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Sammanfattning 
En metod för att simulera exteriört bussljud med hjälp utav Ray Tracing har testats och utvärderats. 

En modell av en buss har byggts upp i ett CAD program. Dominerande ljudkällor i bussen samt 

materialkoefficienter har tagits fram för de material som ingår i bussen. Bussen har sedan förts in i 

simuleringsprogrammet Odeon, där ett antal simuleringar har utförts. Olika pass-by simulering har 

utförts och jämförts med mätningar. Olika grader inkapsling av motorrummet har simulerats. Ett grid 

response har tagits fram för att se vart det lönar sig att placera absorbenter. Ett beräkningsfel har 

hittats i den använda programvaran Odeon 10.13 vilket ledde till att en jämförelse mellan Odeon 

10.13 och demoversionen av Odeon 12.  

Resultatet visar att simuleringsmetoden i dagsläget fungerar bäst då ingen ljudtransmission tas 

hänsyn till, detta kräver dock att det finns öppningar i bussen eftersom detta annars leder till ett 

antal problem ifall bussen simuleras med alltför hög grad av inkapsling. Inga strålar skulle i detta fall 

kunna nå någon mottagare. Anledningen till att transmissionen inte kan tas i hänsyn beror på de fel 

som hittats i Odeon 10.13. Programmet räknar fel och överskattar transmissionen samt transmitterar 

strålar även i de fall där en yta är definierad att inte transmittera några strålar alls, något som Odeon 

12 räknar rätt på. Metoden kan tills detta är löst med fördel användas för att se energifördelning 

mellan frekvensbanden, optimal placering av absorbenter samt i viss mån även den totala ljudnivån 

för bussen. 

Abstract 
A method to simulate exterior bus sound with the help of ray tracing has been tested and evaluated. 

To do this a model of a bus has been built up using CAD software. Dominant noise sources in the bus 

and material coefficients for the materials included in the bus have been researched. The bus has 

been imported into the simulation program Odeon where a number of simulations have been 

performed. Different pass-by simulations have been performed and compared with physical 

measurements. Different degrees of encapsulation of the engine compartment have been simulated. 

A grid response has been formulated to optimize the positioning of the absorbers. A calculation error 

has been found in release 10.13 of the Odeon Software which led to a comparison between Odeon 

10.13 and a demonstration version of Odeon 12.  

The results show that the simulation method in its current state performs best when no sound 

transmission is taken into account. This requires that there are openings in the bus as problems will 

arise if the bus is simulated with too high a level of encapsulation. Theoretically, no rays would in this 

case be able to reach any receiver outside the engine compartment. The reason that the 

transmission loss cannot be taken into account depends on the errors found in Odeon 10.13. The 

software incorrectly overestimates the sound transmission and transmits rays even in cases where an 

area is defined to not transmit any rays at all, something that Odeon 12 calculates correctly. Until this 

is resolved, the simulation method can be used to estimate the energy distribution between the 

octave bands, the optimal placement of absorbers and to some extent the overall sound level of the 

bus. 
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1. Inledning 
I vårt samhälle är buller och höga ljudnivåer ett problem som blir mer och mer uppmärksammat, då 

man hela tiden får mer förståelse för hur mycket detta påverkar människan. Detta gör att det i alla 

branscher ställs hårdare och hårdare krav ifrån europeiska kommissionen på ljudet ifrån företags 

produkter och lösningar.  

Volvo bussar AB testar idag ifall deras bussar klarar av ljudkraven med hjälp utav ett antal tester som 

också är specificerade av europeiska kommissionen. Önskemålet ifrån Volvo bussar är att i ett tidigt 

stadie skall kunna få en uppfattning om hur mycket en buss kommer att låta. En av de möjliga 

metoderna för att utföra detta är simuleringar med hjälp utav ray tracing. I en ray tracing modell 

skickas ett antal strålar ut ifrån en ljudkälla, strålarna tar sig runt i rummet tills de stöter på en 

mottagare. När strålen når mottagaren finns det information om vad som hänt med strålen på vägen 

dit.  

En simuleringsmodell som hade klarat av att ta hänsyn till alla ljudkällor i bussen samt även alla 

material som påverkar ljudets väg till lyssnaren skulle vara ett välbehövt och användbart hjälpmedel. 

I bästa fall så hade pengar kunnat sparas in eftersom mindre bra lösningar upptäcks av simuleringen 

innan ens en prototyp är byggd.  Visualiseringar av ray tracing hade också kunnat fungera som ett bra 

presentationsmaterial för att visa hur akustiken fungerar samt motivera framtida lösningar på ett 

snyggt sätt.  

1.1 Syfte 
Målet med examensarbetet har varit att se ifall det är möjligt att simulera det exteriöra bussljudet 

med hjälp utav en ray tracing metod och dessutom se ifall det går att simulera hela körfall som 

används vid mätningar. Målet med detta är att det i ett tidigt utvecklingsstadie skall kunna ge en bild 

utav hur mycket en buss kommer låta. Det är också önskvärt att undersöka ifall det på något lämpligt 

sätt går att visa hur olika ändringar i konstruktionen påverkar ljudet. Det skall alltså t.ex. gå att visa 

vart det lönar sig att sätta absorbenter, hur mycket det lönar sig med absorbenterna, vad som 

händer ifall kapslingsplåtar läggs till eller vad som händer ifall materialet i en vägg byts ut. Det är 

också lämpligt att undersöka vad metoden lämpar sig till och vad den fungerar mindre bra till. 

1.2 Avgränsningar 
Den viktigaste avgränsningen som arbetet innefattar är förenklandet av modellen. Även om en stor 

detaljrikedomen hos en modell kan lämpa sig till mycket, så lämpar de sig inte särskilt bra till 

akustiska simuleringar. Istället så lämpar det sig bättre med en enklare modell där endast större ytor 

är med, utan några små detaljer som påverkar strålar i Ray tracing processen på ett orimligt sätt.[11] 

Detta är egentligen lika mycket ett krav, för att få fram ett bra resultat, som det är en avgränsning. 

Lite mer om förenklingen av modellen kan det läsas om i kapitel 4.2. 

