toleransnivån

 

Som diskuterades i avsnitt 2.2 kan vårt percpetions-

system tolka vibrations- och bullerstimuli som ett

hot, även om någon fara inte föreligger.
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Detta gör att vi ibland får svårt att klara.av vissa

situationer och krOppen försätts eventuellt i alarm-

beredskap, Vilket utgör förberedelsen till flykt,

anfall eller annan anpassningsåtgärd. Ibland är för-

svarsberedelserna ändamålsenliga och väl anpassade.

I andra fall kan de vara för svaga, för starka eller

helt missriktade.

Även den moderna människan behöver en viss alarm-

beredskap. Dock kan denna hos vissa personer vara onö-

digt hög. En länge pågående elleralltför kraftig

reaktion ger upphov till stress, som ofta upplevs som

organsensationer tlex tryck över hjässan, ont i magen

eller stickningar i hjärtat.

En akut stressituation medför att kroppen snabbt

mobiliserar sina resurser. Från hjärnbarken går sig-

naler till delar av hjärnan som aktiverar det auto-

noma nervsystemet, dvs det nervsystem som inte direkt

styrs av Viljan. Härigenom ökar bl a adrenalinhalten

i blodet, puls och blodtryck stiger, blodet dirigeras

om i kroppen osv. Detta är den snabba fasen i stress-

reaktionen.

Långsamma fasen innebär att en del av adrenalinet förs

med blodet till hypofysen som då avger hormon Vilka

i sin tur bl a påverkar binjurebarken att avge livs-

viktiga hormoner främst kortisol.

Ljud är en typ av störning som man studerat noga. En

hel del av det man lärt om ljudreaktioner förefaller

också tillämpbart för vibrationer. Det kan av denna

anledning vara av intresse att titta närmare på

effekten av ljudstörningar.
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2-6.1 Eäâst2§§_ê2_§2êäsiasêä

En uppdelning av effekten av buller efter Loeb (1980):

1. Kraftigt buller ger upphov till en hörselnedsätt-

ning som till en början är temporär, men om bull-

ret har lång varaktighet eller upprepas ofta kan

bli permanent. Detta är knappast intressant när

det gäller vibrationer i byggnader.

2. Störning i perceptionen, dvs att tal och olika

aktiviteter störs avbuller. En motsvarande stör-

ning när det gäller vibrationer gäller främst för

vissa finmotoriska arbeten som t ex för urmakare

och kommer därför inte att behandlas här.

3. Obehags- och trötthetseffekter (annoyance). Denna

typ av störningar har dels en fysiologisk och dels

en psykologisk sida. Vissa djur som blir överras-

kade av ljud spelar först döda, därefter attacke-

rar eller flyr de. Det överraskande ljudet leder

således till att djuret mobiliserar alla sina

resurser för att klara en eventuell krissituation.

Djuret spelar död för att ge kroppen en möjlighet

att fullt utveckla stressreaktionenm (Jansen 1980).

Om beredskapsnivân under lång tid hålls hög inne-

bär det enligt Trafikbullerutredningen (1974) att

en förhöjd "förslitningshastighet" sker i orga-

nismen.

2.6-2 99§:§s§292§§ê9ä22s

För att utlösa en stressreaktion behövs ett stimuli.

Det finns också ett samband mellan styrkan på stimulit

och den reaktion som blir följden, dvs ett dos-respons-

samband.
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Vid buller under 40 dB kan man ej iakttaga någon fysio-

logisk påverkan på människan, men med stigande nivåer

kan man registrera allt.kraftigare effekter i form av

t ex förändring av hjärtfrekvensen, sammandragning

av blodkärl och förändring av andningsfunktionen.

Dessa reaktioner beror på nedärvda mer eller mindre

lättaktiverade mönster för frigörande av stresshor-

moner (Hugdahl 1981).

Tillvänjning - irritationsspiral - olika inlärnings-

sääsåzêä _________________________________________ _-

Människan är emellertid trots många nedärvda mönster

mycket flexibel och utmärkes genom sin extrema möjlig*

het till inlärning. Det nedärvda system som finns för

varning och aktivering kan således modifieras en hel

del.

Ett exempel på inlärning är tillvänjning till stimuli,

vilken dels kan ske på en ren fysisk nivå, men även

genom att man lär sig att ett Visst ljud inte är far-

ligt, t ex tågpassager kl 24 varje natt.

Hur inlärningen av att t ex ett speciellt tågljud inte

är farligt påverkar effekten av störningen, vet man

egentligen inte så mycket om, men på ett eller annat

sätt hindras den tillvänjda tågljudsstörningen från

att väcka den sovande och från att ge någon större

stressreaktion. Den inlärningsmässiga tillvänjningen

anses av de flesta forskare vara en aktiv process

som t ex klaras bättre av en utvilad person än en

trött- För diskussion angående betydelsen av informa-

tionsinnehållet för reaktionsbenägenheten se Griefahn

(1976).

En motsvarande negativ inlärningsprocess finns även,

där störningens effekt växer genom att den knyts ihop
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med rädsla och irritation. En negativ tolkning av

störningen leder automatiskt till en positiv feedback,

dvs varningen registreras som befogad och förstärks

ytterligare nästa gång. Poängen med detta är att en

ytterligare anpassning till miljön kan ske. Ljudet

från ett anfallande djur ska uppmärksammas ännu tidi*

gare genom denna feedback om händelsen upprepas. Nega-

tiva tolkningar av händelser sker i det moderna sam-

hället ofta utan att det egentligen finns orsak till

det och effekten av störningarna ökar därigenom. Man

talar om en irritationsspiral.

2-6 4 Eêêêêi§i§2229_§2_2295§2292s5

Genom inlärning kan således en reducering eller till-

vänjning av störningar ske. En förutsättning för detta

är att störningarna snabbt kan identifieras, dvs innan

de utlöser hela den komplicerade kedjan av stress och

aktiveringshormoner (Gaveria 1967).

Buller och Vibrationer från en buss kan ge möjlig-

heter till snabb identifiering av källan och därför

ge mindre effekt än samma vibrationer utan buller och

därmed utan möjligheter till identifiering. Även en

sovande människa påverkas av vad de lärt och om sti-

muli kan identifieras.De som ärvana vid vissa vibra-

tioner sover bättre än de som ej är vana.

Interaktion mellan olika störningar kan genom ökade

möjligheter till identifikation av källan bli negativ

i stället för att störningarna adderas till varandra.

Identifikation kan även leda till mer störningar om

rädsla, obehag eller irritation är knutet till källan

eller effekter av störningarna t ex rädsla för att

vibrationer ger sprickor i ens hus. Identifieras
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sådana störningar sker genom den adderade inlärnings-

effekten (irritationsspiralen) en snabbare och snabbare

negativ stresseffekt.

Många sorters obehag kan dessutom gradvis adderas

till en effekt av störningen som är helt utanför det

förväntade dos-responssambandet. En vibration från

en överraskande sprängning som ej kan identifieras

direkt ger rädsla. När kunskap om sprängning erhål-

lits kommer oro för huset in. Oron för huset förstärks

Vid varje vibration och en klar stressreaktion upp-

träder.

EEIQEEêEEQE

Inlärning spelar en stor roll i Vilken effekt stör-

ningar får och genom att påverka inlärningen kan man

minska effekten av störningar och bryta irritations-

spiraler.

En rad försök har visat att man med positiv information

kan ändra folks uppfattning om störkällan och däri-

genom minska obehag som leder till att stresshormon-

produktionen förstärks. Information om flygets nyttig-

het minskade t ex störningar runt ett flygfält (Sören-

sen 1970).

Information kan således dels klargöra samhällets behov

av t ex att få sprängningar gjorda eller andra akti-

viteter utförda och dels hjälpa människor att snabbt

identifiera störningen. Dessutom kan information om

hus ges och hur kontroll genomförs för att ge even-

tuell ersättning för sprickbildning. Sltuligen kan

varning ge möjlighet att undvika störningen, enbart

en sådan valmöjlighet minskar ofta effekten av stör-

ningen.
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Sammanfattningsvis är information när det gäller vibra-

tionsstörningar en av de vägar som kan ge goda effekø

ter, men man bör även ta hänsyn till dos-responssamband.

för att inte människor ska försöka anpassa sig mer än

vad de egentligen klarar av och döljer stresseffekter.

Den stora individuella variationen får inte glömmas

i detta sammanhang.

Vibrationsnormer kan ses som en form av information,

dvs "det här ska jag tåla och inte irritera mig på".

Upplevs normen som realistisk kan den bryta irrita-

tionsspiraler och inte bara sänka det upplevda obehaget

utan även påverka stresshormonerna. Är normen för

restriktiv, påverkas människor att känna störningar

där sådana egentligen inte finns och ökar således

stressen. Accepterar normen mycket störningar, för*

kastas den av många människor och de känner sig lurade,

vilket ger ökad stress.

Kriterier för helkroppsexponering

Inom området finns flera utarbetade bedömningsgrunder-

En rad normer finns som enbart gäller i ett visst land

men ej godtagits utanför detta land, t ex den japanska

som även blivit lagstadgad.

1. ISO standard 2631 1978, se bilaga 1.

2. Draft Addendum ISO 2631/DAD, se bilaga 2.

3. DiN 4150. Erschütterungen in Bauwesen. Entwirkung

auf Menschen in Gebäuden 1975,

Kritiken mot dessa bedömningsgrunder är hård, både

vad det gäller hur de tagits fram och hur de ska tille

lämpas.

De normer som hittills har utarbetats i huvudsak har

utgått från simulatorförsök där effekten av framför

allt olika sinussvängningar har studerats. Detta ger
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en mycket orealistisk bild vad gäller de vanliga vib-

rationsförhållandena i hus, fordon etc. En analys av

dessa försök påvisar följande allvarliga felkällor:

1. De enkla sinusvibrationer som använts ger andra

upplevelser än de mera komplexa Vibrationer.som

man normalt finner i exempelvis byggnader.

2. Fp koncentrerar sig i allt för hög grad på att

jämföra eller upptäcka vibrationerna.I sin strävan

att vara konsekventa och "duktiga" som fp, är det

mycket troligt att de använder sig av andra

effekter av vibrationerna än obehag, sådana som

är lättare att observera och att komma ihåg, t ex

att registrera vibrationerna med hjälp av synen

(det s k stimulusfelet).

3. Den kombinerade stresseffekten har ej beaktats.

I en viss miljö är det den totala störnings- eller

stresseffekten som är det viktiga, varför värdet

av vibrationseffekter i en tyst eller nästan tyst

simulator från praktisk synpunkt har ett relativt

begränsat värde. Att en kombinationseffekt finns

har visats av bl a Sommer och Harris 1973.

4. Man har i en norm valt att använda upptäckbarhets-

tröskeln som acceptansnivå, vilket man definitivt

inte kan göra utan mera stöd av experiment.

5. Man har inte knutit bedömarnaskrav till någon

kostnad utan fått renaönskningar ofta styrda av

vaga subjektiva definitioner som "oacceptabelt",

"besvärande", "ganska störande" och "mycket stö-

rande".

6 Man har ej beaktat störningens informationsvärde

dvs dess informationsbärande egenskaper eller
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att människans kapacitet för inlärning är mycket

stor .

På grund av ovanstående svagheter i så gott som samt-

liga hittills utförda undersökningar samt dåliga

beskrivningar av experimentsituationer och instruktion

samt ej representativa urval och mätningar, kan resul-

taten från dessa ej med någon större tillförlitlighet

användas för utarbetande av realistiska normer för

vibrationseffekter på människan.

Ett annat sätt att uppskatta var den tolerabla gränsen

för vibrationsstörningar i hus ska sättas, har varit

att göra mätningar i byggnader som utsätts för vibra-

tioner och studera effekterna av dessa. Brister i ur-

valet samt en rad andra felkällor gör att även dessa

undersökningar ej ger speciellt tillförlitliga data.

Några av de vanligaste felen som förekommer är:

1. De personer som bor i husen tenderar att överdriva

sina klagomål i de fall de upplever att detta

medför att de kan få reparationer betalda.

2. Ekonomiska synpunkter gör att vibrationer som kan

tänkas skada huset observeras speciellt noga, med

följd att en successiv ökning av obehagskänslor

sker av denna anledning.

3. Andra.viktiga faktorer som buller, infraljud,

sysselsättning, kroppsläge, fysisk och psykisk

anpassning, sömnstörning samt långtidseffekter är

svåra att studera på grund av de förhållandevis

okontrollerade betingelserna.

4. Stor risk för feltolkning av orsaken till even-

tuellt funna störningar genom att många olika

störningar förekommer samtidigt och är högt

korrelerade.
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Sammanfattningsvis har genomgång av relevant littera-

tur och diskussioner med forskare och praktiker som

arbetar inom området visat att de metoder som används

för att få fram ett underlag till normer ej varit

tillfredsställande. Det är nu.nödvändigt med ett helt

nytt synsätt, där kunskap om människan och studiet

av henne ger ett större inflytande i arbetet. Mål-

sättningen måste vara att utnyttja det kunnande och

den erfarenhet som finns inom alla de olika discipli-

ner där studier av Vibrationseffekter pågår, t ex

medidin, fysiologi, teknik, psykologi och sociologi.

I ett sådant tvärvetenskapligt team har ett förslag

utarbetats som syftar till att med tillgänglig teknik

försöka få fram så tillförlitliga data som möjligt,

till grund för normer och acceptansgränser.

Det centrala i detta förslag är byggandet av en avan-

cerad simulator, där vibrationer, buller och infraljud

som spelats in under realistiska förhållanden i t ex

ett bostadshus, kan reproduceras och varieras i simu-V

latorn alltefter experimentella behov. Studier av

människor utförande olika aktiviteter, såsom arbetande,

läSande, TV-tittande och framför allt sovande, kan

därför ske under upprepbara och kontrollerbara för-

söksbetingelser. Registrering av försökspersonernas

prestationsförmåga, trötthet och eventuell obehags-

känsla, kan ske före, under och efter det att de ut-

sätts för olika kontrollerade störningar. Parallellt

med detta kan en kontinuerlig mätning av olika fysio-

logiska variabler utföras så att olika relevanta

samband kan studeras som t ex sambanden mellan stress

och vibrationer och kombinerade stresseffekter.

I samband med detta pågår arbetemed att göra ett

svenskt normförslag (Svenska Elektriska Kommissio-

nen).2hna1inom IVA pågår studier för att studera hur

vibrationer ska registreras och beskrivas. Den enkla

beskrivning som skett i norm och normförslag, är hårt
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kritiserad. Vibrationer som ger helt olika upplevel-

ser och effekter ser efter analyserna ut som om de

kom från samma typ av vibrationer. Även kritik för att

normerna är diffusa och svårtolkade förekommer och

man försöker inom SEK reda ut detta i första hand.

Slutligen anses störningseffekten vara för generell

 

 

och det påpekas att behov finns av en mer exakt specin

fikation av vad som störs och varför. Därigenom skulle

man lättare kunna göra målinriktade ändringar mot de

väsentliga störningskällorna.

Vibrationskällor och möjliga åtgärder

 

En rad olika källor till vibrationer har i olika same

manhang behandlats:

1. Vägfordon (Bodare et al 1975; Magnusson, Arnberg

1976)

2. Spårbundna fordon (Hannelius 1978)

3. Terränggående-fordon (Hansson 1977)

4. Båtar

5. Sprängningar (Bennerhult 1976)

6. Pålning, vältning och diverse arbeten (Bennerhult

1976).

