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FÖRORD

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har i samarbete med Arbetsmiljö-
institutet i Umeå (AI) genomfört en simulatorstudie med syfte att utreda
om och i så fall på vilket sätt, exponering av buller, infraljud och tempe-
ratur påverkar bilförares prestation och vakenhet.

Studien har initierats av VTI. Följande organisationer och fordonstillver-
kare har finansierat projektet:

Arbetsmiljöfonden

Transportforskningsberedningen

Statens väg- och trafikinstitut

Arbetsmiljöinstitutet

Scania Bussar AB

Scania Lastvagnar AB

Säffle Karosseri AB

Volvo Bussar AB

Volvo Lastvagnar AB

Volvo Personvagnar AB

Studien har genomförts i VTIs körsimulator. Projektledare har varit Bertil
Morén, VTI. VTI har ansvarat för den övergripande utformningen av försö-
ket liksom projektets administration. För uppläggning av de fysiologiska
mätningarna har Ulf Landström, AI svarat. För genomförande av vaken-
hetsmätningen samt bearbetning och analys av vakenhetsdata har AI an-
svarat, medan VTI ansvarat för motsvarande insats avseende prestations-
mätningen. Variansanalys av samtliga resultat har utförts av Jan Törnros
med hjälp av Jörgen Larsson, båda VTI.

Det dagliga arbetet vid genomförandet av försöket har skötts av Maria
Olausson och Lennart Runersjö, VTI samt, beträffande de fysiologiska
mätninâarna, av Marianne Byström, Asta Lindmark, Lena Söderberg och
Anita ström, AI.

Programarbetet för den totala datorstyrningen av simulatorn har utförts
av Håkan Jansson, Staffan Nordmark, Göran Palmkvist och Mats Lid-
ström, samtliga VTI. Programarbetet för analys och utvärdering av fysio-
logiska data har utförts av Kjell Englund, AI.

Vid planeringen av försöket har Georg Magnusson, VTI, Bertil Nordström,
AI, Per Lövsund, Chalmers, David Wyon, SIB samt Hans-Erik Pettersson,
FOA 3, bidragit med synpunkter.

För rapportens utskrift har Ann-Sofie Senneberg svarat.

Ett varmt tack till UWE-verken, Norrköping, som, utan kostnad för pro-
jektet, har installerat det under försöket använda temperaturreglerings-
systemet.

Delar av denna rapport publiceras även i Arbetsmiljöinstitutets rapport-
serie, Undersökningsrapport 1988:25, 1988:26, 1988:27.
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INVERKAN AV INFRALJUD, BULLEB OCH VÄRME PÅ PRESTATION
OCH VAKENHET UNDER FORDONSKÖRNING. En simulatorstudie

av Morén B, Landström U*, Nilsson L, Sandberg U, Törnros J
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

*Arbetsmiljöinstitutet
900 06 UMEÅ

REF ERAT

Yrkesförare arbetar under körning i en miljö som är en varierande kombi-

nation av olika fysikaliska faktorer, däribland buller, infraljud och tempe-

ratur. Huruvida denna arbetsmiljö kan orsaka trötthet och prestationsned-

sättning av sådan grad att trafiksäkerheten påverkas, genom att olycks-

risken ökar, diskuteras flitigt i dag. Väg- och trafikinstitutet har i samar-

bete med Arbetsmiljöinstitutet genomfört en simulatorstudie med syfte

att utreda om och i så fall på vilket sätt exponering av buller, infraljud

och temperatur påverkar bilförares prestation och vakenhet.

Den övergripande tolkningen av resultaten från försöket är att de akust-

iska och termiska miljöer som "normalt" förekommer i dagens vägfordon,

påverkar prestationsförmåga och vakenhet på olika sätt. Det är inte själv-

klart att t ex den lägsta bullernivån ger den från prestations-och vaken-

hetssynpunkt bästa miljön.
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II

THE INFLUENCE OF NOISE, INFRASOUND AND TEMPERATURE ON
DRIVER PERFORMANCE AND WAKEFULNESS. A driving simulator
study

by

Morén B, Landström U*, Nilsson L, Sandberg U, Törnros 3
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

*The Swedish National Institute of Occupational Health

5-900 06 UMEÅ Sweden

ABSTRACT

The environment within a motor vehicle is believed to affect the driving

performance and wakefulness of the driver. Knowledge, about how and to

what extent the driver is affected, is however lacking due to the fact that

very few realistic studies have been carried out. The effects on traffic

safety, if any, are therefore also unknown. The objective of the present

study was to assess the influence of noise, infrasound and temperature on

performance and wakefulness of drivers performing realistic driving tasks

in a simulator, where they were exposed to realistic and controlled

environmental as well as driving conditions.

Fourty-eight young,healthy individuals "drove" the VTI driving simulator

for about four hours. They were exposed to different combinations of

noise, infrasound and temperature. Two levels of each of these variables,

representing low andhigh levels measured in real traffic, were used. The

experimental design thus included eight different experimental conditions

(combinations) with six drivers exposed to each condition. As dependent

measures of driving performance we used steering precision, speed holding

and stimuli-induced reaction time, while EEG, ECG and EOG were

recorded for the assessment of wakefulness. Audiometry was carried out,

before and after exposure, to observe possible temporary hearing

threshold shifts. The answers from questionnaires given to the subjects

indicate their subjective evaluations of sleepiness and impaired

performance.
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III

The general interpretation of the test results is that the acoustic and

thermal environments which "normally" exist in road vehicles of today

influence performance and wakefulness in different ways. It is not evident

that e.g. the lowest noise level forms the best environment from per-

formance point of view.
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IV

INVERKAN AV INFRALJUD, BULLER_ OCH VÄRME PÅ PRESTATION

OCH VAKENHET UNDER FORDONSKORNING. En simulatorstudie

av

Morén B, Landström U*, Nilsson, Sandberg U, Törnros J
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

*Arbetsmiljöinstitutet

900 06 UMEÅ

SAMMANFATTNING

Väg- och trafikinstitutet (VTI) har initierat och i samarbete med Arbets-

miljöinstitutet genomfört en studie i en körsimulator där 48 försöksperso-

ner under tre timmar exponerats för olika kombinationer av infraljud,

buller och värme. Som mått på prestation har använts bromsreaktionstid,

styrprecision och hastighetshållning. Som mått på vakenhet har använts

ett EEG-baserat mått samt puls. Två nivåer av vardera infraljud, buller

och värme användes, nämligen infraljud 98 dB(G) respektive 112 dB(G),

buller 65 dB(A) respektive 80 dB(A) samt temperaturerna 21°C respektive

28°C. De valda nivåerna representerar en låg respektive hög nivå inom

det "normalt" förekommande intervallet vid verklig bilkörning. För att

kunna studera eventuella interaktionseffekter har en försöksmatris om

åtta celler använts, dvs samtliga möjliga kombinationer av detre fysika-

liska miljöparametrarna har studerats. Studien har även innefattat för-

sökspersonernas subjektiva upplevelse av försöket. Audiometrisk mätning

har genomförts för att bedöma eventuell hörtröskelpåverkan. Försöket ge-

nomfördes i VTIs körsimulator som medger en hög grad av realism.

Tidigare teorier, att en kombination av högt infraljud och lågt buller ger

en sänkning av prestationsförmågan, har verifierats med denna studie.

"Maxbetingelsen" (alla nivåer höga) gav en signifikant höjning av puls jäm-

fört med "minbetingelsen" (alla nivåer låga), vilket tolkas som ökad fy-

sisk/ psykisk stress. Högt infraljud är den enskilda miljöparameter som ger

den kraftigaste inverkan på puls. Ett genomgående mönster är den för-

sämring av prestationen och den sänkning av vakenheten som sker under
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den första delen av försöket (30-60 minuter). Effekten av temperatur är

svårtolkad både avseende prestation och vakenhet. Dock gav högt infra-

ljud sänkt vakenhet vid hög temperatur. Resultaten från upplevelsedata

visar en tydlig tendens till ökad diskomfort med ökad nivå på miljöexpo-

neringarna. Samvariationen mellan de tre prestationsmåtten är stark.

Samvariationen mellan vakenhet och prestation är tydlig på individnivå,

medan samvariationen mellan prestationsmått och puls och mellan vaken-

het och puls är svag. Någon anmärkningsvärd hörtröskelpåverkan har ej

noterats.

Den övergripande tolkningen av resultaten från försöket är att de akust-

iska och termiska miljöer som "normalt" förekommer i dagens vägfordon,

påverkar prestationsförmåga och vakenhet på olika sätt. Det är inte själv-

klart att tex den lägsta bullernivån ger den från prestationssynpunkt

bästa miljön.
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VI

THE INFLUENCE OF NOISE, INFRASOUND AND TEMPERATURE ON
DRIVER PERFORMANCE AND WAKEFULNESS. A driving simulator
study

by

Morén B, Landström U*, Nilsson L, Sandberg U, Törnros 3
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

*The Swedish National Institute of Occupational Health

5-900 06 UMEÅ Sweden

SUMMARY

A driving simulator study where 48 subjects were exposed to different

combinations of noise, infrasound and temperature during a period of

three hours was initiated by the Swedish Road and Traffic Research

Institute (VTI) and carried out in cooperation with the Institute of

Occupational Safety and Health. Brake reaction time, steering precision

and speed holding were used as measures of performance. Pulse and a

measure based on EEG were used ras measures of wakefulness. Two levels

of infrasound, noise and temperature were used, i.e. infrasound 98 dB(G)

and 112 dB(G), respectively, noise 65 dB(A) and 80 dB(A), respectively,

and temperature 21°C and 28°C, respectively. The levels chosen

represent a low and a high level in the "normally" used interval in real

car-driving. The test was performed in the driving simulator at the VTI

granting a high degree of realism.

Previous theories, stating that a combination of high infrasound and low

noise causes a reduction of performance were verified by this study. The

"maximum condition" (all levels high) resulted in a significant increase in

pulse compared to the "minimum condition" (all levels low), which is

interpreted as increased physical/mental stress. High infrasound is the

particular environment parameter that most of all influences the pulse.

The reduction of performance and wakefulness met with during the first

part of the test (30-60 minutes) was found to be a general pattern. The

temperature effect is hard to interpret both concerning performance and
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VII

wakefulness. The interaction between the three measures of performance

is strong. The interaction between wakefulness and performance is

evident on the individual level, while there is a weak interaction both

between measures of performance and pulse and between wakefulness and

pulse.

The general interpretation of the test results is that the acoustic and

thermal environments which "normally" exist in road vehicles of today

influence performance and wakefulness in different ways. It is not evident

that e.g. the lowest noise level forms the best environment from per-

formance points of view.
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1 INLEDNING

Yrkesförare arbetar under körning i en miljö som är en varierande kombi-

nation av olika fysikaliska faktorer i hytten, däribland buller, infraljud och

värme. Dessa fysikaliska miljöfaktorer finns emellertid inte enbart i de

tyngre yrkesfordonen utan "drabbar" alla förare i alla fordon, men i olika

omfattning beroende på bla fordonets konstruktion, utrustning, den has-

tighet fordonet håller, etc. Ett eventuellt samband mellan miljöexpone-

ring och ökad olycksrisk har under senare år diskuterats i allt högre grad.

Frågeställningen har aktualiserats inte minst mot bakgrund av senare års

laborativa studier där vissa samband mellan buller och vibrationsexpone-

ring samt sänkt vakenhet kunnat konstateras. Exponering för låga frek-

venser av buller och vibrationer har i olika studier visat sig vakenhets-

sänkande i de fall nivåerna överstiger gränserna för uppfattbarhet (Land-

ström och Byström 1984, Landström m fl 1985). Exponering för höga ljud-

frekvenser eller höga nivåer har visat sig ge en motsatt, dvs väckande

effekt (Landström m fl 1986).

Ljud med frekvenser lägre än 20 Hz benämns fortsättningsvis infraljud och

ljud med frekvenser över 20 Hz buller. "Gränsen" mellan infraljud och

buller är huvudsakligen av verbal natur och inte en följd av olika fysiska

eller fysiologiska effekter.

Att motsvarande, i laboratorieförsök påvisade, reaktionsmönster på va-

kenhet kan återfinnas i en faktisk arbetssituation förefaller rimligt. Jäm-

förelse mellan reaktionsmönster utlösta under laborativa och arbetsauten-

tiska situationer måste dock göras med viss försiktighet. Eventuella

effekter erhållna under kontrollerad laborativ exponering kan påverkas i

olika riktningar av den samtidiga komplexa miljösituationen under normalt

arbete. Avsaknaden av relevanta fältstudier avseende olika miljöparamet-

rars effekter på vakenhet bör framhållas. Detta gäller inte minst para-

metrarna buller, infraljud och temperatur. Sambandet mellan exponering

för lågfrekvent buller och sänkt vakenhet finner dock stöd i olika under-

sökningar genomförda på lastbilschaufförer, (Löfstedt och Landström

1987). Beträffande exponering för värme visar analyser av olycksdata att

antalet allvarliga trafikolyckor ökat vid extremt solsken och höga tempe-
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raturer (Sulman 1976) samt att höga korrelationer erhållits mellan varm

väderlek och ökad olycksfallsfrekvens (Belding et al., 1960). Studier av

Mackie, O'Hanlon och McCauley (1974) visar tendenser att värme kan ge

lägre prestation. Även Lisper et al. (1974, opublicerad rapport) har visat

att värme kan ge lägre prestation.

På vilket sätt prestationsförmågan under fordonskörning påverkas av olika

miljöfaktorer har tidigare studerats i simulator (Sandberg 1983). Vissa

samband mellan exponering för buller, infraljud och vibrationer samt ökad

trötthet och reducerad prestationsförmåga (bromsreaktionstid, hastighets-

hållning, styrprecision) har kunnat påvisas. Resultaten från dessa tidigare

studier kan sammanfattas sålunda:

l. Ökat buller (65 dB(A) till 80 dB(A)) gav en förbättring av prestationen

i styruppgiften. Detta tolkas som att höga bullernivåer har en positiv

effekt på prestationen, i varje fall sett över den aktuella expone-

ringstiden (2-3 timmar).

2. Ökade vibrationer hade samma effekt (0,3 m/s2 till 1,0 m/sz).

3. Ökat infraljud (80 dB(IL) till 110 dB(IL)) gav en försämring av presta-

tionen i samtliga uppgifter under försökets andra hälft. Exempelvis

hade reaktionstiden efter ca 1,5 timmar ökat med 10-l4%. Infraljud

syntes ge lägre vakenhet.

4. Inga interaktioner mellan buller och vibrationer kunde noteras.

5. En kraftig interaktion mellan buller och infraljud kunde noteras för

både hastighetshållnings- och styruppgift. Lågt buller och högt infra-

ljud hade en kraftig negativ effekt men ökande buller eliminerade

denna effekt. Detta innebär att buller eventuellt kan maskera infra-

ljud, eller kompensera för den negativa effektenav högt infraljud.

Exponeringsmönster för buller och temperatur kan anses kritiska i föra-

rens arbetsmiljö. Bullerexponeringen inbegriper vanligtvis påtaglig expo-

nering för låga frekvenser. Nivåerna ligger i dagens fordon i det högfrek-

venta infraljudområdet, normalt lokaliserade i ett kritiskt intervall strax
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över perceptionströskeln för höruppfattbarhet, dvs den exponeringssitua-

tion som tros vara mest tröttande. Till detta kommer dessutom att buller-

nivåerna inom det högre frekvensområdet (ca 500-5000 Hz) avsevärt redu-

cerats i dagens lastbilar såväl som i bussar och personbilar, medan infra-

ljudnivåerna inte nämnvärt förändrats. Det förefaller t o m som om infra-

ljudet i vägfordon kan ha ökat något under senare decennier. Temperatur-

betingelserna varierar avsevärt med exponering för extremvärden av såväl

kyla som värme. Förhållandet har påtalats som ett mycket besvärande

komfortproblem i dagens fordonshytter. Hur värme påverkar förarpresta-

tionen är dock otillfredsställande känt. Bussförare har subjektivt bedömt

att deras prestation är sämre under varma sommardagar (Lövsund 1980).

Indikationer finns dessutom på att värme-och bullerstress kan samverka

(Nicholl 1977).

Sambanden mellan exponering för olika miljöfaktorer och ökad olycksrisk

är svåra att bestämma. Ett klargörande av de exakta orsakssambanden

kräver en uppläggning där både experimentell metodik och epidemiolo-

giska metoder används, vilket leder till mycket omfattande försök.