Nästa avgränsning handlar om framtagandet av ljudkällorna. Ljudkällornas nivåer har tagits ifrån 

mätningar som är gjorda sedan tidigare, alltså är inga nya mätningar utförda. De flesta viktiga 

ljudkällor finns sedan tidigare uppmätta, så arbetet att ta fram dessa nivåer har handlat om att 

utvärdera olika rapporter och få fram de delar av materialet som är viktigt för simuleringarna. De 

ljudkällor som anses viktiga är: Motor, växellåda, däck/väg, insug och fläktar. Andra ljudkällor som 
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t.ex. avgassystem har inte tagits med eftersom det nästan bara består av lågfrekvent ljud, vilket inte 

modellen är avsedd att simulera.  

Gällande frekvensinnehåll så ligger det alltså även en begränsning i hur långt ner i frekvens en ray 

tracing modell faktiskt fungerar. Detta är för att vid lägre frekvenser inte längre kan beskriva ljudet 

som strålar utan snarare som vågor.  Några källor säger att ray tracing modeller inte bör användas för 

frekvenser under ca 125hz.[12] Det är dock svårt att sätta en specifik frekvens, utan begränsningen 

ligger snarare i ytornas storlek i förhållande till våglängd. Simuleringsprogrammet Odeon har 

möjlighet att simulera ner till 63hz och det är möjligt att detta kan vara giltigt i en modell av t.ex. en 

stor öppen konsertsal. I en modell som en buss där många små ytor i ett motorrum är nära ljudkällan 

är det förmodligen inte lika giltigt. Vågeffekter såsom diffraktion tas delvis med i beräkningarna med 

hjälp utav scatteringkoeffiecienterna som bland annat beror på hur nära ljudkällan är till ytan samt 

ytans storlek. Scattering beskrivs närmare i kapitel 2.3.4. Det skall dock sägas att vågeffekterna bara 

tas med grundligt och ger inte en fullständig representation av vågorna.[11] Resultaten som fåtts 

fram ifrån simuleringar har pga. detta valts till att presenteras för 250hz och uppåt. Under denna 

frekvens är det svårt att ge några garantier på att ray tracingen ger en verklig bild av ljudet då det är 

så pass många små ytor med i modellen, ljudkällor nära ytor, små rum osv.  

Arbetet är också begränsat till att simulera en buss som det redan finns mätningar på, så att 

resultaten går att verifiera. När detta är avklarat så kommer ändringar i modellen att göras, t.ex. för 

att testa vad som händer om ett material byts ut mot ett annat osv. Det fanns inget specifikt mål för 

hur många olika ändringar som skulle testas. Istället var målet att hinna med så många som möjligt i 

mån av tid och försöka hitta så många fördelar och nackdelar med metoden som möjligt. Metoden 

har endast testas i ett CAD program, Odeon, som är ett akustiksimuleringsprogram som använder sig 

av bland annat ray tracing. 

1.3 Översikt 
Rapporten börjar med en teoridel där de olika ljudkällornas generering och frekvensspektrum 

beskrivs, detta är nödvändigt för att läsaren skall få en bättre förståelse för de antagande som görs 

när ljudkällor förs in i simuleringsprogrammet. Olika mätmetoder som omnämns i rapporten 

beskrivs, samt de metoder som simuleringsprogrammet använder sig utav. Sist i detta kapitel 

beskrivs även grundläggande teori bakom vissa relevanta absorption och transmissionsparametrar 

samt även en kort introduktion till ljudeffekt. I metodkapitlet beskrivs kortfattat de olika delsteg som 

utförts samt även använda programvaror och bussen som använts som referens.   

De olika stegen beskrivs sedan i detalj i utförandekapitlet. I detta finns också ett antal test av olika 

parametrar. Resultaten och diskussionen av dessa test redovisas redan i samma kapitel eftersom de 

inte är en del av huvudmålet. I slutet av utförandekapitel beskrivs också simuleringarna som däremot 

ses som huvudmålet med projektet. Resultaten ifrån simuleringarna presenteras sedan sakligt i 

resultatkapitlet och diskuteras i kapitlet diskussion där både resultat och använd metod diskuteras. I 

slutet av diskussionskapitlet hittas också en slutdiskussion där övergripande resultat diskuteras. Sista 

huvudkapitlet innehåller en saklig slutsats baserad på de upptäckter som gjorts och beskriver vad 

metoden är lämplig till i dagsläget. Sista sidorna i rapporten innehåller ett antal bilagor där bland 

annat vissa av resultaten presenteras. 
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2. Teori 

2.1 Ljudkällor 

2.1.1 Motor 

Ljudemissionen ifrån en förbränningsmotor kan delas upp i två delar. Förbränningsljud och mekaniskt 

ljud. Förbränningsljudet syftar på det ljud som uppstår av stora tryckförändringar i cylinderloppen. 

Det höga trycket betyder att stora krafter kommer att skapa vibrationer i motorkonstruktionen vilket 

kommer att resultera i att ljud skapas, främst i lättare konstruktioner som oljetråg och ventilkåpa. 

Detta är också en av anledningarna till att en dieselmotor vanligtvis låter mer än motsvarande 

bensinmotor, eftersom den arbetar under mycket högre tryck.[1] 

Det mekaniska ljudet kan ses som det ljud som kommer ifrån motorn under ett hypotetiskt fall där 

inget bränsle tillförs men att den fortfarande roterar. Detta betyder att de är de rörliga 

komponenterna såsom vevaxel, kamaxlar, ventiler och kolvar som ger det mekaniska ljudet genom 

att vibrationer sprider sig i konstruktionen. Det totala motorljudet kommer att bero på varvtal och 

belastning, där olika motortyper påverkas olika mycket av de olika faktorerna.[2] Det mekaniska ljud 

är till största del bredbandigt och sträcker sig över större delen av det hörbara området men också 

delvis tonalt, där enskilda toner kan upptäckas i frekvensområdet. Dessa toner kommer ifrån 

roterande komponenter som har sin grundfrekvens i rotationshastigheten i Hz.[1]  

2.1.2 Växellåda 

Växellådsljudet kommer ifrån en rad olika parametrar. I en felfri växellåda så räknas växellådsljudet 

dock främst som tonalt eftersom det är det tonala ljudet som är främst bidragande till totalnivån. 