7. 'Verktyg

Vibrationer 1 fordon kommer här inte att behandlas

annat än för att belysa hur olika metoder där funge-

rat i samband med att bedömningsgrunder prövats fram

för vägojämnheter.

De vibrationer som är av intresse i denna rapport

rör i huvudsak de som uppkommer i byggnader.

AV betydelse för de vibrationer som påverkar män-

niskan i byggnader är följande steg viktiga:
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1. Källan, t ex fordonsegenskaper, hastighet och vikt

2. Kontaktytan, t ex väg eller spår

3. Markegenskaper, t ex lera, sand eller sten

4. Byggnaders egenskaper, t,ex storlek, design eller

byggmaterial

5. Förmedlande möbler, t ex säng, madrass, kudde

eller stol

6. Kontaktytan med människan, t ex fötter, händer

eller rygg.

En rad mätningar har skett på olika ställen i bygg-

nader och för olika källor (se Bennerhult 1976; Bodare

et al 1975; Hannelius 1978).

Resultaten från dessa mätningar visar att vibrations-

nivåerna är avsevärda runt vägar ochjärnvägslinjer

samt vid sprängningar. Problem vid sprängning är av

mindre betydelse för människan, då dessa ofta är av

kortvarig natur och kan utföras när inga människor_

finns i byggnaden. Då det gäller vägar och järnväg

är problemet avsevärt, bl a beroende på att störningen

sker både dag och natt.

Sando och Batty (1974) har i en landsomfattande under-

sökning i England funnit att omkring 8% av popula-

tionen är allvarligt störd på grund av vägtrafik-

vibrationer,

Någon liknande landsomfattande undersökning har inte

gjorts i Sverige och någon uppskattning av hur många

människor som utsätts för extrema vibrationer finns
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inte för närvarande. Insamling av mätdata från hus

där människor har klagat, pågår över hela Sverige,

men dessa data belyser huvudsakligen hur vibrationer

från olika källor breder ut sig i mark och byggnaderi

Bodare et al 1975, rapporterar emellertid att av BOO

slumpvis valda människor inom några bostadsområden i

Uppsala brukade över hälften bli väckta av skakningar

från trafiken.

När det gäller åtgärder har en rad underSökningar

gjorts för att belysa vad som är mest effektivt.

Det självklaraste är naturligtvis att se till att

avståndet mellan vibrationskälla och mottagare är

tillräckligt stort. Adekvata åtgärder fordrar en rad

mätningar innan byggnad av hus eller väg sker och

kunskaper i hur olika dämpningar, resonanser och

fokuseringar uppkommer (se t ex Bodare et al 1975).

För att välja rätt avstånd krävs dessutom att man vet

vad byggnader och människor tål.

Med hjälp av olika sorters markisolering och andra

specialarrangemang kan man i och för sig möjliggöra

avstörd bebyggelse relativt nära vägar, men endast

till ganska stora kostnader. Martin, Nilsson och

Hill 1978, hävdar att en hel del vibrationer från

trafik är luftburna och då hjälper exempelvis mark-

isolering endast till viss del. De luftburna vibra-

tionerna är emellertid betydligt enklare att bryta

direkt genom bullerskydd.

I befintliga bostadsområden har man funnit (Tholên

1974; Whiffin och Leonard 1971; Bodare et.al 1975)

att vägens ojämnheter är av stor betydelse för upp«

komsten av vibrationerna. Under slutet av 80-talet

beräknas Sveriges allmänna vägnät mätas med snabba

mätbilar som utvecklats av VTI, Saab-Scania och VV

(se Arnberg, Magnusson och Ohlsson 1979 samt Arnberg
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1981). Jämnhetsmätningarna kan även knytas till bygg-

nadsskador som härrör från trafik som kör på ojämn-

heterna.

Experiment har även gjorts i simulator för att be-

skriva Vägens ojämnheter från körsäkerhetssynpunkt

(se Arnberg och Åström 1979 samt även Arnberg 1982).

Genom att studera sambandet vägojämnhet och vibra-

tion i byggnader runt vägen kan jämnhetskrav ställas

på vägen. Dessa kan sedan ställas i relation till

vägens verkliga tillstånd med hjälp av mätbilen.Saab

Road Surface Tester eller den senaste versionen som

VTI själv byggt - Laser Road Surface Tester (se

Arnberg 1981).

Hastigheten hos fordon - både tåg och bil - har även

stor betydelse för uppkomsten av vibrationer (se

Hannelius 1978; Bodare et al 1975). Detta samband

är Visserligen inte så enkelt. I en omfattande ge-

nomgång av trafikvibrationer som Bodare et al (1975)

gjort, påpekas att vibrationshastighetsamplituden

"nästan stiger linjärt med fordonshastigheten inom

ett speciellt hastighetsintervall". En kritisk for-

donshastighet där vibrationerna planar ut på en

nivå kan kanske analyseras fram för olika vägar och

järnvägar.

I samtliga av dessa exempel på åtgärder är det nöd-

vändigt att öka kunskapen om vad byggnader och män-

niskor klarar i form av vibrationer under olika om-

ständigheter. Utan denna kunskap hindras realistiskt

arbete med att minimera vibrationsstörningar genom

olika åtgärder.
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MÄTMETODER

Fysiologiska mätmetoder

 

Vibrationers inverkan på människokrOppen och dess

delar kan liknas vid ett mycket komplicerat multimassw

fjäderdämpningssystem vilket bl a demonstrerats av

Coermann 1965; Dieckman 1958 och von Gierke 1952.

Många försök har gjorts för att kunna skapa en vibraø

tionsmodell av människokroppen. Även om man känner

massan av olika kroppsdelar, är storleken av fjäder-

och dämpningseffekten i muskler, senor och ligament

till stor del okänd eller varierar alltför mycket,

vilket medfört att man hittills.inte lyckats åstadkomma

en enkel matematisk modell av kroppen och dess delar

och troligen aldrig kommer att lyckas med det heller

I stället behövs mer forskning om vibrationstransmissio«

nen hos olika kroppsdelar. Sådan forskning har pågått

sedan slutet av 50-talet i olika laboratorier och tek«

niken utvecklas mer och mer.

Forskningen i detta fall kan delas upp i tre områden:

1. Mätning på kroppsytan med accelerometrar

2. Mätning av vibrationer i inre organ

3. Mätning av fysiologiska reaktioner (som kan mätas

utanför kroppen).

Mêzaias-Eå_ä§929§zsê§_as§-êsssls59@s2s;

Accelerometri är en väl etablerad teknik; är den

registrerade accelerationen kan kroppsytans hastighet

och rörelse beräknas genom integrering, en respektive

två gånger med givna randvillkor. Ett annat sätt att

behandla accelerationssignalen är att RMS-bilda över

en viss tid. Detta innebär att signalen samplas,
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dvs mäts ett antal gånger, varje enskilt sample kvad-

reras, medelvärdet av kvadraterna bildas varefter

roten dras ur medelvärdet. Matematiskt uttryckt:

Vin i

Mätning av vibrationer i inre organ med ultraljud eller

 

I

xå , där Xi = ett sample av mätsignalen-
U
M
D

EêEESêE_____________________________________________--

Att få kunskap om det.biomekaniska beteendet av krop-

pens inre organ är mycket svårt för närvarande. Ett

försök för ett antal år sedan att med röntgenstrålning

studera magsäcken och ryggradens rörelser vid hel-

kroppsvibrationer måste avbrytas på grund av strål-

riskerna. Genom den snabba utvecklingen av använd-

ningen av ultraljud inom medicinen de senaste åren,

förefaller det troligt att man mycket snart kan utar-

beta en ofarlig och förhållandevis billig metodik för

detta.

Mê22229_â2_§2§29l992§5ê_Esâäfisseä

Ett av de vanligaste sätten att registrera olika typer

av påverkan på en individ, är att använda sig av olika

fysiologiska mätmetoder. Även om man blivit mer och

mer medveten om psykets effekt på olika kroppsliga

funktioner är ändå principen att mäta s k ofrivilliga

ändringar i hög grad användbar. Påpekas bör att det

mellan frivilliga och ofrivilliga ändringar ofta inte

går någon skarp skiljelinje; ex andningsrörelser sker

normalt utan inblandning av högre hjärncentra, men kan

regleras inom vida gränser av viljan. Likaså är ögon

och ögonlocksrörelser ibland viljestyrda, ibland inte,

medan exempelvis pupilldilatationen normalt påverkas
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'av viljan i mycket liten grad. De mätmetoder man an-

vänder sig av berör allt ifrån mätningar av andning,

cirkulation och kemiska ändringar i blodet till ana-

lys av talet.

I många fall bygger man på antagandet att en stor på-

frestning åtföljs av en ökad emotionell stress eller

ökad försvarsberedskap hos en individ. Denna princip

är säkert riktig i många fall, men man bör ha i

åtanke, vid tolkning av sina data, den stora indivi-

duella skillnaden människor emellan. De flesta män-

niskor reagerar t ex med kraftig pulsuppgång på olika

hot, men då och då får man försökspersoner som rea-

gerar tvärt om, dvs varje gång de utsätts för hotet

går pulsen ner. I ett fall från 75 - 80 slag i minuten

till 50 - 60 slag. I de stora gruppundersökningar som

normalt görs studeras individen mycket lite och sådan

information försummas i gruppvärden.

I de flesta fall använder man sig av metoder och

instrument som normalt används för medicinsk diagnos-

tik, vid mätning av stress och olika psykiska belast-

ningstester, men även en del för ändamålet speciellt

utvecklade metoder har börjat användas i allt större

utsträckning.

Den teoretiska bakgrunden till användandet av dessa

metoder består i att dessa avslöjar delar av den stän-

digt pågående kommunikationen mellan organismen och

dess (yttre och inre) omgivning. Hunger, törst, sömn-

behov, temperaturkontroll osv kontrolleras av två

olika nivåer i centrala nervsystemet under ledning av

hypothalamus, mitthjärnan (formatio reticularis)

vilka kontrolleras att balansen (steady state) i den

inre miljön (milieu interieur) upprätthålls. Återstäl-

lande av balansen när någon av en individs system är

ur jämvikt, ger tillfredsställelse. När ett system
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kommit ur balans, förknippas detta oftast med obehag

och organismen mobiliserar tillgängliga lämpliga

resurser för att återfå balansen i systemet igen.

Den högre nivån av kontrollsystemet bildas av det

limbiska syStemet, som påverkar individen med utgångs-

punkt från individuell bakgrund och erfarenhet. Spe-

ciella egenskaper hos individen eller exempelvis emo-

tionella upplevelser förknippade med en viss situa-

tion kan genom detta system göra att en reaktion blir

specifik för en viss individ. Se t ex det tidigare

resonemanget om irritationsspiralen som kan ge en

mycket stark fysiologisk reaktion hos en försöksper-

son där andra är opåverkade trots att de utsätts för

samma störning.

Puls och blodtryck

En av de mest studerade måtten vid olika typer av

psykisk belastning har varit puls och pulsvariabilitet.

Tanken har varit att man på detta sätt ska kunna få

ett enkelt och ganska direkt relaterat mått på belast-

ningen. Likaledes, om än ej så noga undersökt, har

man använt sig av blodtrycksmätningar och följt de

systoliska och diastoliska blodtrycken mer eller

mindre kontinuerligt, med manuella eller automatiska

metoder. Vad puls och pulsvariabilitet gäller har man

använt sig av olika bearbetningsmetoder för att lät-

tare kunna använda och hantera sina data, såsom att

använda sig av den genomsnittliga pulsen under ett

kort intervall eller bearbeta tiderna mellan puls-

slagen.

I de fall blodtrycksmätningar används har resultaten

ofta varit svårtolkade. Dessutom är själva blodtrycks-

mätningen i sig ofta är relativt störande, utom i de

fall man använder sig av en kateter, s k blodig metod.
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Denna senare metod är dock alltför avancerad för att

vara av intresse i detta sammanhang.

Ur litteraturen kan följande slutsatser erhållas:

l. Psykisk belastning ändrar vanligen inte pulsfrekvenw

sen, men denna kan i en del fall ändras på grund

av stressfaktorer. Hot av olika slag ökar oftast

pulsfrekvensen.

2. Pulsvariabilitet minskar ibland vid psykisk belast-

ning men är ofta helt oberöende av denna.

3. Blodtrycket kan stiga av stress, men det är ej

något tillförlitligt mått på psykisk belastning.

4. Användande av spektrumanalys av hjärtslagsinter-

vallen förefaller lovande som metod för bedömning

av psykisk belastning.

3.1.3.2 Andningsanalyser

Det finns ett flertal olika metoder att mäta andnings-

parametrar och förutom de mera fysiologiskt medicinska

där man direkt kan mäta in- och utandningsluften kva-

litativt och kvantitativt, kan två enklare metoder

nämnas i detta sammanhang. Man kan för det första an-

vända sig av en liten thermistor i näsborren och där-

igenom erhålla andningsfrekvens och ett grovt mått på

andningsvolym, förutsatt att det är skillnad i tem-

peratur på in« och utandad luft. För många är det

emellertid mycket irriterande att ha thermistorn i

näsborren.

Vidare kan man mäta bröstkorgens rörelser genom att

använda sig av t ex en fjäderbelastad linjär poten-
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tiometer, eller en s k selspotutrustning, där en

lysdiods rörelse registreras med en kamera. Potentio-

metermetoden är enkel att använda och försökspersonen

vänjer sig snabbt att ha ett band runt bröstkorgen.

Analys av andningsmönstret förefaller vara en lovande

metod och i ett antal arbeten redovisas goda korrela-

tioner mellan psykisk arbetsbelastning och ändrad and-

ningsfrekvens och amplitud. Andningen är dock som så

många andra fysiologiska mått beroende av stress-

nivån, varigenom dess användbarhet i viss mån minskas.

Andningsmönstret har ett relativt komplicerat samband

med sömndjup, men kan troligen ge ett värdefullt till-

skott i informationen om störningars effekt.

Galvanic skin response (GSR)

GSR är en metod som innebär att man bestämmer.mot-

ståndet i (epidermala vävnader i människokrOppen)

huden mot en elektrisk ström med låg spänning. Ibland

har hudens impedans mätts, vilket är, beskrivet något

förenklat, hudens motstånd mot växelström. Som man

kan förvänta sig, ändrar sig hudens motstånd när fuk-

tighet och koncentrationen av olika joner i och på

huden ändras. Vätska tillförs hudytan, dels genom dif-

fusion, som skeröver hela hudytan, dels genom sekre-

tion från svettkörtlar på händer och fötter. Vanligen

utförs mätningarna med små elektroder fastspända eller

tejpade i handflatan eller en vrist. Ett ständigt pro-

blem med denna metod är den fuktighet och jonföränd-

ring som ansamlas på huden under försökets gång. Genom

att bara mäta förändringar från nya nollnivåer har

många försökt komma runt detta problem, men även för-

ändringarna är beroende av ansamlingarna på huden. Sys-

tematiska fel över tiden går därför inte att undvika

med nuvarande metoder. En framtida metod där huden
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automatiskt tvättas en viss tid före varje mätning

vore därför önskvärd att få fram.

Förutom mätningar av elektriska variabler med metoder

som GSR och SCR

mätningar av avdunstningen göras och transepidermal

(TEWL)

(skin conductance response) kan även

water loss bestämmas.