Olycksrisk kan knappast studeras direkt, utan vi är hänvisade till mått

som är relaterade till risk. Vakenhetsmått är ett sådant mått, prestations-

mått en annan typ, som båda på goda grunder kan antas vara relaterade

till olycksrisk. Att försöka bestämma sambanden mellan miljöexponering

och prestationsförmåga/vakenhet är av synnerlig betydelse i framför allt

yrkesförarsammanhang.
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2 SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR

Avsikten med denna undersökning har varit att studera de oklara samban-

den mellan exponering för buller, infraljud och temperatur vad gäller

effekter på vakenhet och prestation. Studien har omfattat exponering för

två olika nivåer av ljud energimässigt dominerat av mycket låga frekven-

ser (infraljud), två olika nivåer av buller energimässigt dominerat av högre

frekvenser samt två olika temperaturer. Vakenheten har studerats genom

analys av EEG. Prestationsförmågan har studerats genom analys av de

körrelaterade uppgifterna hastighetshållning, styrprecision och broms-

reaktionstid. Försökspersonernas upplevelse av försöket har inhämtats

genom frågeformulär. Eventuell påverkan på hörseln (TTS) under försöket

har mätts med audiometer.

För att öka möjligheten till trovärdiga och omedelbart användbara resul-

tat har realistiska exponeringsnivåer och frekvensspektra använts. Nivå-

erna representerar således den lägre respektive högre delen av det "nor-

mala" intervallet i dagens fordon i verklig trafik. Den från forskningssyn-

punkt i och för sig intressanta uppgiften att tydliggöra sambanden genom

attanvända extrema exponeringsnivåer har således inte prioriterats.

Överföring avresultat från simulatorförsök till körsituationer i den verk-

liga trafiken innebär naturligtvis svårigheter. Dels kan simulatormiljön i

sig ifrågasättas då inte ens allvarliga felhandlingar ger "verkliga" konsek-

venser, dels kan den komplicerade trafikmiljön i verkligheten inte åstad-

kommas i en simulator i dag. Alternativet till simulering är försök i verk-

lig trafik. Även detta alternativ har emellertid svagheter. Möjligheten att

säkerställa effekter bedömer vi som små om inte försöket görs i mycket

stor skala, vilket ger en dyr och ohanterlig uppläggning. Vi har således

bedömt simulatoralternativet som lämpligast då försökssituationen där är

under kontroll i alla väsentliga avseenden. Som redogörs för längre fram i

rapporten är den här använda simulatormiljön, liksom köruppgiften, i stort

sett de mest realistiska som är möjligt att simulera i dagens simulatorer.
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3 METODIK

3.1 Utrustning

3.1.1 Beskrivning av körsimulatorn

VTIs körsimulator (se figur 1) inkluderar rörelsesystem, bildsystem, vibra-

tionssystem, ljudsystem och temperaturregleringssystem (Nordmark m fl

1986, Törnros m fl 1988). De fem undersystemen regleras att samverka på

ett sätt som ger föraren upplevelser som liknar de som erhålls vid verklig

körning. Ett avgörande krav vid simuleringen är att tiden, som förlöper

från det att ett manöverorgan aktiveras (t ex i form av rattrörelser) till

dess att rörelsesystem och bildsystem "svarar" med en adekvat kraft-

respektive bildförändring, måste vara kort i jämförelse med motsvarande

tidsfördröjningar (100-250 ms) hos verkliga fordon. VTIs körsimulator upp-

fyller detta krav då den tidsfördröjning som erhålls är ca 40 ms, varav

20 ms utgör datorns periodtid och 20 ms är fördröjningen i rörelse- och

bildsystemen, vilka arbetar parallellt.

 

Figur 1 Principskiss av VTIs körsimulator
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För att kunna återge de krafter en fordonsförare upplever under verklig

körning har rörelsesystemet tre frihetsgrader (figur 1). Accelerationer i

olika riktningar kan simuleras dels genom att rotera (vrida och tippa)

simulatorkabinen och dels genom att linjärförflytta kabinen i sidled. För

att åstadkomma de laterala tröghetskrafterna kombineras linjär rörelse

med vridning enligt en förutbestämd reglerstrategi, vilken tar hänsyn till

de väsentligaste faktorerna som bestämmer ett fordons köregenskaper.

Kraftspelet i längsled åstadkoms genom att tippa kabinen en viss vinkel.

Tipp- och vridningsrörelserna genereras med hjälp av hydraulmotorer,

medan sidorörelsen sker längs en räls via kedjedrift från ytterligare en

hydraulmotor. Simulatorn tillåter tipp- och vridningsvinklar på maximalt

:240 med maxhastigheterna l,3 respektive 0,5 rad/s. Sidoförflyttningar på

upp till :3 m med en maximal hastighet av 2,5 m/s kan utföras. De an-

givna rörelse- och hastighetsintervallen begränsar den maximala simule-

rade accelerationen i sid- och längsled till OA g.

Via simulatorns bildsystem kan kontinuerligt varierande scenarier i form

av vägar och vägmiljöer projiceras på en skärm 2,5 m framför föraren.

Bilden skapas, i realtid, med hjälp av enspecialkonstruerad bildgenerator

som styrs från en huvuddator (SEL32/57). Därefter transformeras bilden

till videosignaler som uppdateras var 20:e sekund. Den bild som slutligen

presenteras på skärmen, via tre TV-projektorer är vidvinklig (1200 hori-

sontellt, 30° vertikalt) och i färg. Med hjälp av bildsystemet kan bla

realistiska vägytor, olika infrastrukturer (utformning av vägmiljön med

hjälp av linjer, skyltar, signaler, körfält etc) och omgivningsförhållanden

simuleras. Såväl horisontell som vertikal kurvatur kan varieras kontinuer-

ligt med en maximal siktsträcka på flera kilometer. Vägdetaljer som t ex

linjeföring, hjulspår och makrotextur kan skapas liksom olika vägtyper

(asfalterad motorväg, smal grusväg, isbelagd väg, etc). Sikt- och ljusför-

hållanden kan varieras (klart väder, dimma, mörker, etc) liksom före-

komsten av olika hinder, skyltar m m.

För att kunna simulera vibrationer orsakade av vägojämnheter samt för

att medverka i kraftspelet vid vridnings- och tippningsrörelser finns ett

vibrationssystem. Detta består av tre hydraulcylindrar med en maximal

slaglängd av i5 cm, på vilka simulatorkabinen är monterad. Önskat vibra-

tionsspektrum kan erhållas på teoretisk väg genom att lösa en matematisk
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modell över det aktuella fordonets vibrationsegenskaper, i realtid och med

vägprofildata som ingångsvärden. Ett alternativt sätt att generera repre-

sentativa vibrationer är attanvända vertikala accelerationer uppmätta i

verklig trafik och i aktuella fordonstyper. Accelerationsdata omvandlas

till i tiden varierande lägesdata, vilka får styra hydraulcylindrarna. Med

dessa tillvägagångssätt kan vilka Spektra som helst genereras, så länge de

faller inom hydraulcylindrarnas arbetsområde.

Under verklig körning utgör ljud en viktig informationskälla för föraren

tex för att kontrollera hastigheten. För att öka realismen har därför

simulatorn ett ljudsystem, bestående av sex ljudkanaler. "Buller" återges

från två diskanthögtalare placerade på instrumentbrädan framför föraren

och från två mellanregisterhögtalare placerade på hjulhusen. Dessutom

finns fyra stora bashögtalare bakom föraren. Dessa används för att för-

medla lågfrekventa ljud (infraljud) med hög ljudtrycksnivå (upp till åtmin-

stone llZ dB(G)). De ljudspektra som i dag används i simulatorn är

registrerade under verklig körning och därefter samplade och lagrade i

digital form, för att via huvuddatorn kunna återges i körsimulatorns kupé.

Ljud som kan genereras är t ex motorljud, vägbuller och däckskrik. I den

beskrivna studien har olika ljudkomponenter blandats så realistiskt som

möjligt för de aktuella körförhållandena.

Det temperaturreglerande systemet består av ett slutet system med cir-

kulerande vatten och ett återkopplat reglersystem, som styrs av huvud-

datorn. Lufttemperaturen i kupén mäts och jämförs med önskat värde.

Informationen återförs till en kontrollenhet via vilken vattentemperaturen

vid behov justeras så attförutbestämd lufttemperatur kan upprätthållas.

De lufttemperaturer i kupén som hittills har använts har legat inom inter-

vallet lOOC till 32°C. Noggrannheten har då varit iO,5°C och maximal

insvängningstid av storleksordningen 0,5 h.

3.2 Köruppgift

Den simulerade väg som försökspersonerna körde på var en tvåfilig, 7 m

bred asfaltväg på landsbygd, relativt rak och innehållande såväl horison-

tella som vertikala kurvor. Den kan bäst beskrivas som en "lättkörd" väg,
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vilken inte förväntades skapa problem för en opåverkad förare att följa.

Den simulerade väderbetingelsen kan beskrivas som en molnig svensk som-

mardag.

Den primära uppgiften var att hålla bilen inom det högra körfältet. Dess-

utom skulle hastigheten hållas vid ca 90 km/h. Förutom detta hade för-

sökspersonen att utföra en bromsreaktionsuppgift; under körningen pre-

senterades på skärmen framför försökspersonen visuella stimuli (ljusa

blinkande fyrkanter, 4cm2 stora) på vilka försökspersonen hade att

reagera så snabbt som möjligt genom att med höger fot trampa på

bromspedalen. Denna reaktion släckte stimulus. Om reaktionen uteblev

släcktes stimulus automatiskt efter 5 sek.

Bromsreaktionsstimuli presenterades slumpmässigt i tiden med en me-

delfrekvens av 8 stimuli/ 15 min. Fyra olika stimuluspositioner tillämpa-

des, två relativt centralt (ilOO), två perifert lokaliserade (1:500), samtliga

mitt på skärmen i vertikal led, varvid de centrala förekom tre gånger så

ofta som de perifera.

Prestationen på dessa tre mått bestämde till en del försökspersonens ar-

vode för deltagandet i försöket. Således "bestraffades" såväl avåkningar

från höger körfält som avvikning från anbefalld hastighet överstigande

10 km/h som långa bromsreaktionstider med arvodesavdrag. Det maxime-

rade avdraget var identiskt för de tre måtten.

Ytterligare en reaktionsuppgift "sekundär uppgift" presenterades för för-

sökspersonen under körningen. Då ett stimulus i form av ett litet vitt kors

uppträdde perifert, 40° till höger om och 15° över bildens mitt, hade

försökspersonen att så snabbt som möjligt trycka till på signalhornet

(vilket dock ej var ljudande); denna respons släckte stimulus. Även detta

stimulus släcktes automatiskt efter 5 sek vid utebliven respons. Dessa

stimuli uppträdde mycket sällan, i genomsnitt l stimulus/30 min. Inget

arvodesavdrag förekom vid denna sekundära reaktionsuppgift.

Figur 2 visar hur reaktionstidsstimuli var lokaliserade på skärmen framför

försökspersonen.
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Figur 2 Reaktionstidsstimulis lokalisering

3.3 Prestationsmått

 

Sidolägesvariation, hastighetsvariation samt reaktionstid utgjorde presta-

tionsmåtten. Registrering och insamling av mätvärden skedde via huvud-

datorn.

Sidoläget mättes i relation till ett noll-läge, definierat som den position

där körfältets mittlinje sammanfaller med centrallinjen genom förarens

kropp. Sidoläget samplades med en frekvens av 2 Hz. Som mått på

sidolägesvariationen användes standardavvikelsen, beräknad för perioder

om 15 min.

Hastigheten samplades och medelvärdesbildades på motsvarande sätt som'

för sidoläget.

Bromsreaktionstiden beräknades som tiden från det att ljussignalen upp-

trädde på skärmen tills det att bromspedalen trycktes ned minst 1 cm.

Medelvärdet :för bromsreaktionstiderna inom perioder om 15 minuter

beräknades och användes som mått på bromsreaktionstid.
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Reaktionstiden för den sekundära uppgiften beräknades på samma sätt.

Upplösningen var i båda fallen 20 ms. Om ingen respons förekom inom 5 s

släcktes stimulus ut automatiskt. Sådana missar registrerades separat.

Ytterligare ett reaktionstidsmått förekom; detta erhölls från ett 10

minuter långt reaktionstidstest som dock ej utfördes under själva simula-

torkörningen. Denna uppgift kontrollerades ej från huvuddatorn utan

styrdes via ett separat system (ABC 806). Uppgiften bestod i att trycka

ned en knapp på en panel var gång en diod tändes på densamma.

Genomsnittligt interstimulusintervall var 3,75 5. Testets varkatighet var

11 min, prestationen mättes dock endast under de sista 10 min.

Ett medelvärde beräknades för varje minut av testet.

3.4 Fysiologiska mått

För att kunna bedöma försökspersonernas vakenhet och i viss mån deras

psykiska och fysiska belastning (stress) registrerades de fysiologiska

måtten elektroencefalogram (EEG), elektrooculogram (EOG) och puls.

EEG-registreringen gjordes med silverelektroder (CD 10 mm) som applice-

rades i positionerna Oz-PLj-PZ i det s k 10-20 systemet. Elektroderna fyll-

des med elektriskt ledande pasta, för att uppnå bästa möjliga signalkvalité

och fästes med lim och hårnät. Därefter anslöts de till en förförstärkare,

placerad på huvudet, varifrån signalerna via en specialtillverkad förstär-

kare överfördes till en bandspelare (TEAC HR-30 G). Förstärkare och

bandspelare var placerade på passagerarsätet bredvid försökspersonen i

simulatorn. För att erhålla referensnivåer inleddes varje försök med att

EEG registrerades i laboratoriet, först under 3 min med öppna ögon och

därefter under 3 min med slutna ögon.

Analysen av registrerade EEG-signaler baseras på frekvensanalys (Löf-

stedt och Landström, 1987). Den för varje försöksperson selekterade alfa-

aktivitetens (EEG-vågor inom frekvensbandet 8-12 Hz) effekt (V2) beräk-

nades för successiva tidsperioder om 3 sek. De effektvärden som översteg

25% av maximalt värde valdes ut och räknades för perioder om 15 min.
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Den 15 min-period som innehöll flest antal effektvärden, större än 25% av

maximum, tilldelades värdet 100% på relativ alfaaktivitet och antalet ut-

valda effektvärden för övriga lS-min-perioder omräknades (normerades) i

relation till detta. Relativ alfa-aktivitet (beräknad per 15 min) användes

som vakenhetsmått. Ökad alfa-aktivitet anses indikera sänkt vakenhet om

ögonen är öppna. EEG-signaler vid slutna ögon sorterades bort vid analy-

sen. Slutna ögon identifierades med hjälp av EOG samt genom observation

av försökspersonen via TV.

Ögonens rörelser (EOG) registrerades med elektroder applicerade diago-

nalt över ögonen.

Pulsen registrerades med elektroder placerade på bröstkorgen och medel-

värdet för 15 min (pulsmåttet) beräknades.

3.5 Övriga mått

 

Hörseltest (audiometri) utfördes, före och ca 5 min efter exponering, för

att observera eventuell temporär hörselnedsättning orsakad av expone-

ringen (temporär hörtröskelförändring, Iemporary Ihreshold _S_hift, TTS).

En Bekesi audiometer av typ Model BAZ, Interacoustics (Assens, Danmark)

användes. Denna mätning, för ett öra i taget, gav som resultat percep-

tionströskeln, dvs den lägsta ljudnivå vid varje testad frekvens som under

ideala förhållanden går att uppfatta. Hörseltestet omfattade frekvensom-

rådet 125-6000 Hz.

Frågeformulär gavs till försökspersonerna med syftet att från svaren få

ett mått på deras subjektiva bedömning av sin egen vakenhet och presta-

tion under försöket.

3.6 Experimentella betingelser

Under körningen exponerades försökspersonerna för olika miljöbetingelser,

dvs olika kombinationer av buller, infraljud och temperatur. Två nivåer av

vardera buller och infraljud motsvarande ungefär en hög och en låg nivå i
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det intervall som "normalt" förekommer som spridning mellan fordon i

verklig trafik_ studerades. Temperaturens två nivåer var, dels en komfor-

tabel nivå (ZlOC), dels en mera påfrestande nivå (28°C), vid vilken den

aktiva svettningsprocessen inte antogs ha kommit igång. De valda nivå-

erna var:

Buller: 65 dB(A) samt 80 dB(A)

Infraljud: 98 dB(G) samt 112 dB(G)

Temperatur: ZlOC samt 280C

Vad enheten dB(A) står för torde vara bekant för läsaren men infraljud-

enheten dB(G) är kanske inte allmänt känd. "G" markerar att ljudet har

viktats med avseende på frekvens med den s k G-kurvan. Denna kurva

specificeras såsom "Gl" i ISO/DIS 7196, men har senare ändrats till "G"

och sammanfaller i stort sett med frekvensberoendet hos "exponeringsvär-

den för infraljud" i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om buller, AFS

1986:15.

I båda fallen är avsikten att viktningen ska representera örats percep-

tionströskel inom infraljudområdet. Vid frekvenser över 20 Hz viktas lju-

det bort av G-filtret.

Tersbandspektra för de i simulatorförsöket använda ljudexponeringarna

framgår av figur 3a. De representerar det ljud som emitterades huvudde-

len av körtiden. Ljudet var emellertid till amplitud och frekvens beroende

av hastighet, varför avvikelser förekom i proportion till avvikelser från

den "ideala" hastigheten 90 km/h. Hastighetsvariationen var dock liten

sett över den totala försökstiden på 3 timmar.