Detta tonala ljud får sin grundfrekvens ifrån den hastighet som kuggarna går ihop med varandra, 

kallat ”Tooth meshing frequency”(TMF)[1] där: 

                                                

TMF frekvensen skapar ett antal övertoner och det är dessa frekvenser som oftast dominerar 

växellådans frekvensspektrum. Ljudnivån ifrån kuggarna är dock inte starkt beroende av varvtal utan 

totalnivån beror mer på belastningen som växellådan utsätts för där en högre belastning betyder 

starkare ljud.[1] 

2.1.3 Insug 

Insugsljudet består av ett antal olika komponenter. En stor det av ljudet kommer ifrån motorordrar 

som hörs från luftintaget. Vevaxelns rotationsfrekvens, alltså fordonets varvtal står för order ett, 

order två står för något med dubbla rotationshastigheten och kommer därför att ha dubbla 

frekvensen jämfört med order ett. Motorordrarna som dominerar insugsljudet kommer ifrån att 

varje gång insugsventilen öppnas sker en kraftig tryckförändring som rör sig mot insugets öppning 

utanför fordonet. Detta ljud är till stor del tonalt i sin karaktär med en grundfrekvens och övertoner 

där grundfrekvensen stämmer överens med öppningsfrekvensen för insugsventilerna.[2] Som 

exempel sker detta två gånger för varje vevaxelvarv för en fyrcylindrig fyrtaktsmotor och kommer 

därför att vara order två. Denna del av insugsljudet består till största del av lågfrekvent ljud. Förutom 

dessa motorordrar, som har störst inverkan på insugsljudet, så är luftens flödesljud genom insuget 

även en bidragande faktor till den totala ljudnivån och står för ett mer bredbandigt ljud.[2] 
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2.1.4 Däcksljud 

Även däcksljudet kan delas in i två huvudgrupper, luftburet och strukturburet(vibrationer). Vilken av 

dessa två som har störst inverkan beror på typen av däck samt väg och det är svårt att säga att den 

ena är viktigare än den andra. Av de vibrationskällor som är mest inverkande på däcksljudet så är 

nästan alla placerade nära kontaktytorna mellan däck och väg. För att nämna några av dem så 

kommer däcket tryckas ihop när det får kontakt med marken vilket resulterar i att vibrationer 

uppstår. På samma sätt så uppstår vibrationer när däcket ”släpper” vägen.[3] Irregularitet i 

mönstring och vägyta kommer också att inducera vibrationer och i viss mån också att påverka hur de 

tidigare nämnda vibrationerna beter sig.[4] 

Även de flesta luftburna ljudkällorna kan placeras in vid däckets kontaktytor. Vid däckets främre 

kontaktyta, sett i färdriktningen kommer luft att tryckas ut, på samma sätt så kommer luft att sugas 

in vid bakre kontaktytan. Detta förstärks dessutom av att främre delen av däcket fungerar som ett 

horn. Beroende på hur mönstringen i däcken ser ut kommer olika däck att skapa olika resonanser. 

Även resonanser inne i däcket kommer att påverka ljudnivån och kommer dessutom stråla ut ljud 

ifrån hela däcket. Även om bara några av de genererande mekanismerna har nämnts så är den korta 

sammanfattningen att däcksljudet är väldigt komplext. Ljudkällorna för ett däck är alltså placerade på 

många olika ställen över hela däcket och kommer dessutom skilja sig från däck till däck. De olika 

mekanismerna kan dock spåras till olika delar av frekvensbandet. Vibrationskomponenterna som 

grupp sträcker sig över hela det hörbara området medan de luftburna mekanismerna främst håller 

sig ifrån 1kz och uppåt.[4] Gemensamt är att alla de ljudkällor som har någon större inverkan på 

totalnivån är placerade nära vägen, där främre kontaktytan har störst inverkan på totalnivån följt av 

bakre kontaktytan.[3] 

Hursomhelst så finns det inga tvivel om att det är hastighet som är den faktor som har störst 

inverkan på hur mycket ett däck kommer att låta. Däcks och vägljudet kan i förhållande till hastighet 

beskrivas enligt sambandet nedan, där L är ljudtrycksnivån(db), A och B är konstanter för olika 

fordonstyper/mätmetoder och V är hastigheten(km/h):[3] 

                     

2.1.5 Fläktljud 

Fläktljudet består till en stor del av bredbandigt ljud samt ett stort antal toner utspridda över hela 

frekvensområdet. Grundfrekvensen för detta fås ifrån rotationshastigheten i Hz och varje gång ett 

fläktblad passerar en viss punkt. Denna frekvens kallas för ”Blade passing frequency” och kommer 

hädanefter att förkortas som BPF.[1] 

                                             

BPF frekvensen skapar också tydliga övertoner över hela frekvensområdet. Det är dessutom oftast 

BPF frekvensen och dess övertoner som påverkar hur vi upplever fläktljudet. En fläkt som har en 

totalt sett högre ljudnivå kan alltså upplevas som mindre störande än en annan fläkt med lägre 

ljudnivå, beroende på BPF och dess övertoner. Förutom detta så innehåller fläktljudet som sagt också 

bredbandigt ljud. Detta kommer främst ifrån turbulens i luftflödet. Turbulensen kommer ifrån en 

kombination av att fläktbladen roterar i luften och att luften upplever ett förändrat tryck och 

hastighet. De två ovan nämnda fenomenen är de faktorer som oftast dominerar ljudnivån. Ibland kan 
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dock andra faktorer som upphängning och balansering av fläkten spela en betydande roll, mest ifall 

det finns brister i konstruktionen.[5] 

2.2 Mätmetoder 

2.2.1 A-Metoden, (Current Noise Regulation Method) 

A-metoden är den nuvarande mätmetoden för certifiering av fordonsljud. Tre linjer med rät vinkel 

mot körriktningen finns på testbanan: AA, PP, BB. Det är tio meter mellan varje linje. Två mikrofoner 

står placerade längs med PP linjen och 7,5 meter ifrån vägens mitt samt en höjd på 1,2 meter. När 

bussens front passerar AA linjen trycks gaspedalen i botten. Pedalen får inte släppas upp tills det att 

bussens bakre del passerar BB linjen, då skall pedalen släppas upp så snabbt som möjligt. [6] 

Fordon utrustade med automatlåda skall testas i tre olika inkörningshastigheter: 30, 40 och 50km/h. 

Denna hastighet är den hastighet bussen skall ha när fronten passerar AA linjen. Maxpunkterna för 

de olika körfallen letas upp och det alternativet med högst ljudnivå är det som används för 

certifieringen.[6] 

2.2.2 B-Metoden (New Noise Regulation Method) 

Detta är den föreslagna metoden som skall användas för framtida certifiering av fordonsljud. Den är 

avsedd för bättre avspegla stadstrafik och ta bättre hänsyn till alla ljudkällor. Följande stycke av 

metoden är en beskrivning på hur fordon i den klass som bussar tillhör mäts. Den gäller alltså inte för 

t.ex. en personbil. Tre linjer finns på testbanan: AA, PP, BB. Det är tio meter mellan varje linje. 