Elektromyografi (EMG)

Elektromyogram är en registrering från elektroder i

huden av den elektriska potentialen hos underliggande

muskler. När det gäller psykiska belastningsförsök

registreras EMG vanligen av två anledningar:

l. mätningar av musklernas aktivitet

2. mätning av spänningen i musklerna

I de fall man är intresserad av ögonmuskelaktivitet

görs ett EOG

troderna vanligen i pannan

(elektrooculogram) och då placeras elek-

(referens) och på sidan om

ögonen. Man får då en registrering av ögonens rörelser.

När man enbart vill mäta spänningar är mätning i den

underarm eller hand som försökspersonen vid en viss

uppgift ej använder vanlig, liksom mätning i nackmusku-

laturen.

Förutom genom EMG kan ett mått på muskelspänning fås

genom mätning av omkretsen runt exempelvis en under-

arm eller genom att den varierande styrka med vilken

en försöksperson håller ett speciellt handtag under

ett försök, registreras. Registrering av ögonrörelser

är i vissa sammanhang ett mycket användbart mått,

t ex tillsammans med EEG för bedömande av sömndjup,

speciellt infallandet av den s k REM-sömnen.
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Muskelspänning kan vara ett bra mått på hur alert och

vaken en försöksperson är, men är också en funktion

av trötthet, fysisk kondition m m, vilket många gånger

gör resultaten svårtolkade. Arbete med EMG fordrar

att varje försöksperson noggrant studeras och i många

fall används som sin egen kontroll, dvs mätningar

genomförs före - under - efter försök samt vid ett

eller flera andra tillfällen.

Elektrokardiografi (EKG)

Ett elektrokardiogram är en registrering av den elek-

triska aktiviteten i hjärtat, mätt i form av poten-

tialskillnader mellan olika elektroder fästa på hud-

ytan. Det finns otaliga möjligheter att registrera

EKG-avledningar, alltifrån enkla bipolära avledningar

från bröstkorgen till mycket speciella som exempel

användandet av en elektrod i matstrupen. Ibland är

det lämpligt att återge hjärtats elektriska aktivitet

i form av ett s k vektorkardiogram (VKG). I dessa fall

används ett antal speciella avledningspunkter på

bröstkorgen, som kopplas samman så att man får en upp-

fattning om den elektriska aktiviteten i tre plan.

Resultaten erhålls i form av slyngor och metoden med-

ger i många fall en noggrannare analys av hjärtverk-

samheten.

Förutom registrering av hjärtats elektriska aktivitet,

som ett mått på dess arbete, finns ett flertal meto-

der för registrering av olika s k pulskurvor. En av

dessa är användandet av ultraljud för bedömning av

pulsationerna i blodsystemet. Ett speciellt sändar-

och mottagarinstrument placeras mot huden över en åder

och en "stråle" av ultraljud av viss frekvens riktas

mot denna. Vid ljudets reflektion kan man med hjälp av

den s k Dopplerprincipen bedöma strömningshastigheten.
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Ett annat sätt att mäta pulskurvor är genom registre-

ring av tryck genom att exempelvis trycka en liten

trattformad s k pick-up mot hudytan, varvid volym

förändringar, dvs pulsen kan registreras.

Andra metoder, som exempelvis pletysmografi där de

volymändringar ett pulsslag åstadkommer mäts, är tr0w

ligen av mindre intresse i detta sammanhang.

Biokemiska analyser

Trötthet.och stress framkallar i allmänhet mer eller

mindre tydliga ändringar i kroppens metaboliska balans,

vilket bl a visar sig i att sammansättningen av blod

och andra kroppsvätskor ändras. Eftersom en tids psy-

kisk belastning kan inducera stress och trötthet är

det ofta möjligt att få ett gott mått på belastningen

genom att använda sig av olika biokemiska analysmeto-

der för att undersöka och följa olika ämnens koncen-

tration i kroppsvätskorna.

Man har varit speciellt intresserad av att kunna följa

effekten av stress i olika sammanhang, i synnerhet

den inverkan denna har på binjurebarken. I det syf-

tet har man på senare år ofta undersökt urin eller

saliv från öronspottkörteln (parotis), medan man tidi-

gare mest använde sig av blodprover. I princip består

metoden i att man tar prover före, eventuellt under,

och efter ett försök. Proverna analyseras kemiskt för

att bestämma koncentration av den eller de ämnen man

anser vara relaterade till belastning eller stress.

Ibland är det fördelaktigast att behandla resultaten

statistiskt, men många gånger är det bättre att i en-'

skilda fall, ha möjligheten att tolka storleken av en

koncentrationsändring med hänsyn tagen till den ak-

tuella personen, då sådana faktorer som trötthet,
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dygnsrytm, födointag etc, är av betydelse. Som exempel

kan nämnas attman i en speciell försöksserie, funnit

en klar korrelation mellan stress och l7-hydroxycorti-

costeroid (l7-OHCS) i saliven. Därigenom kunde man

mycket enkelt och relativt säkert följa stressnivå

under försökets gång.

Listan på de ämnen som i olika sammanhang analyserats

i urin eller blod, är i dagens läge mycket lång och

nya intressanta substanser dyker ständigt upp. Som

exempel på användbara substanser och deras betydelse

i organismen, redovisas nedan en lista publicerad av

Hale et al (1974):

1. Noradrenalin nervsystemets aktivitet

2. Adrenalin aktiviteten i binjuremärgen

3. l7-OHCS aktiviteten i binjurebarken

4. Urea protein/katabolism

+

5. Natrium (Na ) mineral metabolism

+

6. Kalium (K ) mineral metabolism

7. Na+zK+ förhållandet metabolisk balans

Elektroencefalografi (EEG)

EEG kan användas för att registrera individens vaken-

hetsgrad men en mycket viktigare tillämpning är att de

återhämtningsprocesserna som sker under natten kan

följas direkt. Två olika typer av sömn kan urskiljas,

orto- och paradoxal-sömn. Ortosömn kan underfördelas

i 4 stadier, från stadium l (dåsighet) till 4 (djup

sömn). Under paradoxal sömn (det kallas även REM-sömn,
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>desynkroniserad sömn, drömsömn) försvinner muskeltonus.

EEGmbilden påminner om stadium 1. EOG registrerar

snabba ögonrörelser, (REM's = Rapid Eye Movements) enn

staka eller i skurar. Samtidigt förekommer spontana

kroppsrörelser. Väcks en person.i REMssömn kan han

oftast komma ihåg en dröm. EEGmmönstret i REM-sömn

tycks tyda på ytlig sömn, dock är intedetta fallet,

eftersom en person i REMésömn i regel är svårväckt.

Figur 1 visar EEG och EOG under olika sömnstadier.

I bilaga 4 finns exempel på olika sömnstadier och

förändringar registrerade i miljösimulatorn. Enligt

gängse teorier sker de fysiska återhämtningsproces-

serna under stadium 4, medan den psykiska återhämt-

ningen sker under REMmsömnen.Sömnmönstretcch även

störningsbenägenheten för externa stimuli (exempelw"

vis genom vibrationer) an rar sig gradvis med till-

 

O lv. O - --1 v ä.

tagande alder. Den aldrande manniskan sover kortare,

 

har mindre REMO och stadium 4-sömn.(både absolut och

av totala sovtiden, har en mera splittrad sömn och

E
o
\
°

,

l

störs lättare i sömnen (se figur 2)2° Genom att jäm-

föra sömnmönstret hos en försöksperson en "normal natt"

med mönstret en "störd natt" och korrelera detta med

efterföljande dags subjektiva upplevelse (trötthet,

olustkänslor, m m), sinnesstämning samt eventuella

prestationsnedsättning bör man kunna få möjlighet att

bedöma sömnstörningar.

 

1. Lukas et al (1971), Lukas och kryter (l969), Roth
et al (1972), Lukas (1975), Collins och Jampietro
(1973), Smith och Hutto (1973), Wansie och Zammit(l980).

2. Williams et al (1974), Kahn och Fisher (1969), Kales

et al (1967), Feinberg et al (1967), Webb och
Campbell (1980), och Dement (1980).
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Figur 1 WR°= vakenhet. 81, S , 83 och 5 = non-REM-
sömn stadium l - 4. åOGH = reg av horison-
tella ögonrörelser. EOGV = vertikala Ögon-
rörelser.

De objektiva fysiologiska parametrarna som studeras i

detta sammanhang är:

1. Helnattsbedömning

a. Mängd sömn i olika sömnstadier, framför allt i

stadium 3+4 och REM.

b. Störningar i sömnens cykliska förl0pp (se figur

2), till-exempel insomningstiden, fördröjning

av första stadium 4 och första REM-sömn, och

fördelningen av de olika sömnstadierna över

natten.
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2. Akuta störningar efter enstaka stimuli.

a. Korta EEG-svar (några sekunder) som inte leder

till en ändring i sömnstadium

b. En sömnstadieändring till lättare sömn.

c. Väckning

d. Kroppsrörelser (påverkan av hjärnans motoriska

centrum).

e. Neurovegetativa reaktioner (till exempel änd-

ringar i hjärtfrekvens och respirationsfrekvens).

Användning av de olika sömnstadierna på detta sätt har

bl a använts vid undersökning av olika läkemedel (bar-

biturater och andra hypnotika-sedativa), vid studier

beträffande Skiftarbete, Risberg (1980) Åkerstedt (1981)

samt vid undersökning av sömnstörningar p g a akusw

tiska stimuli såsom flyg-, tåg* och trafikbuller. Le

Vere 1977, Vernet 1973, Eberhardt 1982).
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Figur 2 Sömnmönster enligt EEG-registrering hos friska

barn, yngre vuxna och äldre personer. Svarta

fält betecknar REM-sömnsperioder.
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Det är emellertid viktigt att utvärderingen av sömn-

djupet genomförs med en pålitlig och objektiv metod.

Utvärderare som "vet" vilka resultat som är intres-

santa påverkar omedvetet sina resultat i en eller

annan riktning. Detta är klart visat i många experiment

och gäller även för utvärderare som ej vet hypotesen

utan själva bygger upp en förväntan om vissa samband

mellan EEG och till exempel tid, vibrationer och dy-

likt. Dubbelutvärderingen där utvärderarna ej kan se

mer än EEG-signalerna är därför ett sätt attlösa det-

ta.

Ett annat och bättre sätt att göra utvärderingen på,

är med hjälp av dator. En mängd olika algoritmer har

utvecklats vid ett flertal institutioner i utlandet

under de senaste 20 åren men de flesta lämpar sig en-

bart för korta registreringstider.

En lovande variant utgörs av ett "hybrid" system där

förbehandlingen av EEG-signalen sker med hjälp av ana-

loga frekvensbandfilter och detektorer för olika hän-

delser av intresse (till exempel snabba ögonrörelser,

muskeltonus, K-komplex, m m), medan datorn tar det lo-

*giska beslutet angående sömnstadiet. Metoden är billig

(kräver bara en liten mini- eller mikrodator) och snabb

(en helnattsregistrering analyseras på en halvtimme).

En sådan hybrid analysator har tagits fram och kommer

under våren 1982 att slutprogrammeras och valideras

med tidigare gjorda utvärderingar av inspelade band

från sömnstörningsförsök.
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Övriga metoder

Förutom de ovan beskrivna metoderna finns ett antal

andra mer eller mindre lämpliga i detta sammanhang.

Man har exempelvis använt sig av olika metoder för

att registrera ögonrörelser (Young och Sheena, 1975;

Simmons och Kimball, 1977; Burke, 1977)

rera blinkfrekvensen (Holland och Tarlow, 1972;

Sherman, 1973). På VTI har en del arbete utförts med

ögonrörelser och arbete pågår för att få fram en ut-

eller regist-

rustning som är mindre störande och vars utdata är

lättare att bearbeta.

Förutom den välbekanta reaktionen av ljus på pupil-

1erna, är dessas storlek påverkad av ett antal mentala

och fysiologiska reaktioner. Följaktligen har man i

ett antal undersökningar använt sig av denna effekt

som ett mått på psykisk belastning och uppmärksamhets-

inriktning (Kahneman, Beatty och Pollack, 1967; McFeely,

1972; Beatty, 1976). (1974)

man att pupilldiametern ökade tills försökspersonen

I ett arbete av Noel fann

blev överbelastad, därefter minskade den åter.

Bland de mera sofistikerade metoderna kan nämnas ana-

lyser av talet, genom att man undersöker förekomst el-

ler avsaknad av darrningar, mikrodarrningar eller frek-

vensmoduleringar i den mänskliga rösten (Dahm, 1974;

Kradz, 1974; Siminov och Frolov, 1977).

En intressant metod för mätning av disktrycket har

utarbetats av Nachemson och Elfström (1970). De an-

vände sig av en tryckgivare inbyggd i spetsen av en

nål, som fördes in i centrum av en disk i ländryggen

och där direkt avkände tryckförändringar.

I USA har man länge även mätt absorberad energi som

ett mått på störningen av helkroppsvibrationer, men
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när det gäller vibrationer i byggnader är denna metod

inte intressant (se övrigt av Arnberg, l973)g

.2 Psykolögiska mätmetoder

 

.Zol Essäersessêssiasss

I de normer och normförslag som finns för helkropps-

vibrationer är människans obehagsupplevelser och

upptäckbarhetströsklar det helt dominerande. Ska-

dor och prestationsnedsättningar vet manmycket litet

om, men man antar på lösa grunder att obehagsupple-

velser kommer innan vävnadsskador och prestations-

sänkningar sker.

Människans upplevelser och mätningen av dessa är så-

ledes vad man i stor utsträckning sysslat med. Med

hjälp av olika kvantitativa mätmetoder har man stu-

derat grundläggande processer hos människans sinnen

t ex receptorer och kodmekanismer. Man har även

tagit fram olika psykologiska mätmetoder för att

mäta människans upplevelser. För att kunna erhålla

underlag till objektiva tekniska mätmetoder krävs

av de psykologiska mätmetoderna dels att de ger

skillnaden i upplevelse av olika stimuli och dels

att de ger en absolut nollpunkt (acceptansgräns).

Med hjälp av storleken på skillnaderna kan tekniska

mätmetoder tas fram som ger information om relation

nen mellan olika störningar t'ex ett vägningsfilter

för ljudnivåmätning. Bedömning av vilka tekniska

mätmetoder som är lämpligast när det gäller vägar

och vägmätare har genomförts med detta som utgångsa

punkt (Magnusson och Arnberg, 1976; Arnberg, Magnus-

son och Ohlsson, 1979).

I många fall kan ett eller flera referensm eller ankarw

stimuli med framgång ges, som bedömaren hela tiden jämn
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för med nya stimuli (Berglund, Berglund och Lind-

vall, 1975). Problemet med att ge ett eller särskilt

flera ankarstimuli är att man ibland utan att vilja

det kan styra bedömarna. I.de fall där upplevelse av

obehag ska bedömas från t ex vibrationer, vill man

inte med ankaret styra försökspersonens uppmärksamhet

mot t ex vibrationer runt 5 Hz som kan kännas i mage

och hjärta eller vibrationer som ger rörelser av huvu-

det. Varje ankarstimuli som ges kommer att styra upp-

levelsen när något så odefinierat som obehag eller

diskomfort ska bedömas och man får ett så kallat stimu-

lusfel. Detta fel innebär att försökSpersonen bedömer

någOt som är mer lättbedömt än sina upplevelser t ex

ljudnivån från en knarrig stol påverkar bedömningen

mer än de subjektiva obehaglighetskänslorna (Arnberg,

1973). För att ändå ha fördelen av referenspunkter

kan man låta försökspersonen välja dessa.