De två temperaturnivåerna valdes för att, med relevans för fordonskör-

ning, åstadkomma dels en komfortabel termisk miljö (21°C) och dels en

betydligt mera påfrestande miljö (28°C), som för den skull inte är extrem.

De system som är inblandade i människans temperaturreglering strävar

efter att, under varierande mänskliga aktiviteter, omgivningsförhållanden

och beklädnadsförhållanden, upprätthålla termisk balans, dvs kroppen ska

avge lika mycket värme som den producerar. Under sådana förhållanden

upplever de allra flesta människor också termisk komfort. Den s k torra

värmeavgivningen beror bl a av hudtemperatur och omgivningstemperatur.
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Ju större skillnaden mellan dessa temperaturnivåer är desto större värme-

mängd kan avges. Då kraven på värmeavgivning ökar finns en "reservme-

kanism" att ta till, nämligen aktiv svettavdunstning.

Med tanke på förhållandena under detta experiment kan ca 21°C anses

resultera i termisk komfort. Bilkörning är en "lätt" aktivitet, dvs den

värmemängd som produceras, och alltså ska avges för att uppnå komfort,

är relativt liten. Samtidigt ska kroppen inte heller avge mera värme än

den producerar, eftersom detta leder till avkylning.

Då omgivningstemperaturen stiger och närmar sig hudtemperaturen

minskar möjligheterna att avge torr värme. Värme lagras då i kroppen,

vilket medför att påfrestningarna på bl a cirkulationssystemet ökar och

att prestationen kan försämras (Meese m fl 1982). Vid exponering för

måttlig värme erhålls den kraftigaste påverkan just innan den aktiva

svettningen träder in och möjliggör större värmeavgivning. Detta sker

runt 28°C (Houdas och Ring 1982).

En konstant vibrationsnivå (0,3 m/s2 rms) var pålagd under hela körningen

i syfte att göra simulatorkörningen så realistisk som möjligt. Vibrations-

spektret utformades för att efterlikna det som förekommer i en personbil.

Försöksutformningen var randomiserade grupper, dvs varje försöksperson

utsattes endast för en av destuderade miljöbetingelserna.

Avsikten var att studera såväl huvudeffekter som olika interaktioner av

de i försöket ingående variablerna. De i tabell 1 beskrivna betingelserna

ingick följaktligen.

I figur 3b redovisas en jämförelse mellan ljudspektra i försöket 1981 (se

Sandberg 1983) och i här beskriven undersökning.
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Figur 3a Tersbandspektra för de fyra ljudexponeringarna i försöket

Tabelll De i försöket ingående exponeringarna ("betingelserna") med
de i den fortsatta texten förekommande förkortningarna an-
givna

  

Infraljud

Lågt Högt

Låg temperatur
Lågt buller 000 001

Låg temperatur
Högt buller OBO OBI

Hög temperatur
Lågt buller TOO TOI

Hög temperatur TBO TBI
Högt buller
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SPL (dB fel. 20 uPa)
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Figur 3b Uppmätta akustiska frekvenSSpektra för exponeringarna i
försöken 1981 och 1988

3.7 Försöksprocedur

 

Varje försök som varade ca 6 tim, var indelat i fem faser (se tabell 2).

I den första förberedande fasen fick försökspersonen instruktioner samt

besvarade ett frågeformulär. Under denna period applicerades och testa-

des även elektroder för fysiologiska registreringar.

Hörseltest utfördes, varefter försökspersonen tog plats i körsimulatorn,

där detförsta lO-min reaktionstidstestet gjordes.

Därpå gjordes ett förförsök vilket omfattade ett 25 min långt körpass vid

genomgående låga nivåer på de tre exponeringsfaktorerna (betingelse

000). Prestationsdata registrerades, dock endast för de sista 15 min av

förmätningen. Försökspersonen lämnade därpå simulatorn och intog föda

och dryck (smörgås och juice).

Under huvudförsöket, som omfattade ett körpass om 2 tim 45 min, expo-

nerades försökspersonen för en av de åtta miljöbetingelserna, slumpvis

vald.
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Omedelbart därefter, medan försökspersonen satt kvar i körsimulatorn

och fortfarande exponerades för den aktuella miljöbetingelsen, gjordes det

återstående 10-min-reaktionstidstestet. Försökspersonen lämnade där-

efter simulatorn. Hörseltest utfördes ännu en gång, varpå försökspersonen

besvarade ett frågeformulär.

Försökspersonen gjorde så ytterligare en testkörning i simulatorn (efter-

försök) vid låga exponeringsnivåer (betingelse 000) som varade 30 min,

varefter följde besvarandet av ännu ett frågeformulär.

Fysiologiska registreringar gjordes endast under huvudförsöket.

Tabell 2 Experimentell procedur

 

Tid (min) Fas Moment

 

0
Instruktioner
Frågeformulär

Förberedelse Applicering av elektroder
Referensmätning
Hörseltest
lO-min reaktionstidstest

90
Förförsök Testkörning 25 min

(betingelse 000)
120 ,

Huvudförsök Testkörning 2 tim 45 min
(betingelse någon av
000 - TBI)

285
lO-min reaktionstidstest

Avbrott Hörseltest
Frågeformulär

315
Efterförsök Testkörning 30 min

(betingelse 000)
Frågeformulär

360
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3.8 Försökspersoner

 

Sex försökspersoner (4 män, 2 kvinnor) planerades att ingå i varje

betingelse, dvs totalt 48 st. På grund av att sju av dessa visade sig ha

alltför svaga EEG-signaler, blev det emellertid nödvändigt att ersätta

dessa med nya individer för att uppnå önskat antal i varje betingelse. På

detta sätt erhölls prestationsdata för 55 personer; dessa behölls och ingick

i analysen. De fysiologiska måtten analyserades däremot endast för 48

personer.

Försöken genomfördes huvudsakligen förmiddagar. Av praktiska skäl gjor-

des även, i begränsad omfattning, försök eftermiddagar (10 av de 55

försöken, fördelade på de olika betingelserna).Könsfaktorn respektive tid-

på-dagen-faktorn kom att fördelas över de olika betingelserna enligt

följande (antal försökspersoner med EEG-data, i den mån detta är skilt

från det totala antalet, inom parentes):

   

Betingelse Män Kvinnor Förmiddag Eftermiddag

000 6 (4) 2 5 (4) 3 (2)

001 5(4) 2 5 2 (1)

01-30 5 (4) 2 6 1 (0)

051 5 (4) 2 6 O

TOO 4 2 4 2

TOI 4 3 6 O

TBO 4 3 (2) 6 1 (1)

TBI 5 (4) 3 (2) 7 (5) l

      

Försökspersonerna var friska med normal hörsel (testades med audiometri

före försöket) och syn (enligt egen uppgift). Ingen medicinerade.

Deras ålder var 19-38 år. Alla hade körkort; körkortsinnehavets längd

varierade från 10 månader till 20 år (genomsnitt 5 år). Även körvanan

varierade en hel del; körsträckan det senaste året skattades till mellan 60
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och 5000 mil (genomsnitt 1000 mil). Uppskattad total körsträcka uppgick

till mellan 300 och 100 000 mil (genomsnitt 7000 mil).

Försökspersonerna fördelades slumpmässigt över de olika betingelserna

med hänsyn tagen till kravet på balansering över betingelser med avse-

ende på könsfaktorn och tid-på-dagenfaktorn.

Före försöket informerades om försökets uppläggning och syfte. Försöks-

personerna tränade på köruppgiften vid två tillfällen dagarna innan

försöket; sammanlagd träningstid ca 1 tim 45 min.

3.9 Normering av data

 

Som mått på sidolägesvariation och hastighetsvariation beräknades, som

nämnts ovan (kapitel 3.3), standardavvikelsen över l5-minutersperioder av

försöket. På så sätt erhölls, för varje försöksperson (i), ett värde

(standardavvikelsen SDi,f) för förförsökets sista 15 minuter, elva värden

(standardavvikelser SDi,n,h, n=l, ..., 11) från huvudförsöket och två

värden (standardavvikelser SDi,m,e, m=l,2) från efterförsöket. Skillnaden

mellan enskilda värden på standardavvikelserna för hastighet och sidoläge

under huvud- och efterförsöken och standardavvikelsen för förförsöket

beräknades för varje försöksperson.

Ex. Hastighetsvariationen för försöksperson 7 under huvudförsökets 3:e

kvart beräknades alltså enligt (1) nedan och sidolägesvariationen för

försöksperson 21 under efterförsökets 1:a kvart enligt (2) nedan

Hast7,3,h = SD7,3,h - SD7,f (l)

51d°21,1,e = 51321,1,e- 51321; (2)

I den statistiska analysen och i resultatredovisningen har för varje

försöksperson dessa skillnader mellan varje enskilt huvud- och efterför-

söksvärde och personens förförsöksvärde använts.

Måttet för bromsreaktion, bromsreaktionstiden, normerades på samma

sätt. Observera dock att beräkningarna baseras på medelvärden för
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uppmätta bromsreaktionstider under lS-minutersperioder av försöket.

Noteras bör också att medelvärdena från förförsöket endast innehåller

reaktionstiderna för centralt lokaliserade stimuli. På detta sätt erhålls ett

bättre mått på försökspersonens normala reaktionstid än om reaktionsti-

derna för perifera stimuli inkluderats.

Reaktionstiderna för den sekundära uppgiften normerades inte. Orsaken

var att antalet reaktionstider uppmätta under förförsöket var otillräckligt

för att tjäna som "normalvärde".

Reaktionstiderna för l0-minuters-reaktionstestet uppmättes dels före

förförsöket och dels efter huvudförsöket. För det andra testet (efter

huvudförsöket) beräknades för varje försöksperson medelvärden av reak-

tionstiderna för varje minut. Skillnaden mellan varje sådant medelvärde

och försökspersonens medelvärde över samtliga reaktionstider under det

första testet (före förförsöket) beräknades och användes i den statistiska

analysen och i resultatredovisningen.

Fysiologiska data normerades inte, eftersom de registrerades endast under

huvudförsöket.

3.10 Analys av data

Prestationsdata och fysiologiska data har signifikanstestats med varians-

analys, vilket möjliggör testning av såväl effekten av enskilda faktorer

som interaktioner.

I analysen ingående faktorer var temperatur (2 nivåer), buller (2 nivåer),

infraljud (2 nivåer) samt tid på uppgiften (ll nivåer). Då varje försöksper-

son deltog på samtliga nivåer för den sistnämnda faktorn men endast på

en nivå för övriga faktorer, var designen en s k split-plot design (Kirk,

1968; sid 294-298). Nivåerna hos dessa fyra faktorer betraktades som fixa,

medan försökspersonerna betraktades som slumpmässigt dragna ur en

större population.
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Som komplement till variansanalysen har även gjorts jämförelser mellan

betingelser medelst parvisa t-tester (Least significant difference test;

Kirk; 1968; sid 87-88), som kontrollerar' alfa-nivån.

Upplevelsedata har signifikanstestats med det icke-parametriskaKruSkal-

Wallis one-way analysis ofvariance by ranks (Siegel, 1956; sid 184-193).

Denna metod möjliggör icke testning av interaktioner utan endast jämfö-

. relser mellan betingelser.

Samtliga dessa tester har utförts på 95% signifikansnivå (alfa = 0,05).

För samtliga i variansanalysen signifikanta F-kvoter har även beräknats

Omega2, vilket är ettmått på förklarad varians (Keppel, 1982; sid 90-92).

Endast där detta värde överstigit 2% (av författarna ansett som minsta

beaktningsvärda förklaringsgrad) har effekten i fråga närmare beaktats i

slutsatserna. Interaktioner med OmegaZ-värden överstigande denna gräns

har studerats vidare med avseende på enkla effekter (Kirk, 1968; sid 179-

182, 289-292). Härvid har, i syfte att kontrollera alfa-nivån, signifikans-

nivåerna skärpts i enlighet med Kirks (1968; sid 181) rekommendationer.
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4 RESULTAT

4.1 PreStat-ionsdata

4 . l . l Sidolägesvariation

Figur 4 och 5 visar genomsnittliga sidolägesvariationer (aritmetiska

medelvärdet över försökspersoner) i huvudförsök och efterförsök för de

olika betingelserna uppdelade efter låg temperatur (figur 4) respektive

hög temperatur (figur 5).

Spridning sidologe.
Differens mot foreforsok i huvud- resp efterforsok

Utfoll vid olika betingelser (000, CDI, 080, 081)

sidologe diff. (m)

  

  

0.10"

0.08' / ' - i
1 R A A

0.06'

4 5

0.04'

- i:

0.02'

0.00'"""""""""""""""""""""""""""""""""""" '

-0.02'

I I I I I I I .I __I I I I I I I

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 15 30

tid (minuter) \

BETING 69-69-69 000 W 001 *+48* 0130 El-El-E* OBI

Figur 4 Sidolägesvariation (meter) i de olika betingelserna vid huvud-
och efterförsök (låg temperatur)
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Spridning sidologe.
Differens mot foreforsok i huvud- resp efterforsok

Utfall vid olika betingelser (TOO, TOI, T80, T81)

sidologe diff. (m)

0.10 1

0.08

0.06 '

0.04 '

0.02 *

0.00 '

-0.02 '

  

-0.04 '
I l l I I I I I I I I I I I I

0 15 30 45 60 75 90 105120135150165 15 30

tid (minuter)

BETING _69 TOO *-*-* TOI â-A-ü TBO 13-13-15 TBI

Figur 5 Sidolägesvariation (meter) i de olika betingelserna vid huvud-
och efterförsök (hög temperatur)

Resultatet har variansanalyserats (se Bilaga 1, där den fullständiga analy-

sen finns redovisad). Tabell 3 visar de effekter i huvudförsöket som visat

sig vara signifikanta.

I efterförsöket erhölls inga signifikanta resultat.
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Tabell 3 Signifikanta F-kvoter ur variansanalys av sidolägesvariations-

  

data

Källa F-värde Signifikansnivå Omega2

Tid 29,49 p<0,001 0,138

Buller x infraljud 5,56 p<0,05 0,044

Tid x buller x infraljud 4,07 p<0,001 0,015

Tid x temperatur x bul- 2,18 p<0,05 0,006
ler x infraljud

      

Den största effekten erhålls, som framgår av tabell 3, av tid på uppgiften.

Övriga effekter är jämförelsevis svaga.

Buller x infraljudinteraktionens utseende framgår av figur 6. Den har

analyserats vidare med avseende på s k enkla huvudeffekter. Alfa-nivån

för enskilda jämförelser har skärpts till 0,05 : 2 = 0,025. Resultatet sam-

manfattas i tabell 4.

Tabell 4 Enkla huvudeffekter i buller x infraljudinteraktionen (sidolä-

  

gesvariationer)

Källa . Frihets- Medelkvadrat- F-värde Signifikans-
grader summa nivå

Buller vid 1 0,0085 4,40 Ej sign
lågt infraljud

Buller vid 1 0,0037 1,92 Ej sign
högt infraljud

Infraljud vid 1 0,0107 5,50 p<0,025
lågt buller

Infraljud vid 1 0,0024 1,26 Ej sign
högt buller

Felterm 47 0,0019

       

Tabell 4 visar att den enda enkla huvudeffekten som är signifikant på

erforderlig nivå är infraljud vid låg bullernivå; den höga infraljudnivån gav
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försämrad prestation jämfört med den låga nivån. Vid hög bullernivå

erhölls en svag tendens i motsatt riktning.

Spridning sidoläge.
leferens mot föreförsök l huvudförsök

Utfall vid Oka betingelser

sidolöge diff. (m)

0.10 7

0.08 '

0.06 '

0.04 *

0.02 -

 

0.00

bullernivá

W lågt infraljud H'* högt infraljud

Figur 6 Sidolägesvariation (meter) under huvudförsöket: Buller x infra-
ljudinteraktionens utseende (betingelserna låg och hög tempe-
ratur är sammanslagna)

4.1.2 Hastighetsvariation

Figur 7 och 8 visar genomsnittliga hastighetsvariationen (aritmetiska

medelvärdet över försökspersoner) i huvudförsök och efterförsök för de

olika betingelserna uppdelade efter låg temperatur (figur 7) respektive

hög temperatur (figur 8).
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Beträffande utfallet i betingelse TOI bör en kommentar göras; de plötsliga

brotten i den relativt lugna utvecklingen över tid beror på resultatet för

tre försökspersoner, varav två *enligt svaret på frågeformuläret nickade

till/somnade under försöket. Den tredje sänkte av okänd anledning hastig-

heten betydligt under de allra sista minuterna av körningen (uppgav sig

dock ej ha blivit särskilt sömnig).