Mikrofonerna står placerade längs med PP linjen och 7,5 meter ifrån vägens mitt samt en höjd på 1,2 

meter. När fordonets referenspunkt (i bussens fall, i framkant av motorn dvs. cirka 1,5 meter ifrån 

bakänden) passerar linjen AA trycks gaspedalen i botten. När fordonets referenspunkt sedan nått BB 

linjen skall ett antal krav vara uppfyllda:[6] 

1.  Varvtalet måste ligga mellan 85-89% av det varvtal där max effekt fås ut 

2. Hastigheten måste ligga på 35km/h(+-5km/h) 

Detta betyder alltså att det inte finns krav på varvtal eller hastighet vid AA linjen utan alla kraven 

ligger vid BB linjen. Inkörningshastighet och varvtal kommer alltså vara olika beroende på vilket 

fordon som testas. När körningen är gjord så tas medelvärdet för varje sida fram, detta medelvärde 

är det som används för certifieringen.[6] 

2.2.3 Coast-by metoden för uppmätning av däcksljud 

Denna version av Coast-By metoden är utvecklad för att mäta upp ljudnivån som en uppsättning däck 

har. Precis som i A och B metoden så placeras mikrofonerna på ett avstånd av 7,5 meter ifrån vägens 

mitt och en höjd på 1,2 meter.  

Olika fordonstyper testas i olika hastigheter. Bilar och lätta lastbilar testas i hastigheter mellan 70-

90km/h medan tunga lastbilar och bussar testas i 60-80km/h. Fordonet kör fram till AA linjen i en 

konstant hastighet. När fronten på fordonet når linjen skall en neutral växel läggas i och motorn skall 

stängas av. Körningen är klar när bakdelen av fordonet passerat BB linjen. Mätningarna utvärderas 

sedan med 70km/h som referenshastighet och resultatet blir en A-vägd totalnivå för alla fyra däcken 

vid 70km/h.[7] 
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2.3 Akustiska simuleringsmetoder 
Det finns många olika metoder som används för att simulera hur ljud beter sig. För att nämna några 

så finns det Ray Tracing, Particle Tracing, Cone Tracing, Pyramid Tracing, Image Source metoden osv. 

Nedan kommer några av dem att beskrivas, dock så kommer endast de som används i simuleringarna 

i Odeon att förklaras. Det är viktigt att i det stora hela veta hur metoderna fungerar. Finns ingen 

förståelse på hur metoderna fungerar så blir det svårare att ta beslut som baserar sig på 

verkligheten, vilket i sin tur kan ge felaktiga resultat som annars hade kunnat undvikas. 

2.3.1 Ray Tracing med Secondary Source metoden 

Ett sätt att beskriva hur ljud beter sig i olika miljöer är att beskriva dem som strålar(Rays). Ifrån 

ljudkällan skickas ett antal strålar med en viss energimängd ut i olika riktningar. Varje gång en stråle 

träffar en yta så kommer en ny ljudkälla skapas på ytan. Intensitet och riktning kommer att ändras 

beroende på ytans egenskaper. I det enklaste fallet så absorberas en viss mängd utav energin 

beroende på ytans absorptionskoefficient och strålens reflektionsvinkel kommer att vara samma som 

infallsvinkeln enligt Snells lag, detta kan ses i Figur 2.1. Strålarna fångas slutligen upp utav en 

mottagare där bland annat information om energin som finns kvar och hur lång tid det tog för strålen 

att nå från källan till mottagaren.[8] 

Figur 2.1: Enklaste fallet av reflektion där infallsvinkeln är lika stor som utfallsvinkeln. Ritad av Johan 

Arvelius CC(Creative Commons) 

2.3.2 Ray Tracing och Image source metoden 

Varje gång en stråle träffar en yta kommer en ny spegelljudkälla att skapas bakom ytan. 

Utfallsvinkeln för denna källa är alltid samma som infallsvinkeln. Metoden kollar sedan ifall en 

reflektion är synlig ifrån mottagaren genom att följa alla reflektioner tillbaka till källan. Vägar som 

inte finns med egentligen, t.ex. de vägar som blockeras av en vägg, upptäcks genom detta 

synlighetstest.[9] På så sätt upptäcks vilka vägar som behöver vara med och vilka som bara kommer 

ta upp onödig simuleringstid. Denna metod är väldigt effektiv för att simulera direktljud och tidiga 

reflektioner.[8] I Figur 2.2  visas ett exempel på hur de tidiga reflexerna tas fram i ett enkelt 

reflekterande rum. Alla reflexer är synliga för mottagaren och deras spegelljudkällor kan ses utanför 

rummet. I Figur 2.3 ses samma rum fast i två dimensioner. Några av reflektionsvägarna utanför 

rummet är inritade vilket ger en lite tydligare bild av hur metoden fungerar. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reflection_angles.svg
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Figur 2.2: 3D. Från mottagaren sett, synliga reflexer och deras spegelkällor enligt image source 

metoden. 

Figur 2.3: 2D. Från mottagaren sett, synliga reflexer och spegelkällor enligt image source metoden 

2.3.3 Particle Tracing 

Particle tracing är mycket likt ray tracing och fungerar på ett liknande men mer förenklat sätt. 

Partiklar skickas ut ifrån en ljudkälla och ändrar riktning och energimängd då den träffar en yta. 

Skillnaden ligger dock i att enskilda partiklar, som inte kan spåras tillbaka till källan, studeras. Största 

skillnaden mellan particle och ray tracing ligger dock i hur absorptionen sker. Vid particle tracing så 

kan partikeln antingen fortsätta eller försvinna. En slumpmässigt vald siffra genereras varje gång 

partikeln träffar en yta. Ifall denna siffra är större än ytans absorptionskoefficient så kommer 

partikeln att fortsätta, är den mindre kommer partikeln att försvinna.[10] Particle tracing är ett bra 

verktyg för att visualisera rumsakustik, några exempel på detta kan ses i figurerna 2.4 och 2.5 i 

kapitlet om scattering. 