Magnusson och Arnberg (l976) lät försökspersonen åka

på 20 vägsträckor med varierande jämnhet och efter det

fick försökspersonerna själva välja ut den från kom-

fortsynpunkt bästa och sämsta av vägarna. Därefter an-

vändes dessa sträckor som referenspunkter i denna för-

sökspersons bedömningar. Mycket goda överensstämmelser

mellan försökspersonerna erhölls på detta sätt avseen-

de relationen mellan stimuli.

När det gäller nollfunktionen i skalan vilken kan ut-

göras av en acceptansnivå eller av en upptäckbarhets-

tröskel är den oftast mycket svär att erhålla. Detta

beroende på att enskilda bedömare dels ändrar åsikt

och dels på variationen mellan bedömare. I dessa för-

sök behövs stora grupper av försökspersoner som är

slumpvis uttagna från den population man vill dra

slutsatser om. Enligt erfarenheter från VTI bör man

hålla isär jämförande bedömningar och bedömningar av

acceptansnivåer, annars löper man risken att även de
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jämförande bedömningarna blir påverkade av de ovan.

nämnda variationerna (inter- och intrabedömarvaria-

tionen).

Vibrationer i byggnader måste först mätas och.relate-

ras till varandra (jämförande bedömningar) på ett

upplevelsemässigt relevant sätt. Därefter krävs.en

större.insats för att få pålitliga acceptansgränser.

Dessa gränser bör även knytas till någon kostnad så

att de inte blir ett rent önsketänkande. Arnberg och

Magnusson (ej publicerat) knöt t ex vibrationer från

Vägskador till kostnader i form av ökat bensinpris

för renovering av vägar. Av stor betydelse är även

att man i största möjliga mån relaterar resultaten

från dessa upplevelsemätningar till mera objektiva

data.

I samband med studier av människor bör man även al tid

använda sig av möjlighetenl tt direkt fråga om deras

upplevelser av stimuli, hur de-trodde att de fick upp-

levelsen och vilka andra faktorer som de observerade

i samband med försöket. Kunskapen om hur de reagerar

är emellertid svår att få då t ex vibrationer upplevs

som en helhetsupplevelse, inte som en mängd vibra-

tioner i olika delar av krOppen och retningar av olika

sinnen. En allmän test av försökspersoners attityder,

personlighet och intelligens kan även genomföras tvex

för atthitta och studera extremt känsliga personer.

EäêêäêEåQE

Komfort är mycket svårt att mäta på ett tillfredsstälé

lande sätt framför allt acceptansgränsen, men studier

av prestationsstörningar är ännu svårare. Detta beror

på flera faktorer (se översiktsartikel av Arnberg och

Åström, 1979) varav de följande är viktigast:

MEDDELANDE 339



43

1. Stora individuella variationer

2. Inlärningseffekter

3. Prestationens känslighet för motivation

4. Uppmärksamhetsinriktningens inverkan

5. Aktiveringsnivåns.betydelse

6. Det finns ett mycket stort antal typer av presta-

tioner och aktiviteter

De stora individuella skillnaderna när det gäller

prestation är lättast att komma tillrätta med genom

att använda en försöksperson som sin egen kontroll.

För att detta ska fungera bra, bör uppgiften inte vara

beroende av inlärning. En uppgift som är väl inlärd

t ex bilkörning eller inte kräver inlärning t ex över-

vakningsuppgifter är därför att föredra.

Ett speciellt sorts motivationsproblem som är aktuellt

i efterstudierna utgör det förhållande att människan

vanligen inte klarar av att använda sin maximala kapa-

citet på en uppgift som inte kräver det. Den medvetna

kontrollen och även ansträngningen är således ganska

begränsad (se t ex Kahneman, 1973), dvs att sätta in

mer energi än den mängd som mer eller mindre automa-

tiskt sätts in beroende på problemens svårighetsgrad

är mer eller mindre över vår förmåga. Även på de

enklaste uppgifter gör vi därför oftast en del fel.

Vid lösandet av lätta uppgifter har vi en relativt

stor reservkapacitet som vid ökad svårighetsgrad undan

för undan minskar. En störning av något slag kan så-

ledes helt eller delvis kompenseras av denna reserv-

kapacitet. Eftersom försökspersonen endast har en viss
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kontroll över detta hjälper i många fall exempelvis

inte användandet av belöningssystem eller dylikt för

att hålla reservkapaciteten konstant och därigenom få

en mätbar prestationsnedsättning av störningar. Effek-

ten av en störning måste därför i många fall antingen

studeras i form av eftereffekter (Arnberg och Åström,

1978) eller genom att ge försökspersonen en ytterliga-

re uppgift som kräver att reservkapaciteten används

(secondary task). Kahneman (1973) påpekar att även om

distraktionen inte märks direkt på beteendet så sker

detta inte utan stora kostnader för individen. Moto-

riska spänningar och anatoma manifestationer i form

av högre aktiveringsnivåer är normalt uppträdande.

Detta motiveras av att man inte nöjer sig med att kon-

statera att prestationen inte blev störd i ett kortare

perspektiv.

Ogden, Levine och Eisner (1979) och Reising (1972) har

gjort översiktsartiklar över detta område. Målsätt-

ningen med att använda en "secondary task" är att se

hur mycket extra arbete operatören kan göra samtidigt

som han klarar den första uppgiftens kriteria (Knowles,

1963). Med denna metod har bl a störningar av ljud

(Boggs och Simons, 1968; Finkelman och Glass, 1970)

trötthet (Hockey, 1970) värme (Griffiths och Bche,

1971) och kombinerade stressorer (Kyriakides och

Leventhal, 1977) studerats med goda resultat. De krav

som måste sättas på en "secondary task" är:

1. Den ska vara enkel och praktisk att hantera och

bearbeta. '

2. Den ska inte (allvarligt) störa huvuduppgiften.

3. Den ska vara lätt att lära.
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4. Den ska på ett tydligt sätt kunna påvisa, när

huvuduppgiften kräver ökad.ansträngning.

5. Uppgiften ska kunna utföras av försökspersoner i

deras egen takt.

6. Svårighetsgrad ska vara varierbar.

I samband med vibrationer och huvuduppgifter av bil-

körningskaraktär är exempelvis repeterande av siffer-

serier av varierande längder en bra metod.

På VTI har man genom att simulera bilkörning (Arnberg

och Åström, l979) fått framen lovande metod för

studie av prestation och trötthetsnedsättning. För-

sökspersonen utför en aktivitet han kan sedan tidigare.

Flera typer av prestationer mäts (fin och grov moto-

rik, uppmärksamhetsinriktning och beredskap) och moti-

vationen kontrolleras med belöningar. Simulatorkörning

i bil har visat sig vara en lämplig metod för presta-

tionsnedsättning och trötthet kan studeras för efter-

kontroll i samband med studier av olika störningar.

Det är emellertid bara en typ av prestationsstudie.

Även om den är vanligt förekommande och innefattar-

många underaktiviteter finns det många andra typer av

prestationsnedsättningar som inte kan sägas represen-

teras av bilkörning. Uppgifter som är olika bilkör-

ning, men samtidigt känsliga är t ex övervakningsar-

beten. En sådan uppgift kan t ex vara att upptäcka

slumpmässigt uppdykande punkter på en TV-skärm. Dessa

uppträder med långa tidsmellanrum på TV-skärmen. I

sömndeprivationsförsök har denna metod fungerat ut-

märkt och varit känslig för trötthet, se t ex Berg-

ström, Gillberg och Arnberg, 1973.
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För- och nackdelar med en simulator

I samband med studier av människan i miljöer som är

svårkontrollerbara har man ofta konstruerat simulato-

rer i vilka olika försök kan utföras. När det gäller

vibrationers inverkan på människan är detta troligen

det säkraste och billigaste sättet att ta fram under-

lag för en vibrationsnorm.

En miljösimulator kan konstrueras i form av ett rum

där de vibrationer av den typ som förekommer i hus

kan exciteras och dessas inverkan på sovande, arbe-

tande, läsande och TV-tittande försökspersoner stu-

deras. En rad synpunkter på denna metod att studera

vibrationer finns och dessa kommer nedan att diskuw

teras.

Mä::så2is§s-§êz§slê§

I byggnader kan en vibration mycket sällan exakt upp-

repas. En trafikström som går förbi kan ge vibrations-

nivåer som är ungefärligt lika, men ändringar i tra-

fiken, på vägen, i marken (tjäle) eller huset (tempen

ratur) gör det hela mycket problematiskt. I en simula-

tor kan ett stimulus upprepas så länge det behövs,

t ex för att se skillnader mellan nätter och even-

tuell tillvänjning av irritation.

Essêiasäêês_§25s§§sääsääsä

Vibrationer måste prövas tillsammans med buller och

infraljud eftersom de praktiskt taget alltid förekomu

mer tillsammans i byggnader. För att få fram vibratio-

nens säreffekt och roll i störningen måste proportio-

nen mellan de tre stressorerna varieras under kontrol-

lerade betingelser vilket endast går i en simulator.
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Sommer och Harris (1973) har t ex visat att den kom-

binerade effekten är annorlunda än för enskilda vari-

abler.

ê9§§é§-êy_h9§

Människor som äger sina hus eller sina lägenheter

oroar sig ofta för vibrationernas effekt på huset.

Detta leder till att de uppmärksammar och störs av

vibrationerna på ett annorlunda sätt. Vibrationerna

upplevs till stor del som en varning avseende fram-

tida kostnader. Simulatorn möjliggör studier av mer

renodlade effekter av vibrationer.

åêesäiasafsllê_fêrêslä§

En simulator möjliggör försök med kontrollgrupper och

kontrollerad variation av vibrationer. Samma betingel--

ser kan köras på en försöksperson upprepade gånger och

ge en uppfattning om männiSkans perception och upple-

velse. Dygns- och tidseffekter kan studeras liksom

tillvänjningseffekter och störningarnas informations-

värde.

En jämförelse mellan de olika typer av vibrationer som

förekommer i byggnader kan även göras med t ex produk-

tionsmetoden. I denna metod utsätts försökspersonen

växelvis för två typer av vibrationer och kan ändra

amplituden på en av dem tills de upplevs som lika

störande.
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Maskerade försök

Upptäckbarhetströskeln och störtröskeln påverkas i

mycket stor utsträckning av människans uppmärksamhets-

inriktning. I försök där syftet är maskerat för för-

sökspersonerna och de koncentrerar sig på att utföra

olika uppgifter kan en uppfattning erhållas om när de

märker vibrationer och vilken betydelse uppmärksam-

hetsinriktningen har. AV stor betydelse i detta sam-

manhang är även det s k stimulusfelet. Detta fel upp-

kommer om man ber försökspersonerna bedöma olika

vibrationers diskomfortvärde. De koncentrerar sig då

ofta på att upptäcka rörelser i stället för att bedöma

reell diskomfort. Om man är medveten om problemet kan

detta i viss.mån motverkas i fältförsök med hjälp av

instruktioner, men simulatorn ger genom maskerade för-

sök, trötthets- och prestationsstudier en mycket

bättre kontroll. En effekt av stimulusfelet är att

vibrationer omkring 1 - 2 Hz (som exempelvis uppkommer

vid gång) bedöms som störande i en del experiment men

som uppiggande och stimulerande i andra.

Usslszslês_sr_592259ll_sr_riê§ssisss:§ê

En viktig faktor i samband med obehagsupplevelser är

den grad av kontroll över störningen man upplever.

Detta visar t ex Sörensen (1970) i samband med buller_

störningar och information om varför de förekom. Kuna

skap är en form av kontroll. Överraskande vibrationer

som är svåra att förutsäga upplevs följdaktligen som

speciellt störande (Whiffin och Leonard, l97l) berom

ende på denna effekt.

I ett försök av Bergström och Arnberg (1970) visades

att stresstoleransen blev större med ökad upplevelse
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av kontroll av stressorn och att även försökspersonen

stördes mindre i sin uppgift under dessa förhållanden.

Simulatorn möjliggör studier av dessa faktorer på ett

sätt som är mycket svårt i fältförsök och goda möj-

ligheter finns att klarlägga de faktorer som är av be-

tydelse hur människan störs av vibrationer.

Qsêfsälis_mili§_i_s§_§i@9lê§9§

Ett av de stora problemen med en simulator är att den

kan upplevas som onaturlig och som en intressant tek-

nisk pryl. I detta fall måste stora ansträngningar

läggas på att utforma rummet trevligt med tapeter,

lampor, tavlor, säng, TV m m så att upplevelsen blir

så hemlik som möjligt. En hel del av problemen kan

även hanteras med hjälp av instruktioner och några _

nätters invänjning vid rummet. I alla simulatorförsök

måste dessutom alltid resultaten prövas (valideras)

mot verkligheten-

I detta fall bör samma försöksperson utsättas för

exakt samma vibration, buller och infraljud i.ett rik-

tigt hus som i simulatorn. Under förutsättning att

simulatorn fungerar som det är tänkt, är denna typ av

simulator betydligt närmare verkligheten än det ttex

är möjligt att konstruera flygê och bilsimulatorer.

Förförsöken i simulatorn tyder på att man relativt

lätt vänjer sig vid att sova där.
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VIBRATIONSSIMULATOR

Allmän beskrivning

 

Ett vibrationsbord av fabrikat Schenck utgör en vibre-

rande plattform.

Över Vibrationsbordet har en huskropp byggts (se figur

3). Detta för att ge en lugn miljö för försöksperso-

nerna. I plattformen skruvas sängbenen, vilka går

igenom husets golv.

Vibrationsbordet kan röra sig både i horisontell och

vertikal riktning med hjälp av ett hydraulsystem.

mmwgw»

'M

 

Figur 3 Vibrationshus, vibrationsbord
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Storleken på golvet i huset är 2,25 x 2,75 m. Detta

medför att sängen.kan vridas 900 och en liggande för-

söksperson kan således utsättas för vibrationer i alla

horisontella riktningar.

I samband med att tung trafik passerar en byggnad

alstras en mängd olika ljud och vibrationer i denna,

vilka kan upplevas som mycket störande. Genom att

miljösimulatorn även kan återge infraljud och buller-

störningar av olika slag, kan en hel sådan passage

simuleras med alla typer av störningar.

Buller och infraljud lagras på en analog bandspelare.

Med hjälp av högtalare samt lämplig effektförstärk-

ning presenteras ljuden i miljösimulatorn.

|\
_) Nivåkrav

.2-1 Yiêäsäieesä

Vibrationsbordets prestanda finns redovisade i figur

4. Frekvensområdet är 1 - 30 Hz, den maximala aCce-

lerationen är 10 m/s2 och plattans maximala förflytt-

ning är 2 mm. Dessa data ger plattans maximala has-

tighet: ca 150 mm/s vid 10 Hz (toppen av det inramade

området i figur 4).

övre gränskurvan för vibrationsområdet ska ej ses som

en gräns för ett typspektrum för störningar utan som

enveloppen till förekommande maximala nivåer vid

olika frekvenser. Högre nivåer än dessa kan undantags-

vis förekomma i byggnader men då torde inte någon som

helst tvekan råda huruvida vibrationerna är störande.

I figuren har även markerats typiskt förekommande

nivåer för tågtrafik, vägtrafik och pålning. Dessa

uppgifter kommer från IFM Akustikbyrån.
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Figur 4 Frekvens, acceleration, hastighet, förflytt-
ning, nomogram.