Spridning hastighet.
Differens mot foreforsok i huvud- resp efterforsok

Utfall vid olika betingelser (000, 001. 080, OBI)

host. diff. (km/h)

3.5 '

3.0 '

2.5 '

2.0 '

1.5 '

1.0'

0.5 '

0.0 '

  

-0.5

0 15 30 45 60 75 90 105120135150165 15 30

tid (minuter)

BETING W 000 *HF-'lt 001: â-â-ñ OBO EFS-B OBI

Figur 7 Hastighetsvariation (km/h) i de olika betingelserna vid huvud-
och efterförsök (låg temperatur)
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Spridning hastighet.
Differens mot foreforsok i huvud- resp efterforsok

Utfoll vid olika betingelser (TOO, TOI, TBO, TBI)

host. diff. (km/h)

3.5 '

3.0 '

2.5 '

2.0 1

1.5 '

1.0 '

0.5 '

0.0 '

  

-0.5 I

0 15 50 45 60 75 90 105120135150165 15 30

tid (minuter)

BETING W TOO *Hk-'F TOI ü-A-å TBO B-B-El TBI

Figur 8 Hastighetsvariation (km/h) i de olika betingelserna vid huvud-
och efterförsök (hög temperatur)

Den fullständiga variansanalysen finns redovisad 1 Bilaga 1. Tabell 5 visar

de effekter i huvudförsöket som visat sig vara signifikanta. I efterförsöket

erhålls inga signifikanta resultat.
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Tabell 5 Signifikanta F-kvoter ur variansanalys av hastighetsvariations-

   

data

Källa F-värde Signifikansnivå Omega2

Tid 6,55 p<0,001 0,059

Buller x infraljud 4,61 p<0,05 0,023

Tid x temperatur x 1,96 0<0,05 0,010
infraljud

Tid x buller x 2,02 p<0,05 0,011

infraljud

     

Även här erhålls den största effekten av tid på uppgiften.

Buller x infraljudinteraktionen har analyserats vidare med avseende på

enkla huvudeffekter (se tabell 6). Erforderlig signifikansnivå är satt till

97,5%.

Tabell 6 Enkla huvudeffekter i buller x infraljudinteraktionen (hastig-

   

hetsvariatiøner)

Källa Frihets- Medelkvadrat- F-värde Signifikans-
grader summa nivå

Buller vid 1 2,2161 3,52 Ej sign
lågt infraljud

Buller vid 1 0,9540 1,52 Ej sign
högt infraljud

Infraljud vid 1 2,7652 4,39 Ej sign
lågt buller

Infraljud vid 1 0,6232 <1
högt buller

Felterm 47 0,6294

     

Av tabell 6 framgår att ingen enkel huvudeffekt är signifikant på

tillräcklig nivå. Som framgår av figur 9 är dock tendenserna exakt

desamma som för sidolägesdata.
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Spridning hastighet.
Differens mot föreförsök I huvudförsök

Utfall vid Oka betingelser

host. diff.(km/h)

1.0l

0.8 '

0.6 '

0.4-

0.2

0.0'

 

låg hög

bullernivö

W lågt infraljud *_H högt infraljud

Figur 9 Hastighetsvariation (km/h) under huvudförsöket: Buller x
infraljudinteraktionens utseende

Temperatur har liksom för sidolägesdata haft mycket liten inverkan på

prestationen.

4 .1 .3 Bromsreaktionstid

Figur 10 och 11 visar genomsnittliga bromsreaktionstiden (aritmetiska

medelvärdet över försökspersoner) i samtliga betingelser, vid såväl huvud-

som efterförsök. Missade reaktionstider (bromsstimuli i bilden har inte

observerats och bromsning har ej skett) är ej medtagna här utan redovisas

separat.
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Bromsreoktionstid.
Differens mot foreforsok i huvud- resp efterforsok

Utfall vid olika betingelser (000, 001, 080, 081)

broms-RT diff.

0.25 '

0.20'

0.15'

0.10*

0.05 ' ./ r: -

  0.00 '""""""

  

-0.05 F I I I I I I I I I 1 1 I I I

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 15 30

tid (minuter)

BETING 59-69-69 000 *HF-'k 001 15-15-75 OBO B-B-EI OBI

Figur 10 Bromsreaktionstid (sek) i de olika betingelserna vid huvud- och
efterförsök (låg temperatur)
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Bromsrecktionstid.
Differens mot foreforsok i huvud- resp efterforsok

Utfall vid olika betingelser (TOO, T0l, TBO, TBl)

broms-RT diff.

0.25l

0.20'

0.15'

0.10'

0.05 '  
0.00 '""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

-0.05 '

 

0 15 30 45 60 75 90 105120135150165 15 30

tid (minuter)

BETING W TOO *FH TOI H-A TBO EFS-8 TBI

Figur 11 Bromsreaktionstid (sek) 1 de olika betingelserna vid huvud- och
efterförsök (hög temperatur)

I bilaga 1 återfinns den fullständiga variansanalysen av data för broms-

reaktionstid. Tabell 7 visar de effekter som visat sig vara signifikanta.

Inte heller här fås nâgra signifikanta effekter i efterförsöket.

Tabell 7 Signifikanta F-kvoter ur variansanalys av bromsreaktionstids-
data

Källa F-värde Signifikansnivå Omega2

Tid 8,44 p<0,001 0,059

Temperatur x infraljud l1,90 p<0,05 0,032

Buller x infraljud 5,80 p<0,05 0,039

Tid x temperatur x bul- 1,95 p<0,05 0,008
ler x infraljud
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Störst effekt fås återigen av tid på uppgiften.

Återigen fås en signifikant buller x infraljudinteraktion. Dessutom erhål-

ler vi här en signifikant temperatur x infraljudinteraktion.

Enkla huvudeffekter har studerats för dessa båda interaktioner; dessa

återfinns i tabellerna 8 och 9.

Tabell 8 Enkla huvudeffekter i buller x infraljudinteraktionen (broms-

  

reaktionstider)

Källa Frihets- Medelkvadrat- F-värde Signifikans-
grader summa nivå

Buller vid 1 0,0194 3,83 Ej sign

lågt infraljud

Buller vid 1 0,0160 3,17 Ej sign
högt infraljud

Infraljud vid 1 0,0074 1,47 Ej sign
lågt buller

Infraljud vid 1 0,0326 6,44 p<0,025
högt buller

Felterm 47 0,0050

      

Tabell 9 Enkla huvudeffekter i temperatur x infraljudinteraktionen
(bromsreaktionstider)

  

Källa Frihets- Medelkvadrat- F-värde Signifikans-
grader summa nivå

Temperatur vid 1 0,0109 2,16 Ej sign
lågt infraljud

Temperatur vid 1 0,0189 3,75 Ej sign
högt infraljud

Infraljud vid 1 0,0052 1,04 Ej sign
låg temperatur

Infraljud vid 1 0,0286 5,66 p<0,025
hög temperatur

Felterm 47 0,0050
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Figurerna 12 och 13 visar utseendet på erhållna interaktioner. Vad gäller

buller x infraljudinteraktionen har den i stort sett samma utseende som

för sidolägesvariation och hastighetsvariation. Den enda signifikanta enkla

huvudeffekten visar att prestationen vid högt buller påverkades positivt

av hög infraljudnivå.

Bromsreaktionstid.
leferens mot föreförsök l huvudförsök

Utfall vid olika betingelser

broms-RT diff.

0.15

0.10'

0.05 '

 

0.00*

bullernivå

W lågt infraljud *'*'* högt infraljud

Figur 12 Bromsreaktionstider: Buller x infraljudinteraktionens utseende

Interaktionen mellan temperatur och infraljud har nästan exakt samma

utseende som buller x infraljudinteraktionen. Således påverkades broms-

reaktionstiden vid hög temperatur positivt av högt infraljud, medan

tendensen var den motsatta vid låg temperatur.
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Bromsreaktionstid.
Differens mot föreförsök l huvudförsök

Utfall vid olika betingelser

broms-RT diff.

0.15'

0.10'

0.05 '

 

0.00

 

r ' l

låg hög

temperatur

W lågt infraljud *_*_* högt infraljud

Figur 13 Bromsreaktionstider: Temperatur x infraljudinteraktionens ut-
seende

I huvudförsöket förekom ett fåtal missade reaktionstider, endast 4 st; 2 st

i betingelse 7 och 2 i betingelse 8. I efterförsöket förekom inga missade

reaktionstider.

4.1.4 Sekundär reaktionstid

I figur lit återfinns de genomsnittliga reaktionstiderna för den sekundära

uppgiften (endast reaktionstider på korrekt respons har beräknats).
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Sekundarreoküonsüd
Reaktionstid(sekunder) po korrekta reaktioner

reoktionstid (sek)
1.57

 

'
J .4"

  

.3"

.2"

 

.1'

 

 

.0'

.9'

.8'

.7'

.6"
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.4'

.3"

.2

.1"
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O
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H
l
-
'
l
-
-
'
I
-
-
|

.0
000 OOI OBO OBI T00 TOI TBO TBI

betingelse

Figur 14 Reaktionstid (sek) på sekundär reaktionstidsuppgift under
huvudförsök

Bilaga 1 redovisar kompletta variansanalyser av sekundära RT-data. Inga

signifikanta skillnader mellan betingelser har erhållits.

Ett stort antal felreaktioner förekom. Tabell lO sammanfattar dessa.
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Tabell 10 Antal felreaktioner i huvudförsök (sekundär reaktionstid)

 

Betingelse Huvudförsök

  

000 15

001

OBO

OBI

TOO

TOI

TBO

TBI N
H
M
W
H
W
N

   

I huvudförsöket kan den iakttagelsen göras att till skillnad från resultatet

för övriga ovan beskrivna effektmått tenderar betingelse 000 (låga nivåer

generellt) att uppvisa den lägsta prestationsnivån på detta deltest.

Efterförsöket har ej analyserats på grund av stOrt antal felreaktioner och

därav få analyserbara data.

4.1.5 lO-minuters reaktionstidstest

Figur 15 och 16 visar genomsnittliga normerade reaktionstider för 10-

minuterstestet (se avsnitt 3.3) i de olika betingelserna (huvudförsök).
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Reaktionstidstest.
. Medelvorde for differens mellan efter 0 fore

Utfall vid olika betingelser (000, CDI, OBO, OBl)

reaktionstid diff. (msek)

45

40

35

30 '

25 a

   

tid (minuter)

BETING W 000 *-*-* 001 *hå-A OBO EFS-El OBI

Figur 15 Reaktionstid (msek) för l0-minutersreaktionstidstest i de olika
betingelserna (låg temperatur). O-nivån representerar reak-
tionstidsmedelvärde vid test före försöket.
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Reaktionstidstest.
Medelvarde for differens mellan efter 0 fore

Utfall vid olika betingelser (TOO, TOl, TBO, TBI)

reaktionstid diff. (msek)

454

40 '

35 '

30 7

25 '

20 '

15 '

10 '

 

  

tid (minuter)

BETING 69-63-69 TOO *4-* TOI ört-å TBO EFS-B TBI

Figur 16 Reaktionstid (msek) för lO-minuters reaktionstidstest i de
olika betingelserna (hög temperatur)

I bilaga 1 återfinns den fullständiga variansanalysen på dessa data. Som

framgår fås inga signifikanta resultat som effekt av exponeringen.

4.2 Fysiologiska data

 

4.2.1 EEG

Figur 17 och 18 visar den genomsnittliga relativa alfa-aktiviteten (arit-

metiska medelvärdet över försökspersoner) i huvudförsök för de olika

betingelserna uppdelade efter låg temperatur (figur 17) respektive hög

temperatur (figur 18).
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Relativ alfa-aktivitet (EEG) i huvudforsok.
Utfall vid olika betingelser (000, CDI, 080, OBI)

EEG-verde

100

90'4

80 '

70

60 '

50 '

40

.30'

 

20'

10'

 

0 1| I I l l I l l l l I I

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

tid (minuter)

BETING (HP-*9 000 *HP* 003: 23-15-15: 0130 543-9- 0131

Figur 17 Relativ alfa-aktivitet i_çle olika betingelserna under huvudför-
söket (låg temperatur). Okande EEG-värde = sänkt vakenhet.
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Relativ alfa-aktivitet (EEG) i huvudforsok.
Utfall vid olika betingelser (T00, TOI, TBO, TBI)

EEG-verde

100

90:

80 '

70

60 '

50 '

40*

 

30'

201

10'

 

O_

 

I I I I I I I I 1 I I

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

tid (minuter)

BETING W TOO *'-H TOI :Br-H TBO BLS-9 TBI

Figur 18 Relativ alfa-aktivitet i rie olika betingelserna under huvudför-
söket (hög temperatur). Okande EEG-värde = sänkt vakenhet.

Den fullständiga variansanalysen återfinns i bilaga 2. Tabell 11 visar de

effekter som visat sig vara signifikanta.
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Tabell ll Signifikanta F-kvoter ur variansanalys av EEG-data

   

Källa F-värde Signifikansnivå Omega2

Tid 12,57 p<0,001 0,142

Infraljud 4,26 p<0,05 0,015

Temperatur x infraljud 7,82 p<0,01 0,032

     

Av de ingående faktorerna har återigen tid på uppgiften den största

effekten.

Den signifikanta temperatur x infraljudinteraktionen har studerats vidare

med avseende på enkla huvudeffekter. Denna analys redovisas i tabell 12.

Tabell 12 Enkla huvudeffekter i temperatur x infraljudinteraktionen

   

(EEG)

Källa Fr'ihets- Medelkvadrat- F-värde Signifikans-
grader summa nivå

Temperatur vid 1" 985,83 5,72 p<0,025
lågt infraljud

Temperatur vid 1 421,22 2,44 Ej sign
högt infraljud .

Infraljud vid 1 46,38 <l
låg temperatur

Infraljud vid 1 2035,04 11,81 p<0,01
hög temperatur

Felterm 40 172,33

     

Figur 19 visar utseendet hos den funna temperatur x infraljudinteraktio-

nen.

Parvisa t-test utfördes för jämförelser mellan de åtta betingelserna.

Dessa gav endast en signifikant skillnad, den mellan betingelserna TOI och

TBO; lägre vakenhet i den förstnämnda betingelsen.
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Relativ alfa-nivå (EEG) i huvudförsök.
Utfall vid olca betingelser

EEG-värde

80-

70-'

50: o

40:

30:

20-'
10-'
0.'

 

låg hög

temperatur

W lågt infraljud H* högt infraljud

Figur 19 EEG: Temperatur x infraljudinteraktionens utseende

Som framgår av tabell 12 och figur 19 erhölls en effekt av temperatur vid

lågt infraljud; låg temperatur gav högre relativ alfa-nivå (lägre vakenhet)

än hög temperatur.

Vid hög temperatur erhölls högre relativ alfa-nivå (lägre vakenhet) vid

högt än vid lågt infraljud. Vid låg temperatur var skillnaden mellan infra-

ljudnivåerna mycket liten.

Vid jämförelse med prestationsdata framträder intressanta skillnader. Så-

ledes erhölls för EEG-data ingen effekt av buller. Däremot framträdde

såväl för EEG-data som för ett av prestationsmåtten, bromsreaktionstid,

en interaktion mellan temperatur och infraljud. Vid närmare studium av

just denna interaktion förefaller det emellertid som om god prestation

snarare är relaterad till låg vakenhet än tvärtom.
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4.2.2 Puls

Figur 20 och 21 visar genomsnittliga pulsdata (aritmetiska medelvärdet

över försökspersoner) i huvudförsök för de olika betingelserna uppdelade

efter låg temperatur (figur 20) respektive hög temperatur (figur 21).

Hjortfrekvens (slog/min) i huvudforsok.
Utfall vid olika betingelser (000, CDI, OBO, OBI)

slog/min

100'

90'

80'

70'

 

60'

 

50 - I I I I I | | I | | |

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

tid (minuter)

BETING W 000 *H 001 â-â-â 030 EFS-El OBI

Figur 20 Puls (slag/min) i de olika betingelserna under huvudförsöket
(låg temperatur)
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Hjortfrekvens (slog/min) i huvudforsok.
Utfdll vid olika betingelser (TOO, TOI, TBO, TBl)

slog/min

100

90'

80'

 

70'

60

  

50': l I I l I I l l l l l

0 15 50 45 60 75 90 105 120 135 150 165

tid (minuter)

BETING W TOO *-*-* TOI â-â-å TBO 9-95 TBI

Figur 21 Puls (slag/min) i de olika betingelserna under huvudförsöket
(hög temperatur)

Fullständig variansanalys återfinns i bilaga 2. Tabell 13 visar de effekter

som visat sig vara signifikanta.

Tabell 13 Signifikanta F-kvcter ur variansanalys av pulsdata

      

Källa F-värde Signifikansnivå Omega2

Tid ' 12,60 p<0,001 0,013

Infraljud 4,11 p<0,05 0,061
Tid x temperatur x 3,39 p<0,001 0,003
buller

  

Av tabell 13 framgår att av de signifikanta effekterna är effekten av

infraljud den starkaste.
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Den signifikanta effekten av infraljud innebär såsom framgår av figur 22

att högt infraljud var förknippat med högre puls än lågt infraljud.