2.3.4 Scattering 

I verkligheten är infallsvinkeln sällan lika stor som utfallsvinklen. Ifall ljudet träffar en irreguljär yta så 

kommer ljudet ta en väg som inte stämmer överens med det som visas i exempelvis Figur 2.1. Detta 

måste på något sätt kunna implementeras i en simuleringsmodell. Oavsett ifall ljudtryck vill simuleras 

eller ifall simulering och auralisering av olika efterklangstider är av intresse, så är detta viktigt för hur 

ljud uppfattas. Även diffraktion, hur ljud med stora våglängder böjer sig runt föremål, gör att en ytas 

storlek blir viktig för hur ljudet kommer att reflekteras. I sig så tar inte någon av metoderna ovan 
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hänsyn till detta. Därför använder sig flera simuleringsprogram utav Scattering som ett komplement 

till Ray tracing.  

Varje yta i en modell måste därför ha en scatteringkoefficient som definieras som ration mellan den 

reflekterade ljudeffekten i en icke-speglande riktning och den totala reflekterande ljudeffekten. 

Detta ger ett värde mellan noll och ett där ett betyder att allt infallande ljud reflekteras i en icke-

speglande riktning som är slumpmässigt valt efter en ideal diffus reflektion och noll betyder att ljudet 

speglas enligt Snell Lag.[8] I sitt enklaste fall så slumpas en siffra mellan 0 och 1 varje gång en stråle 

träffar en yta. Ifall detta värde är större än scatteringkoefficienten så kommer strålen reflekteras 

med spekulär riktning. Om värdet istället är mindre än scatteringkoefficienten kommer strålen 

reflekteras i diffus riktning. Införandet av Scattering har visat sig vara effektiv i den mån att antalet 

Rays i en simuleringsmodell kan minskas väldigt mycket.[8] Det finns idag tyvärr inte särskilt mycket 

mätningar på scattering ifrån olika material. Detta gör det svårt att bestämma vilken koefficient ett 

material skall ha. I vissa simuleringsprogram finns därför möjligheten att bara ställa in 

scatteringkoefficienten baserat på ytans släthet.[11] I de flesta fall kan då alltså 

scatteringkoefficienten ställas in till ett ganska lågt värde på bara några få procent. Programmet tar 

sedan själv hänsyn till storleken på ytorna, infallsvinklar, längden en stråle färdats innan den träffar 

ytan och kantdiffraktionen. Med hänsyn till dessa parametrar skapar programmet en till 

scatteringkoefficient som läggs ihop med den scatteringkoefficient som användaren specificerat för 

ytans släthet. Detta kallas för ”Reflection Based Scattering” i programvaran Odeon[11]. Detta gör att 

det går att anta att simuleringsmetoden med ray tracing blir aningen bättre på att hantera 

lågfrekvent ljud med scattering eftersom vissa vågfenomen tas hänsyn till. Bilderna nedan visar hur 

stor skillnad det blir vid implementering av scattering jämfört med när det inte är implementerat. 

Båda bilderna är tagna 7ms efter det att ljudet startade. Lägg märke till hur partiklarna reflekteras 

rakt tillbaka utan någon större spridning i Figur 2.4 medan de i Figur 2.5 sprider ut sig när de träffar 

ytor med hög scattering.  

Figur 2.4: Ingen Scattering visualiserat med particle tracing.  
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Figur 2.5: Scattering visualiserat med particle tracing.  

2.4 Absorption och transmission  
Absorptionskoefficienten definieras i sin grundläggande form som absorberad energi genom total 

energi. Koefficienten har alltid ett värde mellan noll och ett. [12] Transmissionskoefficienten 

definieras som den andel av ljudet som går genom en yta. Transmissionskoefficienten, precis som 

absorptionskoefficienten får ett värde mellan noll och ett, där 1 betyder att ljudet går rakt igenom 

ytan utan att hindras medan noll betyder att inget ljud går igenom ytan. Reduktionsindexet, eller 

transmissionsförlusten definieras som skillnaden i ljudnivå på källsidan och mottagarsidan. 

Reduktionsindexet och transmissionskoefficienten hänger ihop enligt sambandet nedan där TL är 

transmissionsförlusten och t är transmissionskoefficienten.[12] 

          
 

 
  

Transmissionen för en yta har en viss inverkan på hur mycket absorption som ”ses” sett ifrån en 

ljudkälla i samma rum. Absorptionen som källan ser kan därför sägas vara den totala energi som inte 

reflekteras tillbaka, dvs. absorptionen samt transmissionen. Transmissionens inverkan på 

absorptionen avtar dock med ökad frekvens eftersom transmissionsförlusterna i väggen ökar och en 

större andel kommer därför att reflekteras tillbaka samt att absorptionen ökar och tar överhanden. 

Absorptionskoefficienten som ljudkällan ”ser” kan förklaras enligt följande samband där a är 

absorptionskoefficient hos materialet, t är transmissionskoefficient för materialet och as är den 

absorption ljudkällan ser.[13] 

            

Som exempel kan man anta att en vägg har en absorptionskoefficient på 0,1 och ett reduktionsindex 

på 30db vid 1000hz. En ljudkälla placeras i rummet. Ett reduktionsindex(R) på 30db ger 

transmissionskoefficienten 0,001. Totala absorptionen blir enligt formeln ovan 0,1009. Alltså ingen 

större förändring ifrån 0,1. Hade man istället gått ner i frekvens till kanske 50hz så hade 

absorptionskoefficient i sig varit mindre, säg 0,01 som exempel. Reduktionstalet däremot hade också 

varit mindre, kanske 10db. Detta hade istället resulterat i transmissionskoefficienten 0,1 vilket hade 

resulterat i att absorptionen källan ”ser” hade blivit ca 0,1 vilket är en mer märkbar ökning från 0,01 

än i det första exemplet. 
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2.5 Ljudtryck till ljudeffekt 
Ljudeffekten(SWL) skiljer sig ifrån Ljudtryck(SPL) i den mån att ljudeffekten inte är beroende av 

avstånd. Den är ett mått på hur mycket energi som kommer ifrån en ljudkälla. Som exempel så kan 

det ses som att en glödlampa på 40W representerar ljudkällan. Glödlampan kommer att ha effekten 