Horisontell axel (x-axel) = frekvens, och ver-
tikal axel (y-axel) = hastighet för en punkt
på det vibrerande objektet.

De olika accelerationsnivåerna ligger som dia-
gonala linjer mellan x- och y-axeln. Förflytt-
ningskurvorna ligger vinkelrät mot accelera-
tionskurvorna.

Acceleration, hastighet och förflyttning an-
ges i RMS-Värden.
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De praktiska erfarenheterna Visar att horisontella

vibrationer av samma storleksordning som de vertikala

ofta förekommer. I vissa fall är de horisontella rent

av starkare. I allmänhet är dock den horisontella

komposanten i vågornas utbredningsriktning, ofta be-

nämnd longitudinell, dominerande över den andra hori-

sontella komposanten, ofta kallad transversell. Man

kan därför troligen nöja sig med horisontell Vibration

i en riktning.

De vertikala respektive horisontella vibrationerna har

oftast likartat frekvensinnehâll men fasläget mellan

dem kan variera från fall till fall. Faslägena 00 och

1800 svarar mot linjär translation medan andra vinklar

leder till elliptiska rörelser. Se figur 5.

 

O° 180° 45° 90°

Figur 5 Vibrationsrörelse i ett plan vid två lika
stora vinkelräta komponenter med varierande
fasvinkel.

Huruvida fasläget och därmed rörelsens form har be-

tydelse för den störning en människa upplever är ej

bekant. Den linjära translationen (00 respektive 1800)
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leder till större rörelse-(vektorsumma) medan å andra

sidan den elliptiska rörelsen kan tänkas ge större

obehag just genom rörelsens art. Detta bör kunna ut-

provas med hjälp av simulatorn.

-2-2 Eêârêlisê

Infraljud med relativt höga nivåer förekommer ibland

men ej alltid i samband med lågfrekventa vibrationer

i byggnader.

Detta buller kan antas alstras, ur de lågfrekventa

vibrationerna i byggnadens bjälklag.

I de fall där relativt höga nivåer förekommit före-

faller en approximativ proportionalitet råda mellan

vibrationshastighet och ljudtryck

P P ;3/ o v/vO

där Po = 20 uPa och vO = 50 mm/s, de inom akustiken

-vanligen utnyttjade referensstorheterna för logarito

miska nivâstorheter. En maximal vibrationshastighet

på 1 mm/s motsvaras då av ljudtryoket 0,4 Pa eller

86 dB rel. 20 uPa. Mot l0 mm/s skulle på analogt sätt

svara l06 dB rel. 20 uPa.

Ett rimligt nivåkrav för simulatorn är ll0 dB infra-

ljudsnivå för frekvenser över 5 Hz. För de fall att

vibrationerna har dominerande komponenter över 20 Hz

benämns ej motsvarande akustiska fenomen infraljud

utan lâgfrekvent bullero Nivåkraven är detsamma för

frekvenser upp till ca 50 eller 100 H29
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âällêä

Förutom infraljudet och i vissa fall lågfrekventa

bullret ger de flesta markvibrationskällor upphov

till buller inne i byggnaden genom normal luftljuds-

överföring via byggnadens väggar och från fönster.

Detta buller har normalt måttliga nivåer, 25-45 dB(A)

undantagsvis upp till 60 dB(A), men man måste ta

hänsyn till "A"-filtrets dämpning vid låga frekvenser.

Dämpningen är ca 50 dB vid 20 Hz varför ljudtrycks-

nivåer på uppemot 110 dB kan erfordras vid låga frek-

venser. Kraven för buller avviker därmed ej nämnvärt

från de som.gäller för infraljud.

Förutom detta buller förekommer ibland sekundära bul-

lerstörningar p g a skrammel i porslinsskåp, fönster-

rutor o d. Nivåerna för dessa störningar ligger inom

det krav på 60 dB(A)
0.

som tidigare uppstallts.

Vibrationshus

 

êllEêEE

Miljön där försökSpersonen ska sova är tänkt att vara

ett rum på 2.25 x 2-75 m, se figur 6 och 7.

Ett av syftena med projektet är att separat studera

verkan av Vibrationer respektive de normalt samhöran-

de akustiska fenomenen (buller och infraljud) vid t ex

passager av landsvägsfordon och tåg. Det är därför

.väsentligt att buller och infraljud från vibrator-

anläggningen ej når upp till störande nivåer. Dessutom

är ljudnivån i den hall där vibratoranläggningen är
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placerad relativt hög i jämförelse med.vad som är

önskvärt 1 sovrum. De akustiska förhållandena i rum-

met har därför studerats något.

EE§§E22-al§22s2_22§§slisê-ss§-äsllsr

Om man låter hela vibratorbordet på ca 1,25 x 1,25 m

vibrera i en öppning i golvet i hytten med ca 16 m3

volym skulle med accelerationen 1 m/s2 vid frekvenser

omkring 10 Hz infraljudnivåer på ca 110 dB erhållas.

Detta måste anses vara oacceptabelt högt. Om hela gol-

vet vibreras höjs infraljudnivån ytterligare.

Ett annat alternativ som studerats är att vibrera

hela hytten men denna lösning visar sig också leda

till höga ljudnivåer.

. -vv
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 Figur 6 Vibrationshus. Väggar, golv och tak: reglar
45 x 45 mm, 12 mm spånskiva på båda sidor
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Figur 7 Inuti vibrationshuset. Försökspersoner kan här

utsättas för buller, infraljud och vibrationer.

Samtidigt kan fysiologa reaktioner hos fp stu-

deras.

Beräkningarna ovan är baserade på en helt sluten hytt.

Av praktiskasüüügbl a ventilation måste man ha någon

öppning i hytten. För att undvika att släppa in allt-

för mycket av bullret i hallen bör en sådan öppning

_förses med en ljudfälla. Det visar sig då att denna

konstruktion bildar en s k Helmholzresonator vars re-

sonansfrekvens med realistiska dimensioner på ljud-

fällan kommer att ligga inom det intressanta frekvens-

området 5-25 Hz. Detta innebär att man någonstans

inom detta frekvensområde får en resonansförstärkning
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av det lågfrekventa ljudet i hytten. Man skulle så-

ledes riskera mycket höga infraljudnivåer vid vissa

frekvenser.

Den mest praktiska lösningen förefaller att vara den

som visas i figur 8. Vibrationerna i sängen bildar

nu en dipolkälla som vid de aktuella mycket låga frek-

venserna är en mycket ineffektiv ljudstrålare. Tryck-

utjämning kan ske mellan sångens ovan- och undersida

förutsatt att den ställs upp någorlunda fritt från

rummets begränsningsytor.

Det är mycket svårt att exakt ange vilka nivåer som

kan förväntas, men de måste i varje fall bli väsent-

ligt lägre än de som erhålls i praktiken när sängens

vibrationer överförs från golvet. Stora avstånd mellan

säng och begränsningsytor inklusive golvet är gynnsamt.

För att minska det utifrån kommande bullret bör rum-

mets ventilationsöppningar förses med ljudfällor en-

ligt figur 9. Där har en längd på 700 mm indikerats

men en ökning av längden så att den överensstämmer

med någon av rummets längddimensioner innebär ingen

nackdel.

Approximativa beräknade ljudtrycksnivåer i rummet ba-

serade på arrangemang enligt figur 8 och 9 samt

mätning av ljudtrycksnivåer i lokalen 81-03-05 vid

drift av vibratorn och med byggnadens ventilations-

fläktar ger en bakgrundsnivå på ca 35 dB(A). Buller från

ventilationsfläkt vid hytten har ej inkluderats utan

förutsätts kunna försummas genom användande av till-

räckligt tystgående fläkt.
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Hål fümsnür sängen
ställts på pla'rs.

Figur 8 Principskiss över sängmontering i Vibrations-

bord
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Piqur 9 Ljudfälla
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4.4 Exciteringsutrustnigg

 

Figur 10

Yåêäêêåêâåä

Som tidigare nämnts kommer ett vibrationssystem av

märket Schenck att användas. Vibrationssystemet (vib-

rationsbord, hydraulkolvar, elektronik etc) ägs av

Packforsk Service AB. Systemet uppfyller de prestanda

som nämns i stycke 4.2.1 med en last upptill l 500 kg.

Systemet har två frihetsgrader. Bordet vilar på fyra

hydraulkolvar. Dessa styr bordet i vertikal riktning.

En femte hydraulkolv styr sedan bordet i en horison-

tell riktning.

Hydraulkolvarnas lägen återkopplas till.en styrenhet

ådant sätt att ett positionsservosystem erhålles.

:
m
i
n mo U)

n elektrisk styrsignal (börvárdet) jämförs med kolv"

..
._

.I äget (ärvärdet) och skillnaden styr kolvrörelsen.

Se figur 10.
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Feedback
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Positionsservosystem för hydraulkolv
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De elektriska styrsignalerna finns lagrade på en analog

FM bandspelare. Dessa signaler är upptagningar av

accelerometrar i byggnader när vägtrafik passerar.

Exempel på uppmätta horisontella vibrationer visas i

'figur 11. Det övre diagrammet motsvarar vibrationer

uppmätta på sängramen och det nedre i sängen. Max

nivåerna ligger under 0,3 m/sz, vilket motsvarar ett

gränsvärde där försökspersonerna fortfarande inte vak-

nar, men väl kan bli störda i sin sömn. Figur 12 och

13 visar energitäthetsspektrum län: de horisontella

respektive vertikala vibrationerna vid samma vibra-

tionsnivå i sängramen som figur T1. De heldragna lin-

jerna är uppmätta på sängramen och de streckade i

sängen.

På stationära signaler beräknas effekttäthetsspektrum

som får enheten (Volt)2 per Hz (Vz/Hz). I det här

fallet är signalen en transient och därför beräknas

i stället energitäthetsspektrum ur den tidsintegrerade

signalen. Energispektrum får således dimensionen

VZ-S per Hz. I vårt fall representerar spänningen (v)

. 2
acceleration (m/s ).

O 2

Skalan i figur12.och 13 anger alltsa dB rel 1 (m/Sz)s/Hz.

Se vidare svensk standard SS ISO 2041.
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:aâralisé

Exciteringsutrustningen för infraljud består av en

förstärkare av märket Sentec modell PA8 samt 2 st

15" högtalare JBL modell 2231H.

ljudsystemet.är densamma som den vertikala vibrations-

Insignalen till infra-

signalen. Infraljudet är till största delen alstrat

av golv- och väggvibrationer och har därmed liknande

frekvensinnehåll som den vertikala vibrationskompo-

nenten. En registrering av infraljudet vid en fordons-

passage visas i figur 14 . Toppvärdet på ljudtrycket

registreras här till ca 0,96 Pa, vilket motsvarar

93,6 dB (linjär frekvensvägning rel 20 uPa).
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Figur 14 Ljudtryck vid fordonspassage
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4 4.3 åsllsr

Bullerexciteringen sker över två system; ett för låg-

frekvent och ett för högfrekvent buller. Systemen

består av högtalare med inbyggda förstärkare. I områ-

det 20 - 100 Hz används Audio Pro 32.50, och för

frekvenser över 100 Hz finns en Philips 22RH5410

Bullersignalerna är inspelade via mikrofoner på samma

sätt som vibrationssignalerna, dvs i hus med fordons-

passager utanför.

Vid registrering av buller A-vägs och rms-bildas en

mikrofonsignal. Denna signal kalibreras mot ett känt

dB(A)-värde. Efter logaritmering kan skalning ske

direkt till dB(A). I figur 15 visas en fordonspassage

med relativt hög nivå. Max värde är 63 dB(A). Bak-

grunden är något-lägre än vad somutläsas av figuren

ca.\35 dB(AJ, vilket beror på att tidsfönstret inte

är tillräckligt stort;_wn

maine .

 

'_ +- 63 dB(A)

lLGMÅG
DB

4a1mø

 

I K 1 T I I I

78.8523_ , a , , SEC _ 8.5255
Figur 1: Bullerniva Vld :ordonspassage (dB(A))
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åäläêYêåêE

För varje händelse (motsvarande t ex en bilpassage)

erfordras flera olika signaler med bestämda tidsrela-

tioner.

Dessa är:

1. Vertikal Vibration

2. Horisontell Vibration

3. Infraljud

4. Buller

Varje prov bestårav sekvenser av sådana händelser

med varierande parametrar.

Exciteringssignalerna finns som tidigare nämnts på

band. Ett band som räcker ca 8 timmar har tillverkats

genom upprepning av ett antal olika fordonspassager.

Horisontell och vertikal vibrationssignal matas via

filter och dämpsatser till vibrationsbordets styrut-

rustning. Infraljud och buller går också via filter

och dämpsatser till respektive exciteringssystem.

Genom variation av dämpningen på de olika signalerna

kan olika nivåer ges åt försökspersonerna.

Mätinsamlingsutrustning

 

En åttakanals PCM (Pulse Code Modulation) utrustning

används vid mätvärdesinsamling, se figur 16. Kanalerna

består av:

1. Vertikal acceleration (sängram)

2. Horisontell acceleration (sängram)

3. Buller (Rms-bildat)

4. Infraljud

5. EEG 1
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6. EEG 2

7. EMG

8. EOG

Dessa åtta kanaler läggs på ett av spåren på en fyr-

spårig bandspelare, där ett spår räcker en natt.

Således innehåller varjemätband en försökspersons

mätvärden under fyra nätter. EEG, EMG och EOG mäts

med hjälp av Beckman elektroder (figur 17) samt en

åttakanalers EEG-apparat (förstärkare och skrivare)

av fabrikat ENKU.

 

Figur16 Registreringsutrustning
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Figur 17

omn lfore och efter en natts s
0

arkspersonerna fÖrsoF

"k, se figur
.0

forsolOnSklare prestatlatorn utföra enSlmu

Har galler det att snabbt upptacka och identifiera18.

uppdykande symboler på bildskarmen.
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Prov av vibratoranläggning; sängar och kuddar

Introduktion

 

Inför de kommande simulatorförsöken utfördes.81-O8-24-

-26 några förförsök på vibratoranläggningen. Dessa om-

fattade dels prov på vibratoranläggningen som sådan

för att studera dess bakgrundsstörnivâ och den noggrann-

het med vilken vibratorbordet följer det påförda vibra-

tionsförloppet. Vidare gjordes försök för att studera

vilken inverkan på vibrationsöverföringen till en lig-

gande människa som sängens konstruktion har genom jäm-

förelse mellan tre olika sängar. Eftersom överföringen

till huvud kan antas vara betydelsefull för störverkan

studerades även huvudets vibrationer för några olika

kuddar.

Mätobjekt

Följande sängar prövades:

Dux 474 fast med tillhörande bäddmadrass

Dux 474 mjuk " " "

Säng med hård botten (träskiva) och 70 mm poly-

..
._

.I
D
O
N

etermadrass.

Följande kuddar provades:

l. Fjäderkudde, bärighet 3

Kudde med stoppning av polyeter, hel skiva och

riven

3. Kudde med stoppning av dunblandad fjäder (3/4 dun),

bärighetS

4. Kudde med stOppning av polyesterfiber (dreamfill)

Vid proven utnyttjades tre olika försökspersoner:

LS vikt53 kg, längd 161 cm

BA vikt69 kg, längd l75 cm

FT vikt9l kg, längd 181 cm
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Figur 19 Mätpunktsplacering och definition av mät-
riktningar

VTI MEDDELANDE 3 3 9



4n6.3.2

74

Vibrationsmätpunkter var placerade på vibratorbord,

under försökspersonens rygg mellan skulderbladen samt

på försökspersonens huvud, se vidare figur'Hâdär även

mätriktningarna definieras. Givarna på vibratorbordet

var skruvade till bordet, medan givarna under försöks-

personens rygg var placerade i en platta av den typ

som normalt används vid mätning av helkroppsvibra=

tioner för sittande person. Givarna på huvudet var

fästa till ett modifierat fäste för pannlampa med en

accelerometer på pannan och en på hjässbandet.