Puls (slag/minut) vid huvudförsök.
Utfall vid olika infraljudsnlvå

slog/min
100:

90:

80-
70-: 9///6
60 _

50-
40-'
30-:
20-
10-:
0_

 

I I

lågt högt

infroljud

Figur 22 Puls (slag/min) vid låg och hög infraljudnivå

Parvisa t-test visade att en jämförelse utföll signifikant, den mellan

betingelse 000 (låga nivåer på samtliga tre faktorer) och TBI (höga nivåer

på samtliga tre faktorer).

4.3 Svar på frågor ställda vid försökets början

 

På frågan "Mår Du som vanligt i dag?" utföll svaren enligt följande. Be-

tingelse 000: två försökspersoner var förkylda, två försökspersoner var

tröttare än normalt. Betingelse OBI: en försöksperson var förkyld, en för-

söksperson hade huvudvärk och en försöksperson kände sig spänd. Beting-

else T00: en försöksperson var förkyld, en försöksperson var tröttare än

normalt. Alla övriga (46 försökspersoner) mådde som vanligt.
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På frågor angående vilken miljö man vistats i tidigare under dagen (speci-

ellt vad gällde buller, temperatur, fysisk aktivitet, stress etc) framkom

inget anmärkningsvärt för någon försöksperson.

Frågor ställdes även beträffande sovtider de två senaste nätterna. Dessa

ställdes i relation till vad som var normalt för denna försöksperson. An-

gående sistlidna natt visade det sig i betingelse 000 att en försöksperson

haft en sovtid som med mer än 3 tim understeg det normala. Dessutom

hade två försökspersoner i samma betingelse haft ett sömnunderskott

överstigande 1 tim. I betingelse OOI hade en försöksperson och i betingelse

TBI hade två försökspersoner likaledes haft ett sömnunderskott översti-

gande 1 tim. Övriga försökspersoner hade sovit normalt (il tim). Totalt

för de två senaste nätterna framträder ett liknande mönster; i betingel-

serna 000, TBO samt TBI finns försökspersoner som haft ett sömnunder-

skott överstigande 1 tim (OOO:l försöksperson, TBO:2 försökspersoner

samt TBI 3 försökspersoner). I betingelse OBI finns en försöksperson som

haft ett sömnunderskott överstigande 2 tim.

Det framkommer med andra ord inget som tyder på att någon försöksper-

son skulle ha varit utsatt för någon större grad av sömnbrist.

Vad gäller matintag visade det sig att samtliga utom en (i betingelse TOO)

hade ätit före försöket såsom instruerats.

4.4 Upplevelsedata

I bilaga 3 redovisas svarsmönstret på samtliga frågor som ställdes, dels

efter huvudförsöket, dels efter efterförsöket.

Inte på någon av de åtta frågor som ställdes vid båda tillfällena rörande

upplevelser under körningen (upplevelse av sömnighet, fysisk trötthet,

psykisk påfrestning, okoncentration, irritation, illamående, huvudvärk,

försämrad prestationsförmåga) erhölls några signifikanta skillnader mellan

betingelser. Några tydliga tendenser framträder knappast heller. Man kan

dock notera att ett flertal personer somnat/nickat till under körningen, en
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person i varje betingelse utom betingelserna OOI (ingen somnade) samt TOI

(2 personer somnade).

Sju frågor vilka gällde upplevda obehag respektive upplevd realism ställ-

des enbart efter huvudförsöket. Här framträdde signifikanta skillnader för

tre av dessa frågor. Två av dessa rörde obehag, dels av buller dels av det

termiska klimatet (fråga 10 samt 14).

För fråga 10 erhölls X2 = 22,43 (df = 7); p<0,01. Svaren på denna fråga

uppvisar ett klart mönster; betingelser med höga bullernivåer gav som

väntat högre skattat obehag än betingelser med låg bullernivå (Kruskal-

Wallis efter sammanslagning av betingelser ger X2: 19,26 (df= 1);

p<0,00l).

För fråga 14 erhölls X2 = 34,53 (df = 7); p<0.00l. Även här ses ett klart

mönster; hög temperatur gav som förväntat högre skattat obehag än låg

temperatur (Kruskal-Wallis efter sammanslagning av betingelser ger

x2 = 32,06 (df = 1); p<0,001).

Den tredje av defrågor som uppvisade signifikanta skillnader mellan be-

tingelser rörde realismen hos det termiska klimatet (fråga 13); X2 = 15,56

(df = 7); p<0,05. Den låga temperaturnivån förefaller ha upplevts mer rea-

listisk än den höga nivån.

Vad gäller upplevd realism i stort ger tabell 14 en sammanfattning av

gjorda skattningar (frågorna 9; 11, 13).

Tabell 14 Upplevd realism enligt skattningar gjorda efter huvudförsöket

 

Inte Inte Ganska Mycket Totalt
alls särskilt mycket

 

Buller 3 14 30 8 55

Vibrationer 3 13 32 6 54

Termiskt klimat 2 10 29 14 55
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4.5 Temporär hörselnedsättning (TTS)

Den temporära hörselnedsättningen som följd av exponeringarna, vilken

mättes ca 5 min efter exponeringarnas Vupphörande, var mycket liten.

Resultaten sammanfattas i figur 22, där grupperna som exponerades för

hög och låg temperatur har slagits samman, eftersom ingen säker skillnad

mellan dessa kunde ses. Förändringen i hörtröskel är även medelvärdesbil-

dad över vänster och höger öra.

Vid 250 Hz saknas data i figuren. Detta beror på ett beklagligt misstag

som gjordes vid försökets genomförande då en apparat i angränsande rum

som avgav en svag men hörbar ton vid ca 250 Hz inte regelmässigt stäng-

des av. Denna maskerade dä audiometerns ton och värdena har därför ej

medtagits.

TTS-matnlng
-__+. Medelv. 000, TOO

Försämring dB ------ Medelv. OOI, T0!
11._ __l_ Medelv. OBO, TBO

10'. ---+- Medelv. OBI, TBI
9-_

8'.
7".
6 .
5?
4".

3".
2".
li
0.

__2:

_4-

_ 5 I I I 1 I I | I I I I I I 7 T T I I I I I I I I I I I 1 | I I I I I I I I I 1 T I I I

125 250 500 1000 2000 3000 4000 6000

 

  

Frekvens

Figur 224 Hörtröskelförändring av exponeringarna som funktion av frek-
vensen
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Standardavvikelsen mellan individernas hörsel är ca 3 dB vid 500 Hz och

5 dB vid 125 Hz, varför hörtröskelförändringarna som uppmätts inte är

statistiskt säkerställda annat än i någon enstaka punkt (för grupp

0B0 + TBO vid 500 Hz och OBI + TBI vid 1000 Hz). Eftersom förändringarna

på grund av exponeringarna är små har ingen variansanalys gjorts på

materialet. Man kan dock notera att de försämringar som inträffar har

ägt rum vid låga frekvenser som i stort sett sammanfaller med buller-

exponeringens "tyngdpunkt" i spektret. Att det föreligger en viss förbätt-

ring vid höga frekvenser kan t ex bero på inlärningseffekter.

Resultaten motsäger inte dem som erhölls vid det tidigare simulatorförsö-

ket (Sandberg, 1983), men var i den undersökningen statistiskt säkrare,

troligen beroende på att då gjordes en betydligt hårdare "förgallring" av

försökspersoner med hänsyn till deras hörsel samt att en något högre

infraljudnivå då användes._

4.6 Samvariation mellan olika effektmått

 

Av resultaten framgår att de tre huvudmåtten vad gäller prestation

(sidolägesvariation, hastighetsvariation och bromsreaktionstid) uppvisar

ganska stora likheter, medan utfallet för de fysiologiska måtten i stor

utsträckning är annorlunda.

Ett alternativt sätt att visa graden av samvariation är att matematiskt

beskriva dessa samband i form av korrelationskoefficienter.

Tabell 15 visar en korrelationsmatris utgående från de individuella medel-

värdena på dessa fem variabler under huvudförsöket.
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Tabell 15 Korrelationsmatris över utfallet i de tre huvudmåtten beträf-
fande prestation (sidolägesvariation: SLV, hastighetsvaria-
tion: HV, bromsreaktionstid: BRT) samt de två fysiologiska
måtten (relativ alfa-aktivitet: EEG och PULS). Samband mel-
lan individuella medelvärden under huvudförsöket. Ej norme-
rade mått. (N = 48)

   

HV BRT EEG PULS

SLV 0,52*** 0,75*** _0,10 _0,07

HV - 0,46*** 0,05 0,04
BRT - _0,23 0,05

EEG - 0,09
L...__

       

Signifikansnivåer: ***: p<0,001

Av tabell 15 framgår att prestationsmåtten uppvisar relativt hög grad av

samvariation mellan individer; den försöksperson som haft ett högt värde

på en variabel tenderar att även ha höga värden påde andra två variab-

lerna; speciellt gäller dett-a sambandet mellan sidolägesvariation och

bromsreaktionstid (samtliga tre korrelationskoefficienter är signifikant

skilda från 0; p<0,001).

De fysiologiska måtten samvarierar däremot ej på ett signifikant sätt

(p>0,05) vare sig med prestationsmått eller med varandra; detta gäller

även då varje betingelse studeras separat.

Tabell 16 visar ett annat sätt att studera dessa samband. Här visas i hur

hög utsträckning de olika måtten förändras på ett likartat sätt under för-

sökets gång inom individer. Individuella korrelationskoefficienter har be-

räknats och transformerats till Fisher-Z-poäng (z). Medelvärden för 2 har

beräknats över försökspersoner och avvikelsen från 0 har testats medt-

test. De erhållna medelvärdena för 2 har retransformerats till genom-

snittliga korrelationskoefficienter, dels totalt för hela försöket (se tabell

16), dels uppdelat på betingelser (se bilaga 4).

VTI RAPPORT 340



50

Tabell 16 Genomsnittliga inom-individ-korrelationskoefficienter för de
tre huvudmåtten beträffande prestation (sidolägesvaria-
tion: SLV, hastighetsvariation: HV, bromsreaktionstid: BRT)
samt de två fysiologiska måtten (relativ alfa-aktivitet: EEG
och PULS. Ej normerade mått. (N = 48))

 

HV BRT EEG PULS

 

SLV 0,55*** 0,27*** O,62*** 0,21**

HV - 0,26*** 0,37*** 0,18*

BRT - - 0,22*** _0,03

EEG - - - 0,17

      

Signifikansnivåer: ***: p<0,001 **: p<0,01 *: p<0,05

Återigen framträder samband mellan prestationsmåtten (signifi-

kanta: p<0,001), mest uttalat mellan sidolägesvariation och hastighets-

variation, i övrigt är sambanden låga. Här framkommer dessutom samband

mellan EEG och samtliga tre prestationsvariabler, starkast samvariation

fås med sidolägesvariation, faktiskt starkare än mellan de två prestations-

måtten med den största samvariationen. Puls uppvisar viss men svag sam-

variation med två av prestationsmåtten.

Av bilaga 4 framgår att sambandet mellan sidolägesvariation och hastig-

hetsvariation återfinns i de flesta betingelser, medan de övriga två korre-

lationskoefficienterna mellan prestationsmått endast i något fall är signi-

fikant.

Även sambandet mellan sidolägesvariation och EEG är signifikant i de

flesta betingelser. Även mellan övriga prestationsmått och EEG fås signi-

fikanta korrelationskoefficienter i några betingelser, medan inga signifi-

kanta resultat erhålls för samband mellan puls och övriga mått.

Vad gäller upplevelsedata är det på grund av frånvaro av ens klara tenden-

ser knappast meningsfullt att studera eventuell samvariation med övriga

data.
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4.7 Sammanfattning av resultaten

Antalet studerade betingelser är förhållandevis många. Mängden data är

stor. Vår önskan att redovisa hela försöket i en rapport kan därmed ge

vissa svårigheter för läsaren att enkelt överblicka alla effekter och därur

dra sina egna slutsatser. Detta avsnitt är ett försök att sammanfatta

signifikanta effekter respektive effekter som synes bilda ett intressant

mönster i en verbal beskrivning.

A. PRESTATION

TID

Signifikant: Samtliga tre prestationsmått (sidolägesvariation, has-
tighetsvariation, bromsreaktionstid) försämras över tid.

BULLER X INFRALJUDINTERAKTION

Signifikant: högt infraljud negativt vid lågt buller (större sidoläges-
variation)

högt infraljud positivt vid högt buller (kortare broms-
reaktionstid)

Mönster: högt B och lågt I är negativt

lågt B och högt I är negativt

högt B och högt I ger i stort sett lika bra prestation som
lågt B och lågt I

TEMPERATUR X INFRALJUDINTERAKTION

Signifikant: hög temperatur och lågt I är negativt (ger längre
bromsreaktionstid)

högt infraljud positivt vid hög temperatur (ger kortare
bromsreaktionstid)

Mönster: hög temperatur och högt I ger lika bra prestation som
låg temperatur och lågt I
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B. FYSIOLOGISKA MÅTT

TID

Signifikant: EEG. Vakenheten försämras över tid.

TEMPERATUR X INFRALJUDINTERAKTION

Signifikant: EEG. Kombinationen hög temperatur och högt infraljud
är negativt för vakenheten.

PULS. Högt infraljud negativt (ger högre puls än lågt
infraljud = stress)

C. UPPLEVELSER

Signifikant: högt buller mer obehagligt än lågt buller.

hög temperatur mer obehagligt än låg temperatur.
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5 DISKUSSION

5.1 Val av signifikansnivå

 

Föreliggande försök är relativt omfattande vad gäller antalet test. Fem

av dessa gäller prestationer, ett EEG och ett puls. För vart och ett av

dessa test har en mängd effekter analyserats med avseende på signifikans,

var och en på signifikansnivån 95%.

Ju fler signifikansanalyser som görs desto större blir risken för att erhålla

falska signifikanser. För k oberoende analyser, var och en utförd på

signifikansnivån 95%, är sannolikheten p att finna minst ett signifikant

resultat då inga skillnader föreligger:

p = 1 - 0,95k

Denna sannolikhet kan endast beräknas exakt då oberoende föreligger.

Även vid beroende gäller dock samma tendens; då många analyser utförs

är sannolikheten att erhålla falska signifikanser stor.

Det är således uppenbart att risken, att någon (eller några) av de

signifikanta resultaten i denna studie är en falsk signifikans, är betydande.

I alla uppföljande analyser (enkla huvudeffekter) har signifikansnivån

skärpts i syfte att inte ytterligare bidraga till denna osäkerhet.

Förutom alla analyser av prestationsmått och fysiologiska mått tillkom-

mer analysen av svar på ett antal frågor som ställdes efter simulatorkör-

ningarna.

Sammantaget kan konstateras att det i detta försök föreligger ett

massignifikansproblem. Enskilda signifikanser bör betraktassom resultat

som erhållit visst men inte särskilt starkt stöd.

Resultaten måste självfallet relateras till tidigare forskning och/eller

teoribildning på området. De signifikanta resultat som saknar sådant stöd

bör snarast betraktas som hypoteser som kräver förnyade studier för att

besvaras.
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5.2 Relationen mellan och användbarheten av de använda måtten

 

Förändring i prestation och förändring i vakenhet kan sägas vara två olika

yttringar (effekter) av den aktuella miljöexponeringen (se bl a tabell 15).

Prestationsmåtten sidoläge, hastighetsvariation och bromsreaktionstid är

starkt och omedelbart kopplade till verklig bilkörning, medan vakenhets-

måttet (EEG) är ett basalt fysiologiskt mått (relativt oprövat i liknande

sammanhang).

Det är vår uppfattning att en förändring i vakenhet bör ge en förändring i

prestation, om än inte alltid mätbar med i dag tillgängliga metoder,

medan en förändring i prestation inte i sig resulterar i en förändring i

vakenhet. De två måtten ger helt enkelt olika information om den effekt

vi vill mäta, dvs hur bilkörningen förändras när nivån på de olika

miljöparametrarna ändras. Prestationsmåtten ger således ett direkt mått

på bilkörningen, medan vakenhetsmåttet ger en information som är

relaterad till prestationen vid bilkörning, dvs speglar en sida av förarens

möjligheter att utföra köruppgiften på ett tillfredsställande sätt.

Om försökssituationen hade varit svårare med krokig och smal väg, flera

inbromsningar och oväntade situationer, hade troligen resultaten blivit

annorlunda. Den delvis monotona körsituationen (vald för att vara mono-

ton) har möjligen varit något för lätt för att de använda prestationsmåt-

ten skulle kunna fånga upp samtliga små förändringar i prestation som kan

ha förelegat. "Upplösningen" hos måtten kan ha varit för låg med hänsyn

till den relativt lätta körsituationen och med hänsyn till den statistiska

variationen mellan försökspersonerna. Å andra sidan kan förändringar i

vakenheten ha accentuerats avden monotona körsituationen. Detta bör i

sin tur ha påverkat prestationen.