40W oavsett ifall du står precis framför den eller 1km bort. På samma sätt fungerar det med 

ljudeffekt. Ljudtrycket är däremot avståndsberoende och bör kompletteras med ett mått på vilket 

avstånd det är uppmätt på. För att få en korrekt uppfattning av hur mycket energi som kommer ifrån 

en ljudkälla så måste alltså mätningar som är uppmäta i ljudtryck konverteras till ljudeffekt. För att 

göra detta så måste det tas hänsyn till hur ljudkällan strålar ut ljud. Ljudet kan till exempel strålas ut 

med karaktäristiken som en sfär, halvsfär, kvartsfär osv. För att lättare förstå detta så kan det tänkas 

att sfären är en källa i fritt fält medan halvsfären är en källa som sitter nära en vägg där ljudet som 

träffar väggen kommer att reflekteras tillbaka i motsatt riktning. Detta kommer att göra att det krävs 

mindre ljudeffekt för att uppnå ett visst ljudtryck vid ett visst avstånd eftersom reflexerna bidrar till 

ljudnivån. I Figur 2.6 så har vi två olika fall. I första fallet i fritt fält krävs en viss ljudeffekt för att 

uppnå ljudtrycket Y. I andra fallet där källan är nära en vägg så krävs en mindre ljudeffekt för att 

uppnå samma ljudtryck Y. 

 

Figur 2.6: Visar hur riktningskaraktäristiken påverkar hur mycket ljudeffekt som krävs för att uppnå 

ett visst ljudtryck. 

Följande formel räknar om ljudtryck till ljudeffekt då riktningskaraktäristik och avstånd till källan tas 

med i beräkningarna. Q är karaktäristikfaktorn för olika typer av sfärer. En helsfär får Q-faktorn ett, 

halvsfär två, kvartsfär fyra osv. r är avståndet till ljudkällan i meter.[1] 

              (
 

    
)   
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3. Metod 
För att simulera det exteriöra bussljudet stod valet av programvara mellan Odeon och CATT 

acoustics. Båda programmen är accepterade som några av de ledande programvarorna inom 

akustiksimulering. I slutändan valdes Odeon som det mest lämpliga alternativet eftersom författaren 

har erfarenhet av Odeon sedan tidigare. Odeon använder sig utav en hybridmetod av tidigare 

nämnda secondary source och image source metoden, samt i viss mån även particle tracing. Image 

source metoden används för tidiga reflexer och direktljud. Efter en vald reflektionsorder övergår 

simuleringarna till att använda sig utav secondary source metoden för de sena reflektionerna. 

Particle tracing används i vissa fall för att göra snabba uträkningar av olika parametrar samt även 

visualiseringar. Till största del har Odeon Combined 10.13 använts men i vissa simuleringar har även 

demoversionen av Odeon Combined 12 använts. Även om det är simuleringsresultaten som är det 

mest intressanta att få fram, så är det ett antal steg som måste utföras för att kunna påbörja 

simuleringarna. Följande lista beskriver i stora drag arbetsprocessen i steg och är också i samma 

ordning som de olika delmomenten presenteras i nästa kapitel. 

 Ett körfall måste bestämmas, dvs. vilka hastigheter och varvtal fordonet skall ha vid olika 

positioner. Detta har tagits fram med hjälp utav en varvtalssimulering. 

 En modell måste byggas upp i ett ritprogram. Till detta har google sketchup valts, 

eftersom programmet är lättanvänt och dessutom har en plug-in som exporterar filerna 

direkt till Odeons format. 

 Ljudkällornas nivåer måste bestämmas. Detta har för alla ljudkällor utom däcksljudet 

gjorts genom att utvärdera olika mätningar som utförts av Volvo Buss och Volvo 

Lastvagnar. Däcksljudet har räknats fram ifrån ett totalnivåvärde. 

 Material i bussen måste få parametrar tilldelade. Detta har gjorts genom att studera 

mätningar av absorbenter, kontrollera material i CAD filer samt räkna fram 

transmissionsparametrar för materialen i ENC, som är ett program som kan används för 

olika ljudberäkningar. 

 Parametrar i Odeon måste testas så att rätt inställningar används. Detta görs för att få en 

så verklig bild av hur ljudet beter sig som möjligt. 

 Simuleringarna utförs. Några av simuleringarna som utförts bestämdes tidigt att de skulle 

vara med, medan några av dem kom till efter hand. 

För att utföra simuleringarna har en hybridbuss av modell 7905 använts som referens. Det betyder 

att körfallet som skall simuleras måste anpassas beroende på vilka hastigheter och varvtal just den 

bussen kan ha på en körd mätsträcka. Ljudkällorna som används i simuleringen måste dessutom ha 

samma nivåer som de verkliga ljudkällorna i 7905 bussen och materialen måste dessutom ha samma 

egenskaper i simulering som i den verkliga bussen. 
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4. Utförande 
Utförandet av exteriörljudsimuleringen kan som tidigare nämnt delas upp i ett antal olika steg. Alla 

ljudkällor måste fås fram, antingen genom beräkningar eller uppmätta värden. En simuleringsmodell 

måste byggas upp i ett ritprogram. Alla ytor i modellen måste tilldelas materialkoefficienter. Till sist 

görs simuleringarna, där några simuleringar görs för att verifiera sin metod genom att resultaten 

jämförs med mätningar. Sedan kan andra simuleringar utföras där det testas att se vad som händer 

om modellen ändras genom att stänga igen öppningar eller byta ut material osv. 

4.1 Varvtalssimulering 
Det bestämdes att en B-metod mätning skulle användas som referens för att jämföra med resultaten. 

Bussen måste då i simuleringen ha samma varvtal, hastigheter och positioner som den hade haft i 

verkligheten. För att få fram vilket varvtal och hastighet bussen skall ha vid en given position, när en 

B-metod körning görs, lämnades en simuleringsförfrågan till simuleringsgruppen på Volvo. I förfrågan 

så definierades hur hela B-metoden går till med alla dess krav. Med hjälp av detta kunde de varvtal 

och hastighet bussen teoretiskt skall ha vid punkterna AA/PP/BB och allt däremellan fås fram. 

Resultatet redovisas inte i sin helhet i denna version av rapporten, men en förenklad version kan ses i 

Tabell 4.1 i kapitel 4.6.3. Det är alltså detta som ligger grund till varför vissa hastigheter och varvtal i 

kommande stycken tagits fram. 