Mätningens utförande

 

EêgåEêäi-ES

Vid mätningarna exciterades vibratorn i de flesta fall

med bandbegränsat.brus med gränsfrekvensen ca 30 Hz,

se även diagram 1. Denna brussignal påfördes vibra-

torns styrutrustning med dess dubbelintegratorer (ver-

tikalt och horisontellt) inställda:

3,16 Hz

Förstärkning: l

Gränsfrekvens:

I de flesta fall exciterades endast en riktning i ta-

get.

Mäfsääsêêaieg
Mätutrustningen utgjordes till största delen av stan-

dardutrustning, här ska endast beskrivas de mer ovan-

liga komponenter som utnyttjades. Den accelerometerför-

sedda platta som sköts in under försökspersonens rygg

är av VTI's egen konstruktion» Den har måtten ca 3OOX

l80xlSmm och en.vikt på ca 0,6 kg. I plattans centrum

är en tri-axiell accelerometer placerad.

För mätning av huvudets vibrationer användes som ovan

nämnts ett fäste för pannlampa som modifierats. Efter
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som man med detta monteringssätt ej kan erhålla stor

styvhet i monteringen valdes lätta accelerometrar, mas-

sa 2 g. De hade också relativt stor basyta, øâálO mm

och liten höjd, ca 5 mm, vilket minskar risken för tipp-

svängningar. I övrigt utnyttjades konventionella givar-

förstärkare och en 7-kanalig FM-bandspelare.

Mätförfarande

Vid kontroll av vibratorn mättes i flera mätpunkter på

bordet, 012 och lZl2.

Mätningar i olika punkter och riktningar inspelades

framför allt punkterna OO,

simultant med exciteringssignalen på bandspelarens sju

kanaler.

Vid försök med sängar mättes simultant i punkt 66 på

bordet i två riktningar, med plattan under ryggen i

tre riktningar och på huvudet i två riktningar.

Laboratorieanalys

 

Ett urval av de utförda mätningarna har analyserats i

laboratorium med en digital signalanalysator Hewlett

Packard typ 5420 A. Ett urval av dessa redovisas i dia-

gram l-ll. Analyserna har dels gjorts i form av frekr

vensspektrum för vibrationerna i olika mätpunkter dels

som överföringsfunktioner mellan olika signaler. Ana-

lyserna har huvudsakligen utförts i frekvensområdet

O-lOO Hz.

är frekvensspektra angivna i spektraltäthet med en-

Eftersom exciteringssignalen har varit brus

hetens ms_1/foz. Överföringsfunktionernas belopp är

angivna i dB (=20 log ]H(f)l). I samtliga fall har lo-

garitmiska frekvensskalor utnyttjats.
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Kommentarer

åêEEEEêéêêEêäêåEE

Det är ofrånkomligt att en vibratoranläggning av ak-

tuellt slag vibrerar även när styrsignalen är noll och

bordet idealt skulle vara helt stilla. På det aktuella

bordet

står på bordet. De är av relativt högfrekvent karaktär

är dessa vibrationer klart förnimbara när man

med en topp vid ca 80 Hz, se figur 21 och 22. Tack

vare att sängarna ger en betydande vibrationsisolering

vid frekvenser över ca 10 Hz är dessa bakgrundsvibra-

tioner avsevärt reducerade i mätpunkten under ryggen,

se diagram 2. Av detta framgår också att bakgrundsnivån

i sängen är högre än påbordet vid låga frekvenser vil-

ket beror på försökspersonens inverkan. Dessa "egen-

genererade" vibrationer är dock inte förnimbara för

den som alstrar dem.

För en liggande person är bakgrundsstörningarna subjek-

tivt bedömt ej förnimbara till knappt förnimbara. Redo-

visade nivåer kan ej direkt jämföras med kända krite-

rier eftersom dessa avser sinusvibrationer. Bakgrunds-

störningarna är enligt vår bedömning acceptabla för de

planerade försöken även om en reduktion vore önskvärd.

De tekniska möjligheterna för dessa på den aktuella.an-

läggningen är ej kända och det är sannolikt att andra

anläggningar av liknande slag har likartade egenskaper.

Eêliaásg

Bordets förmåga att exakt återge de vibrationer som

motsvarar påförda signaler begränsas av brus och olin-

till

detta kommer något som kan kallas modulationsbrus och

järitet. Bakgrundsbruset har redan behandlats,

olinjäritet. Möjligen har även modulationsbruset sitt

upphov i olinjäriteter,

M .

då framför allt av typen
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Modulationsbruset och följderna av olinjäriteten kan

iakttas i figur 22 där en höjning av brusnivån i

frekvensområdet l-60 Hz erhållits när bordet excite-

rats med en 16 Hz sinussignal. Olinjäriteten yttrar

sig som harmonisk distorsion med övertoner vid framför

allt 48 och 60 Hz, 3:e respektive 5:e övertonen.

Vid brusexcitering kan harmonisk distorsion och modula-

tionsbrus ej särskiljas men som framgår av figur 20

antar störningarna relativt höga värden. I figur 23

redovisas hur följningen ser ut i tidsdomänen för brus

som erhållits från en digital sekvens som omvandlats

till analog form med klockfrekvensen 64 Hz. Följningen

ter sig vid ett ytligt betraktande mycket.bristfällig

men felen består som t ex framgår av figur 20 hUVUÖ-

sakligen av tillskottsbrus. För det digitala bruset

måste man också beakta att någon lågpassfiltrering av

den digitala signalen ej utförts, dess branta flanker

innehåller avsevärd högfrekvensenergi som bör filtre-

ras bort innan signalen matas in på vibratoranlägg-

ningen.

Inom det mest relevanta frekvensområdet, 1-30 Hz, är

emellertid följningen acceptabel.

Detta framgår bättre av de mätningar av överförings-

funktion mellan insignal till systemet och respons hos

bordet för vertikal respektive horisontell riktning

som redovisas i figur 24 och 25. Upp till ca 30 Hz dvs

så högt upp i frekvens som exciteringssignalen innehöll

någon nämnvärd energi har man ett direkt orsakssamband

mellan insignal och respons. Den s k koherensfunktionen

som är ett mått på ett systems kausalitet antar värden

som ligger mycket nära det ideala värdet l.

Däremot kan man konstatera att överföringsfunktionens

belopp ej är frekvensberoende. I vertikal riktning vä-

xer beloppet tämligen monotont med frekvensen med ca
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10 dB i frekvensområdet 2w30 Hz. I horisontell rikta

ning har man en markant gräns vid ca 15 Hz över vilken

responsen faller tämligen branta

Bägge dessa avvikelser kan om så bedöms nödvändigt kom-

penseras antingen på analog väg genom inkoppling av

korrigerade nät före ingången till vibratorns styrsys-

tem eller genom lämplig förfiltrering när signaler för

försöken digitaliseras.

4 6 5-3 Eêäê§5_B§§-§êBSêE_QEE_EE§êêE

Överföringen vibratorbord till försökspersonens rygg,

som kan ses som sängens vibrationsisolering, har i ver-

tikal riktning det typiska utseendet för vibrationsiso-

leringar. Vid mycket låga frekvenser erhålls ingen ef-

fekt (O dB), vid systemets resonansfrekvens erhålls en

förstärkning av vibrationerna och för högre frekvenser

tilltar isoleringen först relativt snabbt för att se-

dan nå en platå, se figur 26-27. För de aktuella sän-

garna ligger reSonansfrekvensen mellan 2 och 5 Hz, som

väntat med de lägsta värdena för den mjukare sängen.

Medelvärdet för dämpningen på platån, dvs över ca 15

Hz är omkring 20 dB för säng 1 och 2 och ca l5 dB för

säng 3. Resonansförstärkningen är också i motsvarande

grad mindre för säng 3, ca l2 dB mot ca 17 dB för säng

1 och 2.

Inverkan av försökspersonens vikt visar sig vara obe-

tydlig, trots att förhållandet mellan försökspersoner-

na var nästan 1:2, är inverkan på isoleringen obetydlig.

Till detta bidrar säkert bl a att den tyngre personen

också har större kontaktyta så att sängen därmed ter

sig styvare.

I horisontell riktning har som framgår av figur 28

mer svårförklarliga resultat erhållits. Någon nämnvärd
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isolering erhålls ej, åtminstone inte under ca 50 Hz

för säng 3 och högre för de övriga. Däremot erhålls

relativt stora förstärkningar vid frekvenser omkring

20-40 Hz. Skillnaderna mellan olika sängar, och olika

försökspersoner är relativt obetydlig.

Försöken med olika kuddar lider av en viss osäkerhet,

det är svårt att undvika ofrivilliga huvudrörelser som

kan vara av samma storleksordning som de exciterande

vibrationerna. De redovisade resultaten förefaller

dock vara tämligen tillförlitliga, för detta talar bl

a de måttliga skillnaderna mellan olika försöksperso-

ner med kudde l. Skillnaderna mellan de olika kuddarna,

se figur 29 och 30, är inte försumbara. Speciellt

stor är skillnaden mellan kudde 1 och 2 vid frekvenser

10-40 Hz. Kudde 3 och 4 uppvisar förutom det mer osäk-

ra lågfrekvensområdet, under 4 Hz, anmärkningsvärda

likheter.

När man bedömer de skillnader som uppmätts mellan 0-

lika sängar, kuddar och försökspersoner bör man beakta

att alla mätningar av praktiska skäl utförts med för-

sökspersonerna liggande utsträckta på rygg. Det är inte

otänkbart att kroppsställningen kan ha en betydande in-

verkan på vibrationsöverföringen till liggande perso-

ner. Det är således mycket möjligt att de uppmätta

_skillnaderna mellan olika fall inte är signifikanta

om man även tar hänsyn till varierande krOppsställning.
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signal uppmätt på Vibrationskod i mätpunkt OOZ.
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Figur 21 Hastighetsspektra: Bakgrundsstörning på

 

Vibratorbordet (mätpunkt 002) och i säng

1 (mätpunkt HX)
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med bakgrundsstörnivån.
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Figur 25 Överföring i horisontell riktning: Excite-
ringssignal - acceleration på Vibrator-
bord (mätpunkt OOX).
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säng 1, 3. Kudde 1.
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SÖMNFÖRSÖKSTEST VIBRATIONSSIMULATORN

Denna första försöksserie hade som huvudsyfte att tes-

ta exciteringsm och registreringsapparaturen under

realistiska förhållanden samt att få en första uppe

fattning av vilka vibrationsnivåer som utlöser sömn-

störningar.

Försökets genomförande

 

Försökspersonen (PA, 39 år) sov 3 nätter i provhytten;

en tillvänjningsnatt utan exponering och utan EEG elek-

troderna applicerade. Natt 2 och 3 blev försökSper-=

sonen utsatt för trafikvibrationer och buller av olika

ampüiud och sömnförloppet följdes med hjälp av EEG,

EOG och (sista natten) EMG.

Horisontella och vertikala vibrationer samt infraljud

och buller från lastbilspassager hade spelats in på

°en 4 kanals FM bandspelare (Racal). Denna bandspelare

styrde bordets excitationselektronik under försöket.

Bullret reproducerades i provhytten via ett Audio Pro

82-50 högtalarsystem för de låga frekvenserna och en

Philips 22RH54l högtalare för de höga. Återgivnings-

systemet för infraljud var inte färdigt vid tiden för

försöket. Vibrations- och bullernivåerna varierades

manuellt under natten;

De fysiologiska sömnparametrarna (l EOG- och 2 EEG-

kanaler) överfördes via ett Kaisers FM telemetrisystem

till en 7 kanals bandspelare (Racal) tillsammans med

bullersignalen och accelerometersignalerna från born

dets och ryggplattans givare (se 4.6.3.). På grund av

det begränsade antalet kanaler registrerades endast

bordets vertikala rörelser; andra exponeringsnatten

byttes bullersignalen ut för EMGusignalen.
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Parallellt med bandspelaren registrerades informationen

på papper, på en 8-kanals EEG-skrivare (ENKU).

Effekten av vibrations- och bullerexponeringen på hel-

natts sömnstadiefördelningen studerades ej därför att

sömnstadiefördelningen för en ostörd referensnatt sak-

nades.

Däremot studerades akuta effekter (väckning, sömnsta-

dieskift, krOppsrörelser och korta EEG-förändringar)

förorsakade av enstaka fordonspassager. Den bästa be-

skrivningen av vibrationsexponeringen torde ryggplat-

tans givare ge, men det visade sig att resultat från

ryggplattans givare korrelerade dåligt med resultat

från bordets givare, förmodligen p g a försöksperso-

nens olika kroppslägen i sängen. Nedan karaktäriseras

därför fordonspassagernas vibrationsnivå som toppnivån

registrerats av bordets vertikalgivare.
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Första exponeringsnatten utsattes försökspersonen för

149 exponeringar av typ vibrationer + ljud av vilka

26 (17 %) ledde till en akut reaktion. Ljudnivån var

uppskattningsvis 40 - 50 dB (A). Dessutom utsattes

försökspersonen för 3 lastbilSpassager där vibrationer-

na ledsagades av 10 dB (A) starkare ljud. Reaktions-

frekvensen blev då 100 %. Av l8 passager med endast

ljud ledde ll % till en reaktion.

Medelvibrationstoppnivå för de 149 passagerna (S.D. i

parentes) var Vz = 11.0 (843) mm/s. För de 26 störande

passagerna var motsvarande medelnivå Vi = 13.7 (9.4)

mm/s. Tabell 1 visar att störningsbenägenheten ökar

med tilltagande vibrationsnivå och blir betydande för

VZ > 30 mm/s.

Andra natten skulle försökspersonen ge en signal varje

gång han vaknade av någon anledning. Försökspersonen .

sov dåligt hela natten (totala sovtiden 5,5 tim) och

kände sig trött nästa morgon. Under nattens andra hal-

va vaknade han av varje exponering, varefter expone-

ringen togs bort tills han hade somnat om igen. Vibra-

tionsá och ljudnivån var genomgående lägre än under

första natten.

Försökspersonen utsattes för 80 fordonspassager av

Vilka l6 % ledde till en akut reaktion, ofta av typ

väckning. Medelvibrationstoppnivå för alla passager

var V' = 7.8 (6.5) mm/s, och för alla störande passa-

ger VZ = 12°7 (12.1) mm/s. Tabell 1 anger störnings-

frekvensen som funktion av vibrationsnivå.
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Tabell 1

Natt Sovtid Vibrations- Antal Störnings-
toppnivå.(V Hz) passager frekvensen
(m/s) 2 (%

1 6.7 0 - 15 115 15

15 - 30 27 22

30 - 45 6 50

> 45 l --

2 5.5 0 - 15 73 14

15 - 30 6 33

30 - 45 -- --

> 45 1 100

  

Efter detta försök utvecklades anläggningen gradvis

ytterligare bl a.med en ny EEG-utrustning med nya typer

av elektroder där ej någon strimma över huvudet behöv-

des och med en ?CM-enhet för lagring av data. Under

1982 genomfördes förförsök under närmare 150 nätter.