Tidigare försök har visat att de använda prestationsmåtten måste bedö-

mas som reliabla vid denna typ av försök. Vid nu aktuellt försök har nivån

hos infraljudet justerats något nedåt och vi bedömer att denna relativt

lilla skillnad kani'vara en orsak till att effekten inte är så tydlig som vid

det förra försöket. Sambanden mellan de olika prestationsmåtten är god.

Sambanden mellan prestationsmåtten och vakenhetsmåttet är dåliga.

VTI RAPPORT 340



55

Resultaten från denna studie utesluter emellertid inte att vakenhet

korrelerar bättre med prestation vid högre infraljudnivåer (som de som

användes vid tidigare försök) och/eller för svårare körsituationer. Annor-

lunda uttryckt: kan det vara så att 1) försöket har en tveksam uppläggning

då förväntade effekter inte tydligare visar sig i resultaten och framför

allt i att sambandet mellan prestationsmått och vakenhetsmått är svagt?

Eller kan det vara så att 2) aktuell miljöexponering faktiskt inte ger några

effekter i någon större utsträckning?

Tidigare försök visar att den nivå hos infraljudet där effekter på presta-

tionen kan förväntas, ligger mycket nära den nu använda nivån. Då vi

anser att en situation enligt 1) ovan inte föreligger, återstår förklaringen

enligt 2). Äsikten att förklaring 2) gäller, styrks av det faktum att

tendenserna över tid är så tydliga och entydiga i samtliga analyser av

prestationsmåtten. Detta tolkas av oss dels som att dessa mått är

reliabla, dels att just tidseffekten genomgående har den högsta statistiska

signifikansen och att detta skulle tala för att effekterna av här använd

miljöexponering faktiskt är förhållandevis små.

5.3 Storleken på effekterna

Den enda effekt som är entydig och av väsentlig storleksordning är

tidsfaktorns inverkan på prestationen. Den förklarar mellan 6 och 14% av

hela variationen hos mätdata. För EEG-data förklarar tiden 14%"av totala

variationen medan för pulsdata drygt 1% förklaras av tiden. Tidseffekten

innebär att prestationen samt vakenheten genomgående försämras med

ökande exponeringstid.

Den rena tidseffekten diskuteras ej vidare här, eftersom den? inte är

särskilt intressant annat än för jämförelser. Det är ju väl känt att tiden

ger de effekter som konstaterats ovan.

Frånsett tidseffekten är de effekter av miljövariablerna som erhållits

mycket små. Den numerärt största effekten har konsaterats på pulsen (av

infraljudet), nämligen 6%. Inte ens detta kan sägas vara en stor effekt,

eftersom den inte ens förklarar en tiondel av den totala pulsvariationen.
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De signifikanta effekterna på prestationen ligger inom intervallet 14%.

De statistiskt signifikanta effekter vi erhållit av miljövariablerna får

alltså inte tillmätas alltför stor betydelse i en trafiksituation. De är,

generellt, mycket små både i förhållande till variationen mellan olika

individer och i förhållande till försämringen över tiden som körningen

pågår.

Det hindrar inte att effekterna kan ha viss betydelse för trafiksäkerheten

och de bör därfördiskuteras vidare.

5.4 Motsägelserna i resultaten

De statistiskt signifikanta resultat som erhållits synes i viss utsträckning

motsägelsefulla. Här görs först en genomgång av de konstaterade motsä-

gelserna.

Uppenbart motsägelsefullt är atthög infraljudnivå var negativ för vaken-

heten (EEG) men positiv för bromsreaktionstiden (vid hög temperatur).

Därutöver gav hög infraljudnivå högre hjärtfrekvens vilket tyder på högre

stress, vilket synes motsäga att vakenheten var lägre.

Infraljudet hade en negativ effekt (på sidoläget) vid låg bullernivå men en

positiv effekt (på bromsreaktionstiden) vid hög bullernivå, vilket också

syns vara enmotsägelse.

Den enda signifikanta effekten av temperaturen var att hög temperatur

var positiv för vakenheten vid lågt infraljud. Eftersom det var enda

temperatureffekten i försöket motsäger det inget i själva försöket men är

tvärtemot andra forskningsresultat som ju tyder på att hög temperatur,

om den har någon effekt alls, skulle ge en negativ påverkan på prestatio-

nen.
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5.5 Exponeringsnivåer och frekvensspektra - jämförelse med för-

sök 1981

Det är viktigt att diskutera resultaten utgående från de valda exponering-

arna eftersom endast små förändringar i dessa mycket väl kan ha rätt

stora effekter. Vidare är det viktigt att fösöka relatera här föreliggande

resultat med dem som erhölls viddet 1981 utförda försöket vid VTI, vilket

är det enda kända som har någon större likhet med det här presenterade.

Avsikten var att exponera försökspersonerna för ljud över hela det

relevanta frekvensspektret som till sin karaktär så väl som möjligt liknade

ljudet i en typisk modern personbil. Nivåer för infraljud och buller skulle

väljas så att alla fyra kombinationerna av bästa och sämsta normalt

förekommande miljö för buller och infraljud i bilen skulle simuleras.

Från början var det avsikten att ha tre olika nivåer på infraljudet,

nämligen "bästa", "något värre än sämsta" och "något bättre än sämsta"

miljö. Det senare skulle motsvara den höga nivå som användes i försöket

1981 (Sandberg, 1983) och som var avpassad för "sämsta" miljö i bussar.

Det var med dessa tre nivåer en avsikt att kunna se var i mellanområdet

som gränsen för infraljudinverkan går. Då projektets slutliga försökspara-

metrar skulle fastställas blev det emellertid uppenbart att det fanns en

avsevärd diskrepans mellan tillgängliga penningmedel för försökets ge-

nomförande och behoven. Det slutliga valet blev en "mellanhög" infraljud-

nivå, som låg något över den tidigare tänkta mellersta nivån samt den

tidigare planerade låga nivån.

Den så valda "höga" infraljudnivån skulle ligga ca 6 dB under den som

användes i försöket 1981. Den "låga" infraljudnivån skulle ligga ungefär på

samma avstånd från den höga som avståndet skulle vara mellan de A-

vägda bullernivåerna, dvs ca 15 dB. Den låga infraljudnivån skulle då

hamna strax under perceptionströskeln, se figur 3.

Målnivåerna och de uppmätta nivåerna för försöket 1988, liksom de

uppmätta nivåerna i försöket 1981, framgår av tabell 17.
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Tabell-17 Uppmätta buller- och infraljudnivåer i försöken 1981 och 1988,
liksom målnivåer 1988

    

Försöket 1981 Försöket 1988

dB(A) dB(G) 4 dB(A) dB(G)

Expone- Uppmätt Mål Upp- Urspr. Prutat Upp-
ring mätt mål mål mätt

0131 80 119 80 79 118 112 112

0130 80 88 80 79 98 98 102

001 67 117 65 65 118 112 111

000 66 88 65 64 98 98 98

1...-.-

      

Som synes av tabellen har de "prutade" målnivåerna uppnåtts nöjaktigt.

Att det låga infraljudvärdet vid hög ljudnivå blev 4 dB(G) högre än avsett

var oundvikligt med det valda spektret (som ju skulle simulera ljud

uppmätt i verklig bil) under förutsättning att bullernivån samtidigt skulle

komma upp i ca 80 dB(A).

Det är viktigt att notera att filosofin i försöket inte var att till varje pris

ge gynnsammaste förutsättningar för att få fram effekter av miljöexpone-

ringarna (då vi borde ha valt "värre" exponeringar) utan i stället få

exponeringar som var realistiska.

5.6 Försök till förklaring av infraljudeffekten

 

I försöket 1981 erhölls en tämligen klar negativ effekt av infraljudet; i

huvudsak då bullernivån var låg. En viss positiv effekt av bullret kunde

märkas vid hög infraljudnivå, vilket troddes vara en arousaleffekt eller en

maskeringseffekt.

I försöket 1988 erhölls både negativa och positiva effekter av infraljudet.

Effekten av infraljudet har ej slagit ut lika tydligt som 1981.
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Då bullernivån är låg har hög infraljudnivå en negativ effekt på sidoläges-

variationen". Tendenser i samma riktning finns för hastighetsvariationen

och bromsreaktionsförmågan, även om de inte är riktigt signifikanta.

Kan detta förklaras med att vakenheten var lägre vid hög infraljudnivå?

Enligt EEG-data ger den högre infraljudnivån (för lågt buller som det är

fråga om här) både högre/samma/och lägre vakenhet, beroende på vilken

värmeexponering grupperna utsattes för. Pulsdata gav lika oklart utslag,

fast med motsatt tendens. Således gav de fysiologiska data ingen entydig

hjälp till förklaring.

Att infraljudet inte ger lika entydig effekt i föreliggande försök som 1981

kan möjligen förklaras av att infraljudet ej var så starkt i detta fall som

tidigare. Att infraljudet ändå tycks ha effekt är dock en värdefull

information. Relativt lösa hypoteser har funnits om att infraljudet har

effekt så' snart det ligger över hörtröskeln (men ej annars) samtidigt som

bullret är relativt lågt. Sådana tankegångar finner således stöd i dessa

resultat.

Å andra sidan hade infraljudet även en positiv effekt på prestationen,

nämligen vid hög bullernivå. Detta skulle kunna förklaras med följande.

En hypotes har diskuterats nämligen att då infraljudexponeringen går över

en viss nivå uppstår en obehags- och aurousaleffekt som kompenserar en

sömnighetseffekt av infraljudet vid något lägre nivå och vid tillräcklig

styrka kanske to m överkompenserar denna. Sådan arousaleffekt anses

allmänt också förekomma för starkt buller. Det kan vara så att bullret i

detta försök ligger på en nivå som är nära att börja ge en arousaleffekt.

Då exponeringen blir något kraftigare, med även högt infraljud vid 16 Hz,

blir exponeringen pga tröskeleffekterna vid låga frekvenser så obehaglig

att den då ger en tydlig arousaleffekt. Då bullret är lågt ligger man

däremot långt från "arousalgränsen" och infraljudet ger då en vakenhets-

sänkande effekt pga dess extremt dova och monotona karaktär.

Man skulle således vid låg bullernivå ha en minskad vakenhet av högre

infraljud och vid hög bullernivå ha en ökad stress (här manifesterad av

högre puls) vid högre infraljudnivå. Detta borde då vara skönjbart i
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fysiologiska data för de enskilda försöksgrupperna. Tyvärr är så inte

fallet, åtminstone inte med någon statistisk signifikans. Tvärtom finns

tecken på att EEG- och pulsdata har ett visst motsägelseförhållande till

varandra. Bristen på klara utslag i fysiologiska data innebär dock inte att

hypotesen ovan måste förkastas, men den får förbli en hypotes tills

vidare.

5.7 Ovrigt

Resultaten från vakenhetsmätningarna uppvisar stora individuella varia-

tioner. En orsak till detta kan vara att det troligen existerar en stor

variation i känslighet för infraljud mellan individer vad avser inverkan på

vakenhet. Denna spridning mellan individer avspeglar sig med stor sanno-

likhet i erhållna resultat men kan dock inte verifieras då de använda

försökspersonernas känslighet i detta avseende är okänd. Hur fördelningen

av infraljudkänsliga personer i en större population ser ut, är också okänt.

Vakenhetsmåttet synes därför ej kunna bidra på något avgörande sätt till

en logisk tolkning av resultaten från prestationsmätningarna.

Beträffande värme kan i princip samma resonemang användas. Sålunda

synes även känsligheten för värme variera mellan individer. Effekten av

värme är dock svårtolkad i denna studie. Temperaturens inverkan på

prestationsförmågan tycks med andra ord relativt liten. Den negativa

effekten på vakenheten av högt infraljud i kombination med lågt buller, är

tydlig endast vid hög temperatur. Måhända elimineras den latenta sömnig-

heten, inducerad av infraljud, av den lägre temperaturen.

Puls är, inte helt oväntat, ett ganska dåligt vakenhetsmått och pulsök-

ningen vid exponering för höga infraljudnivåer speglar med stor sannolik-

het en ren stresspåverkan. Exponeringssituationen TBI (alla nivåer höga)

ger den högsta pulsen och, enligt vår tolkning, den högsta stresspåverkan.

Moderat stress anses vara aktivitetshöjande (ökad prestationsförmåga)

vilket dock inte bekräftas av resultaten, bortsett från att bromsreaktions-

tiden är kortare under senare halvan av försöket i TBI jämfört med övriga

betingelser.
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Infraljud av den högre av de valda nivåerna kan som nämnts påverka

prestationen både positivt och negativt. Det finns flera tendenser till att

negativa effekter av hög infraljudnivå elimineras om bullernivån höjs.

Orsaken till att effekterna inte är additiva utan snarare tvärtom (broms-

reaktionstiden förbättrades ju när infraljudnivån höjdes vid hög bullernivå)

torde vara antingen den tidigare diskuterade arousaleffekten eller en

maskeringseffekt. En arousaleffekt skulle då eventuellt kompensera den

vakenhetssänkande effekten av infraljudet, i det fall en hög bullernivå

presenteras samtidigt med hög infraljudnivå. Vid lågt buller däremot är

marginalen till "arousaltröskeln" stor och infraljudets vakenhetssänkande

inverkan slår igenom. Maskeringseffekten skulle kunna bestå i att infra-

ljudkomponenten ger ett betydande bidrag till upplevd ljudstyrka ("loud-

ness") vid låg bullernivå medan bidraget blir försvinnande litet relativt de

högfrekventa komponenterna vid hög bullernivå. Enligt en dansk studie

(Möller 1986) skulle infraljud 112 dB(G) ge ungefär samma störning

("annoyance") som buller 65 dB(A).

Försökspersonernas egna bedömningar av komforten vid olika betingelser,

visar tydligt att ökade nivåer på buller och temperatur ger ökat obehag.

Sambandet mellan egna bedömningar och objektiva mätresultat avseende

prestation och vakenhet, är emellertid svagt. Orsaken till detta är oklar.

En orsak kan vara att det möjligen är svårare att värdera egen prestation

än att värdera obehagsnivå. En annan orsak kan vara den kompensatoriska

mekanism som medger en höjning av prestationen under besvärliga förhål-

landen om bara motivationen finns där. Nyttan av denna ökade insats är

dock svår att subjektivt bedöma, eller så inser man inte att man faktiskt

gjort en extra ansträngning.

5.8 Slutsatser av diskussionen

Resultat och antydningar från tidigare studier (Sandberg 1983), att

kombinationen hög infraljudnivå och låg bullernivå skulle resultera i en

försämring av prestationsförmågan, har verifierats i denna studie. Infra-

ljud kan försämra prestationen även vid lägre nivå än vad som användes i

den tidigare studien.
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I resultatet läggs relativt stor vikt vid ovanstående effekt av den anled-

ningen att den är helt samstämmig med tidigare resultat.

Vår tolkning är att om exponeringen "max buller" får ett visst tillskott av

infraljud kan den bli så obehaglig att den ger stress och förhöjd arousal.

Effekterna relativt exponeringen 000 kan sammanfattningsvis tolkas en-

ligt nedan (i princip gäller ungefär samma för den höga temperaturen):

Exponering

__-_=_'M-_ u...-

Effekt

000

001

0130

0131

  

L_- ;....-..--.._-m_-+.-

Referens

Sänker prestationen

P g a släktskap mellan B vid låga frekvenser och I (se
figur 3a) finns här tendenser till i huvudsak samma
effekt som för 001. Ev arousaleffekt räcker inte 'till
för att kompensera denna.

Exponeringen blir här så "stark" att den kompenserar i
någon mån för den sänkta prestationen av de enkla ex-
poneringarna. -

 

...v _ .__v_ i _1_

För försöket 1981 skulle motsvarande tolkning vara:

  

Exponering Effekt

000 Referens

OOI Sänkt prestation; mer uttalat än 1988 pga att infralju-
det hade högre nivå och var mer "renodlat".

0130 Här erhölls inga skillnader rel OOO. Exponeringen var ej
så "besläktad" med infraljud som 1988. Ev arousal-
effekt kanske kompenserades av sänkt vakenhet pga
lågfrekvensexponering?

OBI Bullerexponeringen maskerade, eller kompenserade ge-
nom arousaleffekt, delvis den av relativt "rent" infra-
ljud orsakade sänkta prestationen.
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Resultaten från försöken 1981 och 1988 är därmed inte i konflikt med

varandra utan kompletterar och i viss mån stödjer varandra.

Som helhet måste dock klart sägas att resultaten från föreliggande

undersökning innehåller motsägelser som är svåra att förklara, i alla fall

då man jämför prestations- och fysiologiska data.

5.9 Konsekvenser

 

Det finns goda skäl att studera ämnet ytterligare.

Hög infraljudnivå i fordon är inte bra om bullernivån är låg.

Buller som har sin tyngdpunkt vid mycket låga frekvenser (25-100 Hz),

såsom blir allt vanligare i moderna fordon, kan troligen ha samma

negativa effekt som infraljud.