4.2 Uppbyggnad av modellen 
För att få fram en modell som lämpar sig till ändamålet så kan inga färdiga CAD modeller på bussen 

ifråga användas. Istället har en enklare modell byggts upp där alla större ytor och öppningar stämmer 

överens med hur bussen ser ut i verkligheten. Anledningen till att en enklare modell måste byggas 

upp är som nämnt för att minimera antalet små ytor. Ifall många små ytor används så kan 

scatteringen överskattas, då små ytor ger mer scattering. Ett sätt att komma förbi detta är att ställa 

in väggtypen till ”Partion” i Odeon. Detta gör att scatteringkoefficienten får samma scattering som 

den yttre boxen som beskrivs nedan. I detta fall är detta dock inte särskilt lämpligt eftersom yttre 

boxen är så stor att den knappt medför någon scattering alls. Små ytor kan också göra att strålar med 

låg frekvens reflekteras i en yta som de egentligen inte borde sett som ett hinder och bara hade gått 

runt. Därför måste det alltså försöka vägas in hur små ytor kan representeras med hjälp utav en 

större. T.ex. så kan en detaljrikedom istället simuleras av en slät yta med hög scatteringkoefficient. 

Något att tänka på är att många små ytor dessutom kommer ta mycket längre tid att simulera. 

Modellen har ritats i Google Scetchup. Fokus har lagts på att få ytorna i motorrummet att stämma så 

bra som möjligt med verkligheten. Eftersom att alla ytor är platta i modellen så måste en yta ibland 

ändå delas upp i flera partier ifall en del av ytan är absorberande medan en annan är mer 

reflekterande. Därför är det viktigt att ha ganska bra koll på vilka material som sitter var i bussen, 

innan modellen ritas upp. Exempel på en uppdelad yta kan ses på bakluckan i Figur 4.1 som delats 

upp i olika partier. 
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Figur 4.1: Uppbyggda modellen sett snett bakifrån/nedifrån. 

Bussen har också byggts in i en inneslutande låda, detta har gjorts för att inga strålar i ray tracing 

processen skall försvinna, vilket behövs för att simuleringen skall fungera. Denna låda har också 

andra fördelar, som kommer att förklaras närmare i kapitel 4.4. Den inneslutande lådan kan ses i 

Figur 4.2. 

Figur 4.2: Bussen och dess inneslutande låda. 

Ett antal versioner av modellen har byggts där tillexempel håligheter och liknande stängts igen. Dessa 

versioner har använts för att testa ifall sådana modifieringar hade lönat sig i verkligheten. Hur varje 

version såg ut kommer att beskrivas närmare senare i kapitlet där varje version visas i samband med 

att den används.  

4.3 Framtagande av ljudkällor 

4.3.1 Framtagande av motorljud 

Motorns nivåer är framtagna ifrån ljudeffektsmätningar som är gjorda sedan tidigare av Volvo 

Lastvagnar. Mätresultaten är angivna i 1/3 oktaver som konverterats till oktavband eftersom Odeon 

inte hanterar 1/3 oktaver. Det har inte gjorts några mätningar på exakt de varvtal som behövdes men 

de skiljde sig så pass lite vid små ändringar av varvtal att några antaganden har gjorts för att få fram 

de varvtal som saknas.  
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En pass-by körning består som tidigare nämnt av en acceleration, vilket betyder att olika varvtal 

måste tas hänsyn till. Den mätdata som tagits del av innehåller frekvensdata i 1/3 oktaver för 

varvtalen 1000, 1500, 2000, 2500rpm. För att göra en uppskattning om hur mycket ljudnivån skall 

öka för varje frekvensband då en ökning av varvtal sker, så har ett medelvärde mellan alla olika 

banden räknats ut. Detta har gjorts genom att nivån vid 2000rpm har jämfört med nivån vid 1500rpm 

för alla frekvenser, 1500rpm har jämförts med 1000rpm osv. Ur alla dessa värden har sedan ett 

gemensamt medelvärde för alla frekvenser tagits fram för hur mycket nivån skall öka från t.ex. 1500 

till 2000. Dessa medelvärden har i sin tur medelvärdesbildats till ett gemensamt som ger en 

uppskattning om hur mycket ljudnivån skall ökas varje gång varvtalet ökas med 100rpm. Detta visade 

att i snitt så ökar ljudnivån för ett visst frekvensband med en halv dB(SWL) för varje ökning med 

100varv. Figur 4.3 visar ljudeffekten som använts för olika varvtal.  

Figur 4.3: Visar ljudeffektsnivån för olika motorvarvtal som använts för simuleringen.(Justerade 

värden pga. sekretesskäl) 

Mätningen är en totalnivå för hela motorn, den ser alltså hela motorn som en enda ljudkälla, vilket 

kan representeras med en punktkälla i Odeon. En punktkälla har använts för de flesta simuleringarna 

men är dock inte ett helt korrekt sätt att beskriva något så komplext som ljudemissionen från en 

motor eftersom riktningarna på strålarna i ray tracing processen inte kommer att stämma exakt 

överens med hur ljudet strålar i verkligheten. Fördelen med en punktkälla är dock att den är lättare 

att använda sig utav samt att ljudkällan kan komma längre ifrån en närliggande vägg. Ett alternativt 

sätt att beskriva motorn har också testats och kan ses i Figur 4.4. Istället för en punktkälla så har en 

låda ritats med ungefär samma yttermått som motorn har. Totalnivån har sedan delats upp i olika 

delar som representerar ljudeffekten ifrån höger, vänster, botten osv. Förhållanden mellan 

totalnivån och en viss sida har också fåtts ifrån mätningar på samma motor. Dock så fanns inte 

bottensidans bidragande till totalnivån med i mätningarna. Bottensidans ljudeffektsnivå har istället 

fåtts fram av att en del av nivån ifrån sidorna dragits av och lagts till botten istället. Detta kan göras 

eftersom bottensidans ljud antas reflekteras upp åt de mikrofonerna då motorn är placerad ovanför 

ett golv.  
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Figur 4.4: Den låda som använts som alternativ motorljudkälla. Varje sida fungerar som en ytkälla där 

helt ytan sprider ljud. Varje sida har en egen ljudeffekt. 

4.3.2 Framtagande av växellådsljud 

När ljudmätningar på växellådor görs så är principen att hela drivlinan mäts upp dvs. motor och 

växellåda tillsammans. Sedan mäts motorn igen, fast denna gång är växellådan inkapslad. När dessa 

två värden fåtts ut kan växellådans bidragande till det hela fås ut enligt vanlig subtraktion av 

decibelnivåer. I formeln nedan är S1 motorns ljudeffekt, S2 är växellådans ljudeffekt och ST är 

drivlinans totala ljudeffekt. 