Bearbetningen av resultaten beräknas vara klara under

våren 1983.

Preliminärt kan följande observationer gjorts i för-

försöken.

1. Vibrationer och buller på nivå 1 och 2 ger inga

effekter. (Se tabell 2 för definition av nivån).

Nivå 6 eller mer på vibration och 5 eller mer på bule

ler är så kraftiga störningar att fp mer eller mindre

hålls vakna under natten. Nivå 5 på vibration ger

sömnstörningar, prestationsstörningar och trötthets-

upplevelser dagen efter.

2. Tillvänjning till vibrationer går långsamt om ej

alls.

3. Fp verkar ofta inte reagera för vibration förrän

efter 3 - 4 husspassager oberoende av sömndjup.

4. Kraftiga infraljud ger inga effekter.

5. Med rätt miljö, elektroder och goda instruktioner

sker anpassning till simulatorn mycket fort.
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Tabell 2

Nivå. Buller" Vibrat§oner 2
(toppvarde (toppvarde m/s )
dBA)

1 25 0,01

2 30 0,02

3 38 0,08

4 43 0,18

5 47 0,27

6 49 0,39

7 55- 0,85

8 60 1,34

9 62 1,85

10 63 2,00
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SYSTEM FÖR AUTOMATISK ANALYS AV SÖMN. EEG

Ett system för automatisk skattning av sömn (EEG) är

under utveckling. Metoden bygger på en metod som ut-

vecklats av Gaillard (1972). För att undgå nödvändig-

heten att använda stora och snabba datorer tog Gaillard

fram ett Hybrid System. Systemet består av en analog

del för datareduktion av EEG-, EOG- och EMG-signalerna

följd av en digital del för bestämning av sömnstadiet

för varje 30 sekunders period.

Analoga delen

 

Systemet består av 16 signalanalysatorer:

11 bandpassfilter. Resonansfrekvenser och bandbredd

visas i tabell 3. Dessa filter är av Bullerworthtyp.

Efter filtreringen likriktas och integreras signaler-

na. De likspänningar som erhållits går till varsin

komparator vars referensnivåer är inställbara från

datorn. Likspänningarna finns även tillgängliga.

Tabell 3. ResonansfrekvenserX och bandbredd för EEG

 

analys filter

 

Filter F.res(Mz) Bandbredd (3dB) EEG aktivitet

 

1 0,343 0 - 0,403 långsamma artefakter

2 1,375 1,031 - 1,781 snabb delta aktivitet

3 2,375 1,825 - 2,968 snabb delta aktivitet

4 3,87 2,81 - 5,06 subtheta aktivitet

5 5,75 4,25 - 7,38 theta aktivitet

6 9,50 7,25 -12,50 alfa aktivitet

7 14,7 11,6 -17,2 sömn spindlar

8 20,3' 15,6 -24,4 beta aktivitet

9 33,7 25,0 -40,6 snabb beta aktivitet

10 48,4 36,6 -62,5 50 Hz artefakter

11 75,0 61,2 -87,5 muskel artefakter

 

XDe verkliga frekvenserna är 16 x högre eftersom sys-

temet fungerar 16 x snabbare än inspelningstiden.
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2 diskriminatorer för amplitud och stigtid av EEG sig-

naler. Komperatorernas tröskelvärde ställs in från da-

torn. Dessa två analysatorer detekterar K-komplex (ty-

piska för sömnstadium 2) och EEG-artefakter som upp-

träder vid ändring av kroppsläge.

2 diskriminatorer för amplitud och stigtid av EOG sig-

nalen. Detekterar långsamma och snabba ögonrörelser (i

sömnstadium 1 respektive REM sömn).

l EMG integrator. Signalen högpassfiltreras, förstärks,

likriktas, integreras och går sedan till en spänning/

frekvens omVandlare. Det pulståg som erhålls får räkna

upp en räknare som räknas under SOImsoch sedan lägger

ut räknevärdet i ett register som är kopplat till da-

torn.

Utgången av varje komparator digitaliseras med en bit

och bildar tillsammans ett 15 bitars dataord som matas

in i datorn lOOxper sekund. Eftersom analyshastigheten

är 16 X inspelningshastigheten, skattas en 9 timmars

registrering i 45 minuter. Samplingsfrekvensen på 100

Hz i analystid motsvarar 6,25 H2 1 registreringstid.

Mycket viktigt för en pålitlig klassificering av sömn-

stadier är att med hjälp av visuellt klassificerade ö

sömnregistreringar bestämma lämpliga tröskelvärden för

de olika aktiviteterna så att t ex delta aktivitet en-

dast förekommer i sömnstadier 3 och 4, alfa aktivitet

i vaken tillstånd och stadium l (ev REM sömn), spind-

lar och K-komplex i stadium 2 och snabba ögonrörelser'

i REM sömn,

Den digitala delen

lS bits ordet och resultat från EMG räknaren kopplas

via ett parallellinterface till en mini- eller mikro-

dator,
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Figur31 visar ett förenklat flödesdiagram av sömnsta-

diumrutinen. Först testas vakenhetstillståndet, där-

efter stadium 3 och 4 och till slut stadia 2, 1 och

REM. Vakenhet bestäms av alfa-aktiviteten, tillsammans

med hög muskeltonus. Sömnstadier 3 och 4 är baserade

på mängden delta-aktivitet, oberoende av muskeltonus.

Om sömnspindlar, K-komplex eller delta-aktivitet inte

förekommer, och med en låg muskeltonus, blir sömnsta-

diet REM, även om en viss alfa-aktivitet förekommer.

Spindelaktivitet och K-komplex, oberoende av muskel-

tonus, leder till stadium 2. När ovannämnda aktivite-

ter saknas och muskeltonusen är hög, blir sömnstadiet

klassificerat som 1.

6.3 Validering

 

Underküxmxü1l982 skall resultat av de automatiska ana-

lysen av registreringsnätter för 10 olika försöksper-

soner jämföras med resultat av visuell analys (2 obe-

roende visuella skattningar per natt). Vårt system

skall även jämföras med ett holländskt automatiskt sys-

tem baserat på en digital signalamplitud och periodana-

lys, kombinerad med en "fuzzy clustering" teknik. Det

holländska systemet har redan tidigare jämförts med

ett engelskt "phase locked loop" detektorsystem och

med resultat av 3 oavhängiga visuella analyser av sam-

ma material. En speciell redogörelse av detta presen-

teras av Eberhardt under våren 1983.
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Figur 31 Flödesschema för automatisk sömnstadieanalys
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DESIGN

.l Målsättningen med designen

Försöksseriens målsättning är att visa hur olika typer

av i byggnader vanligen förekommande vibrationer på-

verkar människan. Detta innebär att man på ett rele-

vant sätt vill kunna beskriva olika sorters vibrationer

i byggnader utifrån deras effekt på människan. Det in-

nebär även att man vill ha kunskap om vilka nivåer som

kan accepteras av de som bor i hus där störningar sker,

men även vad andra grupper kan acceptera t ex sjuka,

handikappade, barn och äldre. Med tanke på att det är

speciellt vilande och sovande människor som störs,

kommer försöken att koncentreras på detta, samt en del

viktiga faktorer man måste beakta i detta sammanhang,

såsom interaktion med andra störningskällor, inlär-

nings- och irritationseffekter liksom störningens

informationsinnehåll.

Den relevanta beskrivningen av störningarna kan använ-

das för att ändra störningarna t ex genom hastighets-

begränsningar hos fordon, isolering, information etc.

Acceptansnivåerna är i huvudsak tänkta att användas

som underlag till normer.

Försöksserien kan delas upp i tre delar:

ett uppbyggnads- och metodvalsskede, ett analytiskt *

försöksskede och slutligen ett huvudförsök.

Projektet befinner sig för närvarande i det.andra-

skedet och flera serier förförsök har redan genomförts.

Några av dessa har givit resultat som är så intressanta

att de ska redovisas i separata presentationer.
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7.2 Metodvals- och utprovningsskedeg

 

I det första skedet har simulatorn slutgiltigt provats

och anpassats till försöken. Mer arbete på datasidan

måste emellertid göras. Olika typer av sängar har

prövats under denna fas liksom olika program för datan

utvärdering av EEG. Mätinstrument som använts och kom-

mer att användas finns dels på VTI, Akustikbyrån och

Hygieniska Institutionen i Lund. Samarbete med andra

forskare inom området bör även intensifieras.

7.3 Det analytiska försöksskedet

 

Då simulatorn och de olika testmetoderna fungerade

tillfredsställande började en serie försök utföras med

ett fåtal försökspersoner (N = 1 design, se t ex ut-

veckling av den metod av Hersen och Barlow, 1976 samt

Robinsen och Faster, 1979) för att pröva de viktigaste

variablerna till exempel:

1. Olika vibrationer (riktnings-, anpassnings- och

kontinuitetseffekter).

2. Effektskillnad mellan olika vakenhetstillstånd.

3. Exponeringstid och priset för anpassning.

4. Attityder och medvetenhet om störningarna direkt

och i slutet på en dag.

5. Kombinerade stressorer.

6. Störningarnas samband med inlärning och deras in-

formationsinnehåll.

Med hjälp av litteraturstudier och en noggrann design

kan troligen försökan begränsas en hel del. Många

likheter mellan buller- och vibrationsstörningar finns

som kan användas vid försöksplaneringen (se t ex

Strâle, 1974, 1975; Griefahn, 1976; Priest, 1979;

VTI_MEDDELANDE 339;



97

Eberhardt, 1980, 1982). Anknytning till fältförsök

avseende buller och vubrationer kommer även att

göras för att erhålla jämförelser i störningsnivåer

bl a genom att kontrolltesta störda personer i simu-

latorn. En del av försöken är som tidigare nämnts

utförda.

7.3.1 Sammanfattning av erfarenheter beträffande buller-

ieêussäêês_§§EEEE§§EiEEêE ________________________

Nattliga bullerstimuli ger upphov till akuta stör-

ningar och påverkar sömnstadiefördelningen. Dessa

primära effekter är i sin tur orsaken till efter-

effekter såsom subjektivt upplevd dålig sömn, en

negativ påverkan av sinnesstämningen och sämre pre-

stationsförmåga.

A. Akuta störningar

Akuta sömnstörningar som har konstaterats efter

enstakaEMillerstimuli kan vara av följande typ:

(1) Korta EEG-ändringar som leder till en ändring

i sömnstadium

) Skift till lättare sömn

) Väckning

) Kroppsrörelser

) Neurovegetativa reaktioner (ändring av hjärt-

frekvens, reSpirationsfrekvens. Perifer

vasokonstriktion m m)

Ekvivalentnivån har visat sig vara ett dåligt mått

 

på bullerdosen med endast obetydlig korrelation

till störningseffekterna. Faktorer av betydelse

är den maximala bullernivån och antalet stimuli

per natt. En konstant bullerbakgrund kan ha en
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maskerande effekt på bullertopparna med en minskad

reaktionsbenägenhet som följd. Tillvänjning kan

ske med hänsyn till reaktionerna (2), (3) och (4),

dock tycks endast obetydlig tillvänjning förekomma

för reaktionerna (1) och (5). Reaktionsbenägen-

heten för Väckning ökar med ökande ålder och tycks

vara något större för kvinnor än för män. Även

ljudets betydelse (informationsinnehåll, se sid

14) har visat sig Viktig.

B. Sömnstadiefördelningen.

Bullerstörd sömn kännetecknas av en minskad tid

av djup sömn (delta-sömn, sömnstadium 3.+4) och/

eller REM-sömn kombinerad med en ökad vakenhet

(efter att ha somnat) och sömnstadium 1. Insom-

ningstiden är ofta kraftigt förlängd, men på grund

av de stora skillnaderna dels mellan individer,

dels hos samma individ, sällan signifikant. Ett

känsligt mått på sömnstörningar är också stadium

4 latensen (tiden mellan insomnandet och första

stadium 4). Ett olöst problem är under vilken

bullerkondition.REM- respektive delta-sömn påverø

kas. Vissa försök pekar dock på att konstant bulw

ler främst påverkar REM-sömn medan intermittent

buller påverkar den djupa sömnen.

Sömnstörningens omfång korrelerar dåligt med bul-

lerekvivalentnivån men korreleras bättre med an-

talet bullertoppar per natt som överskrider en

viss nivå. I flera experiment konstaterades en

viss tillvänjning under försöksseriens lopp; dock

har i flera fältförsök visats att fullständig

tillvänjning inte skett efter flera år i den vanliga

bullriga miljön.
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C. Eftereffekter av sömnstörningar

Flera forskargrupper konstaterar att bullerstörd

sömn leder till en subjektiv upplevd lägre sömn-

kvalitet (Griefahn 1976; Öhrström, 1981). Försöks-

personerna känner sig tröttare på morgonen och de

tycker att de har vaknat oftare.

Tendenser till en negativ påverkan av sinnes-

stämningen morgonen efter en bullernatt har konsta-

terats (Öhrström, 1981). Främst hade parametrarna

välbefinnande, extroversion och säkerhet påverkats.

Det har visat sig svårt att påvisa att sömnstör-

ningar leder till försämrad prestationsförmåga

(Griefahn, 1976; Öhrström) 1981). Kramer (1971)

konstaterar försämrad prestation för ett räkne-

test. LeVere (1972) finner att - endast under de

tidiga morgontimmarna - visade reaktionshastig-

hetstestet med inbyggd minnesfunktion sämre presta-

tion efter bullernätterna. Wilkinson har i ett

flertal undersökningar (se referenser i Griefahn,

1976 och Öhrström, 1981) redovisat en försämring

i räkne- ochreaktionshastighetstest efter partiell

sömndeprivation. I ett flertal undersökningar kunde

inga prestationsförsämringar konstateras. Orsaken

till att endast små eller inga prestationsförsäm-

ringar kunde påvisas kan vara att (i) prestations-

försämringar inte utvecklas förrän sömnbriSten har

blivit kroniska eller (ii) de hittills använda

testen inte lämpar sig för att mäta prestations-

försämringar. Eventuella prestationsminskningar

kanske maskeras av starka inlärningseffekter

eller kompenseras med hjälp av en ökad motivation

eller koncentration.
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Huvudförsök_
 

Resultaten från de tidigare försöken används för att

välja försöksbetingelser i detta huvudförsök- Ett

stort antal försökspersoner väljs slumpmässigt ut

till huvudförsöket från t.ex Stockholms befolkning.

I detta skede ska metoden, styrning av simulator och

bearbetning ske helt automatiskt och de från de tidi-

gare försöken uppställda acceptansgränserna bör be-

kräftas eller modifieras. Försöksledarna som används

ska ej veta hypoteser eller ens betingelser som.för-

sökspersonerna utsätts för.