Om emellertid exponeringen för bulleroch infraljud kombinerat är av

tillräcklig "styrka" kan prestationen påverkas positivt. Nivåer som

behövs för detta torde emellertid ge så låg komfort att detta inte bör

eftersträvas.

En bra akustisk miljö från både prestations- och komfortsynpunkt är en

sådan där varken infraljud eller lågfrekvent buller är starkt.

Dagens tendens att fordonsbullret reduceras framför allt vid frekven-

ser som ger låg A-vägd bullernivå (höga eller medelhöga frekvenser)

medan låga frekvenser i huvudsak inte reduceras är inte önskvärd. Det

kan då vara bättre att inte dämpa de höga eller medelhöga frekven-

serna.

Att använda A-vägd ljudnivå som enda kriterium för god ljudmiljö i ett

fordon bedöms olämpligt.

Mycket låga A-viktade ljudnivåer, som karaktäriserar dagens moderna

högpresterande fordon, riskerar att ge förarna en falsk känsla av

säkerhet i förhållande till hastigheten. Inte bara tolkningen av resulta-

ten från denna studie, utan också en allmän betraktelse av förarbete-

endets koppling till riskupplevelse och komfort leder till sådana

tankar. Vi anser att det är hög tid att allvarligt diskutera om det
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verkligen är till gagn för trafiksäkerheten att fortsätta utvecklingen

mot allt lägre ljudnivåer i fordonen i kombination med utvecklingen

mot extrema högfartsprestanda.

Slutligen bör påpekas att de prestationsnedsättningar vi erhållit i försöket

inte är av alarmerande storlek.
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Bilaga 1
Sid 1

VARIANSANALYSER AV PRESTATIONSDATA

    

A SIDOLÄGESVARIATION

1 Huvudförsök

r_-,__-_ _4____.____ --.21--- - T_ .---.__.___,_.,_ --.7

Källa Frihets- Medelkvadrat-
grader summa

Temperatur 1 0,00269802

Buller 1 0,00320032

Infraljud 1 0,01304935

Temperatur x buller 1 0,01148288

Temperatur x infraljud 1 0,00348313

Buller x infraljud 1 0,11908147

Temperatur x buller x 1 0,02150206
x infraljud

Felterm 47 0,02142838

Tid 10 0,02890634

Tid x temperatur 10 0,00034757

Tid x buller 10 0,00099406

Tid x infraljud 10 0,00042168

Tid x temperatur x buller 10 0,00038166

Tid x temperatur x infra- 10 0,00037665
ljud

Tid x buller x infraljud 10 0,00399103

Tid x temperatur x bul- 10 0,00214070
ler x infraljud

Felterm (tid) 470 J 0,00098023
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rrF-vá-irde rSign.-
nivå

<1

<1

<1

<1

<1

5,56 p<0,05

1,00 Ej sign

29,49 p<0,001

<1

1,01 Ej sign

<1

<1

<1

4,07 p<0,001

2,18 p<0,05

  



Bilaga 1
Sid 2

2 Efterförsök

gälla [Frihets- Medelkvadrat- F-värde (Sign.-
grader summa nivå

1.,-.. _.4.. ._ _.. H*_..._....__ .1" ._.. - -._._ ..1.........._ ......_... _.. .-....._.....-__....- .,_..._._-- __ ..._ .... _r_ _.iL--._--.___..___.

Temperatur 0,00001272 <1

Buller 0,00007275 <1

Infraljud 0,00107073 <1

Temperatur x buller 0,00654070 1,80 Ej sign

0,00010636 <1

0,00468788 1,29 Ej sign

0,00969757 2,67 Ej sign

Temperatur x infraljud

Buller x infraljud

.
-
.
h
-
y
-
:
i
-
y
-
.
h
-
p
-
u

Temperatur x buller x
x infraljud

Felterm 47 0,00363520

      

Tid 1 0,00702598 16,87 p<0,001

Tid x temperatur 1 0,00015779 <1

Tid x buller 1 0,00040022 <1

Tid x infraljud 1 0,00018203 <1

Tid x temperatur x bul- .1 0,00007677 <1
ler

Tid x temperatur x 1 0,00009698 <1
infraljud

Tid x buller x 1 0,00058154 1,40 Ej sign
x infraljud

Tid x temperatur x bul- 1 0,00003658 <1
ler x infraljud

Felterm (tid) 47 0,00041655
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Bilaga 1

 

Sid 3

B HASTIGHETSVARIATION

1 Huvudförsök

Ej... - ---.__.___._._ -.._1_W- 7..-.. -..m ,___ T2_-..WW - --..__.- n_ . _4-:_1..-

alla Frihets- Medelkvadrat- F-varde Sign.
grader summa nivå

Temperatur 1 0,05229565 <1

Buller 1 1,52024134 <1

Infraljud 1 4,82786029 <1

Temperatur x buller 1 0,12136280 <1

Temperatur x infraljud 1 0,90650926 <1

Buller x infraljud 1 31,92558327 4,61 p<0,05

Temperatur x buller x 1 1,38176162 <1
x infraljud

Felterm 47 6,92426433 _

Tid 10 7,41625292 6,55 p<0,001

Tid x temperatur 10 0,73637098 <1

Tid x buller 10 0,39738578 <1

Tid x infraljud 10 0,55882587 <1

Tid x temperatur x buller 10 1,34028160 1,18 Ej sign

Tid x temperatur x 10 2,21514954 1,96 p<0,05
x infraljud

Tid x buller x infraljud 10 2,28176931 2,02 p<0,05

Tid x temperatur x bu1- 10 1,18632112 1,05 Ej sign
ler x infraljud

Felterm (tid) #70 1,13146515
1.__. ...._1-_,_.___.____._ L_-._.__,..._,..__._._
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Bilaga 1
Sid 4

2 Efterförsök

FW..-" _._ -1... ...M _12..-_ a_ ._ - .w -.-1.1.1 - _.--._._._ V.. _7..._ _27..._ .- - .--M W.. ,.21 -.._1

Källa Frihets- Medelkvadrat- F-värde Sign.-
grader summa nivå

Temperatur 0,28060000 <1

Buller 0,62547980 <1

Infraijud 2,27700253 2,34 Ej sign

Temperatur x buller 0,37700001 <1

1,87717190 1,93 Ej sign ,-

1,94751086 2,00 Ej sign

0,26091364 <1

 

Temperatur x infraijud

Buller x infraljud

Temperatur x buller x
x infraljud

Felterm 47 0,97287836

      

Tid 1 0,69941685 4,80 p<0,05

Tid x temperatur 1 0,13160391 <1

Tid x buller 1 0,04899092 <1

Tid x infraljud 1 0,48328638 3,32 Ej sign

Tid x temperatur x buller 1 0,00317341 <1

Tid x temperatur x 1 0,13273150 <1
x infraijud

Tid x buller x infraljud 1 0,19799412 1,36 Ej sign

Tid x temperatur x bul- 1 0,09152058 <1
ler x infraljud

Felterm (tid) 47 0,14577672
L... ._ _...___..__.._ __ .- ..._._ _..-- ... 2 _ i_ _m.__.^__ .M -..11... .N --._ _1..._ .. .......1
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Bilaga 1
Sid 5

C BROMSREAKTIONSTID

1 Huvudförsök

gälla i.Frihets- Medelkvadrat- F-värde Sign.-
grader summa nivå

Temperatur 1 0,00627784 <1

Buller 1 0,00066158 <1

Infraljud 1 0,06218950 1,12 Ej sign

Temperatur x buller 1 0,00424011 <1

Temperatur x infraljud 1 0,27279665 4,90 p<0,05

Buller x infraljud 1 0,32321715 5,80 p<0,05

Temperatur x buller x 1 0,09685185 1,74 Ej sign
x infraljud

Felterm 47 0,05572687

Tid 10 0,04528737 8,44 p<0,001

Tid x temperatur 10 0,00508532 <1

Tid x buller 10 0,00598233 1,11 Ej sign

Tid x infraljud 10 0,00440175 <1

Tid x temperatur x buller 10 0,00173027 <1

Tid x tem eratur x 10 0,00520027 <1
x infralju

Tid x buller x infraljud 10 0,00551496 1,03 Ej sign

Tid x temperatur x bul- 10 0,01046467 1,95 p<0,05
ler x infraljud

Felterm (tid) 470 0,00536621
1 -_ nu..-" .--._1__.____,__.____ ._ ,_ ...__1

    

...u-'>-'---. -w-ø " .--
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Sid 6

2 Efterförsök

Källa Frihets- Medelkvadrat- F-värde Sign.-
grader summa nivå

Temperatur 0,01708057 1,24 Ej sign

Buller 0,00041700 <1

Infraljud 0,00310553 <1

0,00458384 <1

0,02904269 2,10 Ej sign

0,02336504 1,69 Ej sign

0,03542111 2,56 Ej sign

Temperatur x buller

Temperatur x infraljud

Buller x infraljud

Temperatur x buller x
x infraljud

Feiterm 47 ' 0,01382412

      

Tid 1 0,06847859 20,76 p<0,001

Tid x temperatur 1 0,00125056 <1

Tid x buller 1 0,00023676 <1

Tid x infraijud 1 0,00829307 2,51 Ej sign

Tid x temperatur x buller 1 0,00014950 <1

Tid x temperatur x 1 0,00148925 <1
x infraijud

Tid x buller x infraljud 1 0,01094461 3,32 Ej sign

Tid x temperatur x bul- 1 0,00384740 1,17 Ej sign
ler x infraljud

Felterm (tid) 47 0,00329804
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-.-aus-_.-

Källa

Lv_- »-F_ _- _runn- -_.aumJ--u-a- - 'we-w_ -- .d

Temperatur

Buller

Infraljud

Temperatur x buller

Temperatur x infraljud

Buller x infraljud

Temperatur x buller x
x infraljud

Felterm

Bilaga 1
Sid 7

 

r_ ____ _ __...___4___r_.___.._.---_ .__ _ __

Frihets- Medelkvadrat-

grader summa
___ ......_..... .-.... _2..._ ....

1 0,38047890

l 0,00660271

1 0,40020877

l 0,00124680

1 0,09146902

1 0,26315156

1 0,04309102

47 0,12829557

_ ._ ..-__...JL_._-_.-__Mana_

   

-r- ._-un a'- ...-. -l_ m a-
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SEKUNDÄR REAKTIONSTID: HUVUDFÖRSÖK

.uno ,Hg V _. .-.q

F-värde

2,05

<1

  

.-u".J- .- "- 1--

r__..

Sign.-
nivå

.L _._._,_.____.

Ej sign

Ej sign

Ej sign

 

 



Bilaga 1
Sid 8

E 10 MINUTERS REAKTIONSTID

r- r"
Källa Frihets- Medelkvadrat-

grader summa

Temperatur 1 518,505559

Buller 1 90,377853

Intraljud 1 26,822297

Temperatur x buller 1 83,017752

Temperatur x infraijud > 1 A 178,472297

Buller x infraljud 1 36,260609

Temperatur x buller x '1 1040,602528
x infraljud

Felterm 47 343,003787

Tid 9 1654987303

Tid x temperatur 9 261,105341

Tid x buller 9 402,009253

Tid x infraljud 9 149,607420

Tid x temperatur x buller 9 341,768240

Tid x temperatur x 9 455,914779
x infraljud

Tid x buller x infraijud 9 279,672339

Tid x temperatur x bul- 322,679490
ler x infraljud

423 393, 853162

 

LFelterm (tid)
._7* ._.nu ...- u----- .- --«-- '_'i-\4_'*n.- '*" -- -- -wo-
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-- 0....-u-_uu_ -w-

 

I_ _. _ -. .- tvn-q ..._.< - H'\'__-

1-..- _uns-..._...a-_wr_ _on-u_ .-.

F-värde

--- --. mar-1

1,51

<1

<1

<1

<1

<1

3,03

4,20

<1

1,02

<1

<1

1,16

<1

<1

 

Ej sign

p<0,001

Ej sign

Ej sign

 

1-- _ :- .-. _-- ø-_ 'l-

 

L.__.__ _ ._..__.___.



Bilaga 2
Sid 1

VARIANSANALYSER PÅ FYSIOLOGISKA DATA

A EEG (relativ alfa-nivå)

r'1:2^:T1'la Frihets- Medelkvadrat- F-värde1 Sign.-
grader summa nivå

w_ ._ h... _ _ M_- .- -,__ -..-_ _-..- .-.m .. 11---.. .. _1-_ .-._..._ _._ .. ._ _ __ -.._.d

Temperatur 1 630,371212 <1

Buller 1 2727,272727 1,44 Ej sign

Infraljud 1 8068,363636 4,26 p<0,05

Temperatur x buller l 3370,371212 1,78 Ej sign

Temperatur x infraljud 1 14827,280303 7,82 p<0,01

Buller x infraijud 1 970,939394 <1

Temperatur x buller x 1 3744,007576 1,97 Ej sign
x infraljud

       

Felterm 40 1895,725000

Tid 1 10 6290,076515 12,57 p<0,001

Tid x temperatur 10 356,904545 <1

Tid x buller 10 616,847727 1,23 Ej sign

Tid x infraljud 10 797,321970 1,59 Ej sign

Tid x temperatur x buller 10 476,571212 <1
Tid x temperatur x 10 247,596970 <1
x infraljud

Tid x buller x infraljud 10 341,547727 <1

Tid x temperatur x bul- 10 660,890909 1,32 Ej sign
ler x infraljud

Felterm (tid) 400 500,318333
1...... _ - __ 1.-.- ._.--.-_____..._.-._ .-..-___..1.._-_t..
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Puls

Temperatur

Buller

Infraljud

Temperatur x buller

Temperatur x infraljud

Buller x infraljud

Temperatur x buller x
x infraljud

Feiterm

Tid

Tid x temperatur

Tid x buller

Tid x infraljud

Tid x temperatur x buller

Tid x temperatur x
x infraljud

Tid x buller x infraljud

Tid x temperatur x bul-
ler x infraljud

Felterm (tid)
1,__.

 

[galla

...an-'w- ...nu- .rw _--<._--_-v---_-4 ...a-uu- - '---v-4

Bilaga 2
Sid 2

Frihets- Medelkvadrat-
grader summa

1 1774,666667

1 421,581894

1 5036,948182

1 61,636667

1 14,072803

1 21,441212

1 1046,673409

40 1224,288068

10 84,345727

10 1,146000

10 6,869893

10 11,244432

10 22,705833

10 4,211720

10 11,901629

10 4,833492

400 6,695768

  

_ .- u- armm.-

F-värde

1.45

<1

4,11

<1

<1

<1

<1

12,60

<1

1,03

1,68

3,39

<1

1,78

<1

 

h- '- _..4-.1---v-_-

---0-...1- _ _1._ -1

p<0,001

Ej sign

Ej sign

p<0,001

Ej sign

 

nu..-
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Bilaga 3
Sid 1

                

UPPLEVELSEDATA

A SVAR PÅ FRÅGOR STÄLLDA EFTER HUVUDFÖRSÖKET

1 Blev Du Sömnig under körningen?

r.. ._ ".m____.._._. - _V_ __ .-...._ i- r..." -..-.-.-..__r_.____ ._ ._.- ._ _.- _ _

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket Somnade/
nickade till

000 0 l 2 4 1

001 0 l 2 4 0

0B0 0 2 2 2 i

081 0 l 2 2 l

TOO 0 l l 3 l

TOI l 2 0 l 2

TBO 0 2 l 3 l

TBI 0 3 2 2 l
_ _ - __ ---_._.____1__,_- _-__..,.._.F___..._ -.-.-_.__..__.._.-__-.__.

Total i 13 12 21 8
g,..- ._ ..._. _... _ .w ..-.-M..... -..-.. L .._.-............J.-..\.__ ...__*J

2 Blev Du fysiskt trött under körningen?

r..-_-_....i_s._.._ _!____.. __..

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket

000 2 3 2 1

001 3 3 l 0

080 l 4 2 0

0131 3 2 l 0

TOO l 3 2 0

TOI 3 l 2 0

TBO 3 4 0 0

TBI 0 5 2 1

Total 16 25 12 2

L __
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Bilaga 3
Sid 2

Upplevde Du körningen som psykisktyåirestande?

 

...Am-u... '__4_ .<----- .--w nu.,

[Betingelse
'_m- _wa- n-

000

001

050

0131

TOO

TOI

TBO

TBI
....... .-....._..-._...__. "_4

Total

 

Inte alls

W
O
h
-
r
-
-
N
W
N

---ñ. ...n-._- o..- ---g -.

13

 

lW- .- u., _M-.-ch. s. _...- _wo--J-m

.an-_- 'n_.-_- .q"N_-1

-_4- .---u-w* "nu-_- -4

Lite

4

N
V
I
O
N
N
U
J

_- _.._..4. a. 4-

22
'* .--._.-_.«--. s.-

 

-- .-_. .

 

Mycket

  

Ganska

l l

0 l

2 l

2 l

5 0

l 0

l l

3 0

15 5

Blev Du okoncentrerad under körningen?