Slutord

Detta försök är mycket målorienterat och resultaten

ska vara användbara praktiskt. Den traditionella

uppläggningen av försök där man redan innan försöks-

serien görs, fastslår de variabler och metoder som

ska prövas och hur detta ska göras kan här inte an-

vändas. Detta beror på att antal variabler som inver-

kar på vibrationsstörningar är mycket stort och den

traditionella uppläggningen leder då till ett subjeká

tivt val av ett litet antal variabler som kan kon-

trolleras, konstanthållas eller varieras. I stället

för att på lösa grunder välja variabler har på senare

tid metoder arbetats fram där man med hjälp av ett

fåtal försökspersoner och variation av variabler kan

få en relativt god information om vilka variabler som

är relevanta för det man studerar och som måste tas

hänsyn till i ett senare huvudförsök (se t ex Hersen

och Barlow, 1976 samt Robinson och Faster, 1979). I

dessa försök kan man även använda avancerad intervju-

teknik och ta hjälp av försökspersonerna i analysen

av vad som hände före, under och efter en exponering.
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Sammanfattningsvis kan sägas

försöksserien finns inte den

tid funnits för att utnyttja

söksperson också är människa

101

att i första delarna av

rädsla som under lång

det faktum att en för-

och kan hjälpa till med

introspektiva analyser och rädslan för att man av

en olycklig slump fått ett antal unika försöksper-

soner .

I den sista delen av försöksserien kommer därmed en

traditionell design att användas med slumpmässigt

urval av många försökspersoners klara, statistiskt

falsifierbara hypoteser och en sammanhållande teori.

Detta

serad

heter

delen

sätt att arbeta förutsätter att man är intres-

Olik-

I sista

av relativbedömningar i försöksdelarna.

mellan individer är här mycket liten.

ger man sig även i kast med absolutbedömningar

och får då acceptera de stora inter- och intraindi-

viduella skillnader som uppkommer.
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Bilaga 1

Sid 1 (10)

ISO STANDARD 2631

ISO standard 2631 är en norm för uppskattning av

risker och innefattar en definition av olika expo-

neringsgränser när en.person.utsätts för mekaniska

Vibrationer. Normen har framtagits för att kunna ge

objektiva, jämförbara resultat vid uppskattningar

av Vibrationer utförda på olika platser vid olika

tidpunkter.

I princip kan en människa exponeras för Vibrationer

på 3 olika sätt:

1. Vibrationer som överförs simultant till hela

krOppsytan t ex luftvibrationer.

2. Vibrationer som överförs till hela kroppen genom

krOppens stödyta mot det vibrerande mediet, dvs

genom fötterna om man står, sätet om man sitter

etc.

3. Vibrationer som endast överförs till speciella

delar på kroppen t ex vibrerande handtag, pedaler

etc.

ISO-normen.behandlar i huvuusak Vibrationer i fall

2 ovan. För vibrationer av denna typ definierar

normen gränsvärden för exponeringstiden vid tre

olika kriterier. Dessa är:

1. Komfortnedsättning

2. Prestationsnedsättning

'3. Hälso- eller säkerhetsrisk

Den maximalt tillåtna exponeringstiden beror på

Vilket av ovanstående kriterier som ska tillämpas,

samt Vibrationsriktningen. Beträffande definition
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av de olika riktningarna, se figur 1.

i'

i

  

//5/27/;4/,7/407//?Z'>77//?7

 

  

\ .
WW:

. \ FY

Figur 1 Definition av riktningar:
X-riktning = från rygg till bröst
Yuriktning = från höger till vänster sida
Z-riktning = från fot till huvud
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I figur 2 visas gränser för de vertikalaccelerationer

som en person maximalt kan utsättas för innan presta-

1). Diagrammet ger alltsåtionsnedsättningar inträder

gränsen för vertikalaccelerationen vid olika frekven-

ser och olika exponeringstider. Varje gränskurva

representerar en maximalt tillåten exponeringstid.

Om man i stället vill erhålla komfortnedsättningsgrän-

sen divideras accelerationsvärdena med 3,15 (10 dB

lägre), och om man vill ha hälsoriskgränsen multi-

pliceras accelerationsvärdena med 2 (6 dB högre).

Eigur 3 innehåller samma information som figur 2

men här representerar de olika gränskurvorna i stäl-

let vibrationsfrekvensen och den maximala exponerings-

tiden återfinns på X-axeln.

Figur 4 och 5 är motsvarande kurvor för horisontal-

accelerationer (X- och Y-riktning). Även här gäller

att accelerationsvärdesgränsen ligger 10 dB lägre

för komfortnedsättning och 6 dB högre för hälsorisker.

 

1 . u
)Med accelerationer menas har ett rms-varde av

accelerationen inom ett visst tersband.
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Man kan i stället för att rita diagram med rms-värden

för accelerationen vid diskreta frekvenser beräkna

ett sammanvägt värde, ett s k bredbands-rms-värde.

Detta värde kan beräknas på två sätt: a) direkt ur

tidssignalen enligt formeln:

 

_ 2
arms -\/1/T [ aW (t) dt

b) ur tersbandsspektrum enligt formeln:

:§2arms . aw i
l

 

a = accelerationen viktad med hjälp av ett filter

med karakteristik enligt gränskurvorna i figur

2 och 4, respektive enligt tabell i figur 6.

T = integrationstid

i = mittfrekvenser iün: respektive tersband
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Vägningsfaktor

Frekvens Z-rikt- X- och Y-
ning riktning

1,0 0,50 = -6 dB 1,00 = 0 dB

1,25 0,56 = -5 dB 1,00 = 0 dB

1,6 0,63 = -4 dB 1,00 = 0 dB

2,0 0,71 = -3 dB. 1,00 = 0 dB

2,5 0,80 = -2 dB 0,80 = -2 dB

3,15 0,90 = -1 dB 0,63 = -4 dB

4,0 1,00 = 0 dB 0,5 = -6 dB

5,0 1,00 = 0 dB 0,4 = -8 dB

6,3 1,00 = 0 dB 0,315 = -10 dB

8,0 1,00 = 0 dB 0,25 = -12 dB

10,0 0,80 = -2 dB 0,2 = -14 dB

12,5 0,63 = -4 dB 0,16 = -16 dB

16,0 0,50 = -6 dB 0,125 = -18 dB

20,0 0,40 = -8 dB 0,1 = 20 dB

25,0 0,315 = -10 dB 0,06 = -22 dB

31,5 0,25 = -12 dB 0,063 = -24 dB

40,0 0,20 = -14 dB 0,05 = -26 dB

50,0 0,16 = -16 dB 0,04 = -28 dB

63,0 0,125 = -18 dB 0,0315 = -30 dB

80,0 0,10 = -20 dB 0,025 = -32 dB

Figur 6 Vägningsfaktorer för olika frekvenser.
ISO-normer 1978
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Det bredbandsvärde som erhålles i m/s2 används dels

som ett relativt mått mellanolika vibrationer dels

för att uppskatta maximal exponeringstid för dessa.

Vid vertikalaccelerationer använder man platånivåerna

i figur 2 eller 4-8 Hz-kurvan i figur 3 som gräns-

värden.

Det visar sig att bredbandsvärdet ger genomgående

en lägre toleranstid för vibrationerna än vad analysen

av accelerationen inom de olika tersbanden ger. Olika

korrektionsfaktorer för olika vibrationsmiljöer kan

införas för att ge bättre överensstämmelse mellan de

båda metoderna.
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Bilaga 2
Sid 1 .,

KORT BESKRIVNING AV OCH SYNPUNKTER PÅ:

Guide to the evaluation of human exposure to vibration

and shock in buildings

Addendum 1: Acceptable magnitudes of vibration

DRAFT ADDENDUM ISO 2631/DAD 1

STANDARDFÖRSLAGETS UTFORMNING

Detta förslag till standard bygger uppenbarligen på

samma bakgrundsmaterial som ISO 2631, och är utformat

på ett åtminstone delvis likartat sätt- Framför allt

är sambandet gränsvärde - frekvens av exakt samma

form, endast nivån är en annan. Detta grundläggande

gränsvärdesspektrum, se figur 1, justeras nivåmässigt

för att ta hänsyn till olika faktorer, se nedan.

Gränsvärdena avser i första hand kontinuerliga sinus-

vibrationer men avses även kunna tillämpas på mer

komplexa vibrationsförlopp genom att dessa mäts på_

ett lämpligt sätt.

Inverkan av vibrationsriktning

 

Man skiljer på samma sätt som i ISO 2631 mellan olika

vibrationsriktningar i ett kroppsrelaterat koordinat-

system, se figur 2.

I många fall, t ex i hemmiljö, kan man ej specificera

en viss kroppsställning och man har därför infört en

s k "combines standard" som utgörs av det vid varje

frekvens strängaste av de två gränsvärdena, se strec-

kad linje i figur 1.

VTI MEDDELANDE 339



Varje vibrationsriktning bedöms för sig, eventuell

samverkan mellan riktningarna försummas.

1.2 Inverkan av Vibrationens art

 

ISO-förslaget skiljer mellan kontinuerlig eller var-

aktigt upprepad störning och "impulsive shock".

Bredbandig vibration relateras till sinusvibration

med hjälp av vägningsfilter med karakteristik = gräns-

värdesspektrats invers samt effektivvärdesbestämning

dock utan angivande av medelvärdesbildningstid. För

stöt ska accelerationens alternativt vibrationshastig-

hetens toppvärde jämföras med det mot den gällande

kravkurvan svarande toppvärdet dvs 1,4 - effektiv-

värdet. För de två skilda störningstyperna gäller

också olika krav, se avsnitt 1.3.

1;3 Hänsynstagande till lokalens ändamål och tid på dygnet

 

I ISO-förslaget har dessa faktorer sammanförts till

en grov bedömning baserad på byggnadens ändamål och

tid på dygnet, se tabell 1.
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Tabell 1 Vägningsfaktorer för korrektion av gräns-
värdesspektra (känslighetströskel) med hän-
syn till bytgnadsändamål och tid på dygn
enligt ISO-förslag

 

 

 

  

 

Kontinuerlig' 1)
eller periodisk Stötvis

Plats Tid vibration retning

Operationssal, Dag 1 1
kritiska arbets-
områden Natt 1 1

Bostadsområde Dag 2 16
(lägsta
klagomål) Natt 1.4 1.4

Kontor Dag 4 128

Natt * 4 128

Verkstad Dag 8 128

Natt 8 128

   

 

 

1)1 - 3 tillfällen/dag

Det framhålls i texten att trafikvibrationer ska be-

dömas som "kontinuerlig eller intermittent" vibration

även vid gles trafik.

SYNPUNKTER PÅ STANDARDFÖRSLAGET

Vissa punkter i förslaget förtjänar en kommentar.

Enigheten beträffande gränsvärdesspektrats form, se

även DIN 4150, teil 2, torde till stor del ha sin

grund i att i stort sett samma auktoriteter står

bakom de olika förslagen. Det verkliga antalet för-

sök bakom fastställandet av denna kurva är sannolikt

mycket begränsat. Urvalet av försökspersoner kan

också misstänkasvara ensidigt.
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En allvarlig begränsning i de försök som ligger bakom.

gränsvärdesspektrat är den ensidiga exciteringen,

enbart stationära sinusvibrationer.

Det är därför angeläget att få fram ett bredare mate-

rial och då även försöka innefatta andra typer av

vibrationer än ren sinus som t ex smalw och.bredban-

dig randomvibration, stöt och dylikt.

Att korrektion för ökad tolerans för vibrationer kan

ske genom parallellförflyttning av känslighets-

tröskelkurvan till högre nivåer är ett svagt under-

byggt antagande. Ett fortsatt arbete på detta område

kräver omfattande försök.

Förslagsvis anvisningar för mätning av bredbandiga

och speciellt kortvariga, impulsartade, vibrationer

är alltför diffusa och svårtolkade; Olika tänkbara

tolkningar kan leda till resultat som skiljer sig

med upp till en tio-potens.
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VTI MEDDELANDE 339



Bilaga43-

Sid 1(12)

TYPISKA TIDSFÖRLOPP FÖR BYGGNADSVIBRATIONER

I det följande redovisas några typiSka tidsförlopp

för byggnadsvibrationer förorsakade av fordonstrafik

och pålning. De redovisas i diagramform med vibra-

tionshastighet, i ett par fall acceleration, som

funktion av tiden.

I diagram 1 - 9 redovisas vibrationer i en normal

tvâplansvilla, grundlagd på lera, förorsakade av

busstrafik på en ca 10 m avlägsen väg.

Mätningarna har utförts dels i byggnadens grund, dels

på fria bjälklagsytor på plan 1 och plan 2. Huvud-

delen av mätningarna är utförda i vertikal riktning

men några har utförts i horisontell riktning, se

diagram 6, 7 och 9.

De redovisade tidsförloppen omfattar ca 5 s, i

diagram 3 ca 10 5, vilket motsvarar färdsträckor för

bussen på ca 70 respektive 150 m. Tidsskalans noll-

punkt är förskjuten och ligger vid första större

vibrationsvärde. Toppvärdena av vibrationshastigheten

ligger i intervallet 0,1 - 0,6 mm/s.

I diagram 10 och 11 redovisas vibrationshastighet.

och acceleration i en större byggnadsgrund (stads-

bebyggelse) förorsakad.av pålslagning på 1,5 m av-

stånd. De redovisade tidsförloppen omfattar i detta

fall 1 s. Vibrationshastighetens toppvärde är ca

1,5 mm/s och accelerationens toppvärde är ca 0,15

m/sz.
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Diagram 1

 

Vibrationer vid passage av buss

60 km/h

Mätpunkt, bjälklag plan 1, vertikalt

mm/s vibrationshastighet
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Diagram 2

 

Vibrationer vid passage av buss

50 km/h

Övre kurva: Bjälklag plan 1, vertikalt

Undre kurva: grund, vertikalt

mm/s vibrationshastighet
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Diagram 4

Vibrationer vid passage av buss

60 km/h

Övre kurva: Bjälklag plan 1, vertikalt

Undre kurva: Grund, vertikalt

'mm/s vibrationshastighet
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Diagram 5

 

Vibrationer vid passage av buss

50 km/h

Bjälklag plan 2, vertikalt

mm/s vibrationshastighet
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Diagram 6

 

Vibrationer vid passage av buss

50 km/h

Övre kurva: Bjälklag plan 2, belastad av stående

'person vertikalt

Undre kurva: Bjälklag plan 2, horisontellt

vibrationshastighet
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Diagram 7

 

Vibrationer vid passage av buss

50 km/h

övre kurva: Bjälklag plan 2, belastad av stående

person, vertikalt

Undre kurva: Bjälklag plan 2, horisontellt
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Diagram 8

 

Vibrationer vid passage av buss

50 km/h

Mätpunkt: Grund, vertikalt

mm/s vibrationshastighet
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Diagram 9

 

Vibrationer vid passage av buss

50 km/h. Samma passage som i diagram 8.

Mätpunkt: Bjälklag plan 2, horisontellt

mm/s :Vibrationshastighet

 

 

 

      

  

     

 

       

 

   

 

            

0,4 ' "m

_
V J*

-0,4 _ IW 1 I I T 1 I immwwww

"' 10

VTI MEDDELANDE 339

, afsøøø



11

Diagram 10

Vibrationer vid pålning

VIbrationshastighet respektive acceleration i grund

mm/s vibrationshastighet
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Diagram 11

12

Vibrationer vid pålning

Vibrationshastighet respektive acceleration i grund
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Bilaga 4

Sid 1 (8)

EXEMPEL PÅ EEG-UTSKRIFTER VID OLIKA SÖMNSTADIER SAMT

VID SÖMNSTÖRNINGAR EFTER VIBRATIONER

EEG-elektroderna har applicerats enligt den internatio-

nella s k 10/20-metoden, se Rechtschaffen (1968).

Pappershastighet 10 mm/s, EEG-amplitud 75 uV/cm och

EOG-amplitud 150 uV/cm
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Övergång REM - sömnstadium 1 efter vibration
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