 

ru_ ...ä-.co ...g- ...-nr- .- -- w-

Betingelse
nu_ ...o-- ..-..- .- anv-_ww- 0- .-

000

001

0131

OBI

TOO

TOI

TBO

TBI
kr..

Inte alls

0

H
O
O
O
O
O
O

Total l

  

...lmur- nu- . ...n-.....- _.

.W-- _u_ .. ......- ...4.

Lite

Zl

 

L_._.-.- ..._w i
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-».-a. 0-- .-_ -.-.---- nu-_-_ nu. 4. M. - -'*'á a...- »0 .- v-

Ganska

L.- l'--.«-ç .am- _-

5

N
N
N
W
b
J
-
P

w_- .--w- «- ----- '-

24

- '_-v- - ..- _un-...r

Mycket
__...._ ,_..__ u ,r."

M
N
F
-
N
P
C
'
-

__..-- ---v-v.-__--_ -

   

Lä... ..-..J7...* ..- 0- ._->--._- L_ .. ...-...r'MI



Bilaga 3

           

 

 

       

Sid 3

5 Blev Du irriterad under körningen?

_. ......ka

lBetingelse Inte alls Lite Ganska Mycket

000 4 2 l 1

001 4 3 O O

080 2 3 2 0

081 3 3 O O

TOO 6 O O 0

TOI l 3 2 O

TBO 5 2 O O

TBI 3 4 1 0

Total 28 20 6 1
r.--_.____.___ mmm... -l,-__.__ ._ -.-er ...__.

6 Blev Du illamående under körningen?

r.____._._._.-_.--1r_i..__v_._.____._4- -.-0.1 .......A._ _.-____.__,

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket

000 8 O O O

001 7 O O 0

0130 6 l 0 O

OBI , 3 3 O O

TOO 4 2 O O

TOI 4 l l 0

TBO 5 2 O O

TBI 8 O 0 0
i... ,__-._.___ ._.- .-.___-_..s_ __ ,_.,_ _14.--_ _.._._.___

Total 45 9 l 0
L --...-.__ ML... i,-.__._-_.-_..-_. ___.,.__.__ _._. ._........__.l.... -.._7, _m_
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Bilaga 3

         

Sid 4

7 Fick Du huvudvärk under körningen?

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket
mycket

000 5 3 0 0

001 4 2 l 0

OBO 6 0 0 1

081 5 l 0 0

T00 3 3 0 0

TOI 5 l 0 0

TBO 4 2 l 0

TBI 7 l 0 0

Total 39 13 2 l
1,_ _____4..._ __._-. -..NN _l_ _. LV.-_....._--..._.___.

8 Tyckte Du att Din prestationsförmåga försämrades under

körningen?

-.._--.-..._ _WW_.---...._,_.. .. F,--- __. ...W _. -

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket
mycket

000 l l 5 1

001 l 4 3 0

0130 2 3 2 0

0BI 0 3 l 2

T00 l 2 2 l

TOI 0 3 3 0

TBO 0 4 0 3

TBI 0 5 3 0

Total 4 J 25 19 7
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Sid 5

9 Tyckte Du att bullret var realistiskt?

[Betingelse Inte alls Inte Ganska Mycket
särskilt

000 0 3 4 1

001 3 0 4 0

050 0 2 2 3

OBI 0 0 4 2

T00 0 2 4 0

TOI 0 3 3 0

TBO 0 3 3 l

TBI 0 l 6 1

Total 3 14 30 8
.-i __l._.____.________.._.___,_--_

10 Tyckte Du att bullret var obehagligt?

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket

000 6 l l 0

001 6 l 0 0

080 l 3 2 l

OBI 0 3 3 0

T00 4 l l 0

TOI 2 3 l 0

TBO 0 3 4 0

TBI l 4 3 0

Total 20 19 15 1
har,-.. __.. _M_ -.._--_.__4,_._ -_.__..._. _ ,-____..__ _ - _i_ ...- ..._1.
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Sid 6

11 Tyckte Du att vibrationerna var realistiska?

ru... .- .. ,....___ __4 ___.._r,_ -..N -.-.T .__.

Betingelse Inte alls Inte Ganska Mycket Inget
särskilt svar

000 l 2 5 0 0

001 l 3 2 l 0

0130 0 2 4 1 0

OBI 0 1 4 1 0

T00 0 0 4 2 0

TOI 0 l 5 0 0

TBO l 2 3 0 l

TBI O 2 5 l 0
W_ _ i-.. ...__.._.__..__,_ 4... W... ._ -..____l_.__.__._ __ _WW_

Total 3 13 32 6 1
- . . . M..- J,.-- w... _...l_. ...__._ __._-AL .- .__ _ w..- -L-.-._.._.___.

12 Tyckte Du att vibrationerna var Obehagliga?

4-..-w.--_-._ -..c -Mamma ._.-._ .-.__M_ WWF..- _.._ _6..._-._1

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket
-4- __..,_ ____w_ .-i..___. _m__ü_ ,_ __c_ _._T_ u.-. m..- -_ ._ M..-

000 7 1 0 0

001 6 l 0 0

0130 5 2 0 0

0BI 4 2 0 0

T00 4 2 0 0

TOI 3 .3 0 0

TBO 3 3 l 0

TBI 5 2 1 < 0

FAQ? ' "M '3; ' Te" " ' l 5 ' ' mål-"m"
ll... ..-...._ _ .. ._._. .. .-__v..-_. _-.... .....-.... .. _ ,--......,.. M. L i- .. _ _- lm__
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Sid 7

13 Tyckte Du att det termiska klimatet i kupén (temperatur,

luftfuktighet, vind) var realistiskt?

               

Betingelse Inte alls Inte Ganska (Mycket
särskilt

000 0 0 5 3

001 0 0 5 2

0130 0 l 2 4

OBI 0 0 5 l

T00 0 2 3 l

TOI l 4' l 0

TBO 0 2 4 l

TBI l l 4 2

Total 2 10 29 14

14 TJckte Du att det termiska klimatet i kupén var obehagligt?

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket

000 6 2 0 0

001 3 3 l 0

0130 5 l l 0

081 6 0 0 0

T00 0 3 2 l

TOI 0 l 4 l

TBO 0 3 l 3

TBI 0 2 4 2

r_

Total 20 15 13 7
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Bilaga 3

 

Sid 8

15 Var körningen obehaglig på andra sätt?

Betingelse Ja Nej

000 3 5

001 3 4

0B0 2 5

OBI l 5

T00 6 0

TOI 4 2

TBO 3 4

TBI 4 4

Total 26 29
L..."....-..m _l_ ,_

    

Ja-svararnas kommentarer:

000: - Dåligt ljus (som att köra i skymning i flera timmar). Obehagligt
att endast se detta gröna landskap utan vare sig träd eller hus och
att följa denna väg som är ganska ensidig i samma hastighet hela
tiden (ingen omväxling - lätt att bli trött).

- Lite obehagligt pga trötthet i ryggen.

- Bilden något flimrig.

001: - Körningen var för enformig.

- Otroligt långtråkigt.

- Otäckt att bli så pass trött som jag blev och att det påverkade
körningen så pass.

0130: - Visste ej hur lång tid som hade gått.

- Långtråkigt.

OBI: - Eftersom jag var så trött krävdes mycket koncentration för att
hålla mig vaken.

T00: - Enformig väg. Ingen stimulans t ex mötande bilar, träd etc.

- Enformigt.

- Bilen uppträder inte riktigt likt en "riktig bil". Den kränger under-
ligt i kurvorna.
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- Flimret på skärmen.

- Totalt fri från stimulering, dålig ventilation och monotont buller
gjorde det omöjligt att hålla koncentrationen uppe.

- Ögonen irriterades dels av flimret, dels av luften.

TOI - Trötthet i ögonen.

- Jag blir gärna något irriterad i ögonen av flimret.

- Ont i rumpan.

- Kramp i foten.

TBO - Jag hamnade ofta i något sorts trötthetsstadium (närmare vaken
än sovande), där jag fortfarande kunde följa vägen relativt klart.
När jag efter några sekunder i detta stadium övergick till normalt
stadium (helvaken) förvreds bilden på vägbanan och jag hamnade
något ur kurs.

- Jag styrde inte själv över om jag ville ta paus.

- När man tittar på vägen nära bilen samt på omgivningen kan man
bli lite åksjuk.

TBI - Ovant i början. Ljudet var då sövande.

- Simulatorn överreagerar något vid rattutslag. Det blir nästan
tvunget att parera.

- Landskapet ter sig en aning enformigt, vilket medför att man
ibland tappar koncentrationen. Lite dunkelt.

- Monotont och delvis overkligt. Jag skulle själv varierat tempot
mera och "skurit" i kurvorna.
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B SVAR PÅ FRÅGOR STÄLLDA._ EFTER EFTERFÖRSÖKET

l 4 Blev Du Sömnig under körningen?

r _r_,r__.-_-.-_.___T_...____ _ MH... _--._ w.--, [..- .--_ _. _---_ ...." -.- _..._..___..

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket Somnade/
nickade till

000 3 4 i 0 0

001 3 2 2 0 0

0B0 4 2 l 0 0

0131 4 2 0 0 0

T00 4 2 0 0 0

TOI 5 l 0 .0 0

TBO 7 0 0 0 0

TBI 7 0 l 0 0
--.MM -.- _. ,..-1i,._._0_. .- -... vw.- -.. _ M M_ _ ..._.-.__._._. ..- _ -.-m __ -_."-___1_

Etal 37 13 5 0 0
.... .. ...... _ v.. ._..._.... ... ... .-.w :... .J ...... _..._..._.L_ ,...v.-m._ .. _ll_ .-r ..._ -.._ -_rr_ .._.__._-r_,_. .. ...,_ _...__.

2 Blev Du fysiskt trött under körningen?

_..__i. -4- .__.._..T . _ .-.W _i_ _.-._,_._____ _ i-. 7._r,____.._ ..-_ -____ _, ,Mr

Betingelse Inte alls V Lite Ganska Mycket

000 5 ' "' 2 l 0

001 5 J 2 0 0

050 5 5 0 0

OBI 4 2 0 0

T00 4 l i 0

TOI 5 l 0 0

TBO 7 0 0 0

TBI 6 l l 0

Total 41 i l 3 0
La_._..._..___.._..-.._-__._4l.___......._.._4... _5..._4i,.._.-_. _. _
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3 Upplevde Du körningen som psykiskt påfrestande?

r,.....__ñ.__. r ___. ...m

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket

000 7 0 l O

001 4 3 O 0

0130 5 2 O O

OBI 5 l 0 O

TOO 4 2 O O

TOI 4 2 O O

TBO 7 O O O

TBI 6 2 O O

hTotal 42 12 J_ 1 a 0 i
L___m_._.____..__._ -__ ._ ..-._ñ_ -_ _. L.-., _.- -...-__r...--....__,__

         

 

4 Blev Du okoncentrerad under körningen?

han..." _ .--av_- ..-än ._ T,... .-.T -.._.__.

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket

000 2 5 l O

001 2 3 2 0

DEC 3 3 l O

081 3 3 O O

TOO 2 3 l 0

TOI O 6 0 O

TBO 1 l 6 O O

TBI 4 3 l 0

Total 17 32 6 0
l..- ...... -um ._..._ .Jl_.___._._ -...... ..J-..] ... _.v.. ___....-... av,-.. _ ...6-..-
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5 Blev Du irriterad under körningen?

Eetingelse Inte alls A Lite Ganska Mycket

000 8 O O O

001' 6 0 l 0

0130 5 2 O O

OBI 6 O O O

TOO 6 O O O

TOI 5 l 0 O

TBO 6 1 O O

TBI 6 2 0 0

Total T 48 6 l J 0
__ --_..Ju-..._...-..._.- ..-.._..._..._.___

6 Blev Du illamående under körningen?

w-.. _-___-..___-T _._._...._...1,__- .._.. _-_.

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket
mmm..." Mi-.., . __.

000 8 O 0 O

001 7 O O O

050 7 0 O O

OBI 5 l 0 O

TOO 6 O O O

TOI 6 O O O

TBO 7 O O O

TBI 8 O O 0

Total 54 l 0 0 m*
Mm-.. -.-..-.JLu M... .. _--.4_.___.- ...i .--...__-__J._ __.,.. --.....___.
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7 Fick Du huvudvärk under körningen?

Betingelse Inte alls Lite Ganska Mycket
mycket

M. _ra_ .__

000 7 l 0 0

001 5 2 0 0

080 7 0 0 0

051 6 0 0 O

T00 5 l 0 0

TOI 6 0 0 0

TBO 6 l 0 0

TBI 8 0 0 0

Total 50 5 0 0

8 Tyckte Du att din prestationsförmåga försämrades under

 

körningen?

 

Betingelse Inte alls Lite r Ganska Mycket 1
mycket

000 2 Ä 5 * l 0

001 2 3 2 O

0B0 3 4 0 0

051 3 2 l 0

T00 4 2 0 0

TOI 2 3 l 0

TBO l 6 0 0

TBI 4 4 0 0
w.- . ._ ju..- - __,____ __ _

Total 21 29 5 0
lm..- _M_ -- ._ ,- ._ __. _.6_ _in_ n-. __..___--,_..- w..." _ -.___
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Genomsnittliga inom-individ-korrelationskoefficienter för de tre huvud-

måtten beträffande prestation (sidolägesvariation: SLV, hastighetsvaria-

tion: HV, bromsreaktionstid: BRT) samt de två fysiologiska måtten (rela-

tiv alfa-aktivitet: EEG, puls: HR). Ej normerade mått.

Betingelse 000

   

,__m_ __ __, _i_-.....__,._..___ 2.. i __.,- ._ .--Wim _ ..._._ ._
HV BRT i EEG HR

b,...______.__1__..--__1- _1-.._ 3......" _ .__ -.L_..-.-._,_ _.-...

SLV 0,64** 0,18 0,44 0,53

1-1v - 0,32 0,28 0,52

BRT - - 0,23 0,03

EEG - - - 0,41
1._.-_____1.._1____.._. ,._,____.______ __M ..-M -4-__

   

Betingelse 001

V_ 1 HV 77 BRT EEG HR
b... _-__u. -..u .._ f... m--0_4h'___ «- _ _o_ ..---... i_ arv_ _ - _4.-1- -nr-u- -.....4_4_

SLV 0,77** 0,26 0,78** 0,20

HV - 0,27 0,59* 0,12

BRT - - 0,26 -O,16

EEG - - - 0,16

      

10.,....112 .-.w _. .1--.-_._._ ...- L.__...__..__. __

Betingelse OBO

      

1 HV T BRT EEG HR j

SLV 0,51 0,37 0,56** -0,11

HV - 0,35 0,14 -0,06

BRT - - 0,11 _0,04

EEG - - 4 0,10
.1....Er_1_1._ L..._.._._,._,.. _LMM_ __. -.-L ,- - _1_ ._ _,,.-._L_ _ ___._____i
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Betingelse OBI

r .. ...___..__.____-T__ - _ __1 _ _ ...vw

HV BRT EEG HR

SLV 0,52* 0,41 0,69** 0,30

HV - 0,46** 0,63* 0,04

BRT - - 0,49* -0,15

EEG - - - 0,20
1._..--_ ..._..___... -.-JL_-V-_ JL_

Betingelse T00

r..."-1 .-._.___.,-... T .._._ -

HV BRT EEG HR
-.__ ..._ _4,_ _WW_ .... .4 v-.- . ----...-.-._ ,L_..___-__ .- ,..L...__,

SLV 0,51** 0,32 0,63 0,41

HV - 0,18 0,33 0,04

BRT - - 0,27 0,05

EEG - - - 0,36
1...... _21.1_ .-_____. _1._ _ _ 7-....., .. _1-..____._-

Betingelse TOI

HV r BRT EEG HR

SLV 0,41 0,16 0,54 -0,10

HV - 0,13 0,11 0,03

BRT - - 0,14 -0,23

EEG - J - - -0,11
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Betingelse TBO

F-.-_.....

F van-._a-i

SLV

HV

BRT

EEG

 

---. |'_ _-a---n- ._-

 

1-.- -_ ._ .J

nu. '---a - --<---.-

HV

0,47

Bilaga 4
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^-'-..u._ -n - - '-..*

Betingelse TBI

rr.-- -1.

p.

  

Signifikansnivâer: ***: p<0,001, **: p<0,01, *: p<0,05

'- _4- w--o -..a-w-u. ul

HV
- '-'^--In--__. .- -5

0,51*
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[u-. .- acw-vv" - s.-

BRT
_ F..._'_..... ......-

0,00

0,02

 

r BRT EEG HR

0,44 0,71*** 0,18

0,32 0,33 0,19

- 0,38 0,10

- - 0,07
L--- ,______ ......11. - -___..__....H-- L.- ..A........_,

   

v. ---" .mao-<- .-

r EEG HR
WWW*-.-_-__.,_.____.-____.

0,51 * 0,13
0,43* 0,49

-O,18 0,12

- 0,15
1---__.____-_1-._._._____.

  