                          

Motorns ljudeffekt var sedan tidigare framtagen och har redovisats ovan. Ren ljudeffektsdata på 

växellådan kunde inte fås fram. Däremot fanns en annan mätning där hela drivlinan mätts upp. Ifrån 

denna mätning, samt motorns ljudeffektdata kunde växellådans bidragande räknas fram enligt 

formeln ovan. Dock så var mätningarna gjorda vid olika tillfällen, vilket medfört att viss variation i 

resultatet fanns för vissa frekvenser. För vissa frekvensband så var motorns totalnivå högre än hela 

drivlinans nivå vilket gör att ovanstående formel blir ogiltig. Vid de frekvenser där detta uppstod har 

den högsta nivån används.  

Resultatet blir alltså att växellådan representeras av en rundstrålande(sfär) punktkälla, som 

tillsammans med motorns punktkälla har samma nivå som den totala drivlinan. Figur 4.5 visar 

växellådans ljudeffekt i oktavband för olika varvtal. Nackdelen med denna metod är att det inte går 

att se några tendenser till tonalt ljud för växellådan. Istället får det antas att energifördelningen 

mellan banden stämmer och att totalnivån är rätt.  
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Figur 4.5: Växellådans ljudeffekts nivåer i oktavband. (Justerade värden pga. sekretesskäl) 

4.3.3 Framtagande av däcksljud 

För däcksljudet så fanns det inga mätningar utförda för de hastigheter som var intressanta. Teorin 

bakom däcksljudet har förklarats mer i detalj tidigare, men även ifall de finns viss förståelse för de 

faktorer som påverkar däcksljudet så är det väldigt svårt att räkna fram eller göra en uppskattning av 

ljudnivåer och frekvenskurvor för däcksljudet. Därför har en del antaganden och förenklingar gjorts 

för att få fram vilka nivåer som skall användas i Odeon samt var källan skall placeras. Detta har gjorts 

för att få fram en uppskattning av vilka värden som skall användas. I slutändan kan dessa värden 

ändå justeras för att stämma överens med verkligheten eftersom det ändå är svårt att påverka det 

konstanta däcksljudet särskilt mycket och det är de andra ljudkällorna som vill kunna komma att 

påverkas. Därför är det mer viktigt att ljudnivån ifrån däcken istället stämmer bra överens med 

verkligheten. 

Först hämtades data ifrån tillverkaren Michelin om en A-vägd totalnivå för däcket. Ljudnivån, ihop 

med en del andra data såsom bränsleekonomi och våtgrepp måste sedan några år tillbaka 

presenteras med alla däck på marknaden inom EU på en standardiserad däcksmärkning.[14] 

Däckmärkningen berättade att däcket i fråga hade en ljudnivå på 67db(A). Detta är i sig inte särskilt 

intressant eftersom ingen frekvensdata presenteras, men mer om detta senare. Först och främst så 

måste man inse att denna ljudnivå är uppmätt enligt Coast-by metoden som är förklarad i 2.2.3. 

Ljudnivån 67db(A) gäller därför bara vid 70km/h och måste därför räknas om till de hastigheter som 

är intressanta för simuleringen, dvs. intervallet mellan ca: 24-35km/h. Som exempel så används här 

hastigheten 28km/h eftersom det är den hastighet bussen enligt varvtalssimuleringen borde ha när 

dess referenspunkt passerar mätmikrofonen vid en utförd B-metod mätning.  Det linjära sambandet 

mellan däcksljud och hastighet som förklarats i 2.1.4 berättar att ljudnivån vid 28km/h borde ligga 

någonstans på ca: 54,7db(A) vid ett avstånd av 7,5 meter ifrån vägens mitt. Eftersom detta värde är 

uppmätt med ett fordon med två däck per sida får detta räknas om till ett värde som tar hänsyn till 

att det nu finns tre däck per sida för 7905 bussen. Däcksljudet antas vara icke-korellaterat och endast 

däcken på ena sidan antas bidra till ljudnivån. Två däck skall alltså ha en total nivå på 54,7dbA vilket 

ger att varje däck har en ljudnivå på 51,7dbA (51,7db+51,7db=54,7db). Tre däck med en nivå på 
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51,7dbA (51,7+51,7+51,7) kommer att ge en total nivå 56,5dbA. Det som är intressant för 

simuleringarna är dock ljudeffekten vid ljudkällan. För att få fram detta så måste avståndet ifrån 

mikrofonen till däcket tas fram, samt så antas det att ljudet har riktningskaraktäristik som en 

halvsfär[3]. Avståndet räknas fram till ca 8,5 meter vilket ger en ljudeffekt på ca 78,35db. Efter att 

detta är gjort så har en grov uppskattning av totalnivåerna vid ljudkällorna fåtts fram. Det som saknas 

nu är någon form av frekvenskurva som ger en totalnivå lika stor som den som räknats fram. För att 

få fram denna frekvenskurva så har en medelvärdeskurva för olika däckstyper använts.[3] Med hjälp 

av den kurvan kan förhållanden mellan olika frekvensband ses. Denna kurva kan sedan förskjutas upp 

eller ner i höjdled tills dess att totalnivån stämmer överens med ljudeffektsnivån vid vald hastighet. 

Hela denna process har byggt in i ett Excelblad vilket gör att en vald hastighet kan skrivas in och 

därefter direkt få ut ett diagram med en frekvenskurva med rätt värden för ljudeffekten. Figur 4.6 är 

ett exempel på data som går att få ut ifrån ovan beskrivna metod. 

Figur 4.6: Visar ljudeffektsvärden för 28km/h uträknade enligt metoden ovan. 

Denna metod bygger som sagt på väldigt grova uppskattningar och totalnivån kan ändå justeras för 

att få ett värde som stämmer överens med uträknade ljudnivån vid 7,5m när simuleringarna utförs, 

alltså 56,5dbA. Det är dock bra att ha denna beräkningsmodell eftersom den ger en bra utgångspunkt 

samt att det går att se hur mycket varje frekvensband skall öka eller minskas i nivå ifall hastigheten 

ändras. 

Användandet utav den här beräkningsmodellen förutsätter dock att varje däck består av en enda 

ljudkälla. Denna källa kommer därför att placeras ut i framkant av däcket, längst ner mot vägen pga. 

det som står beskrivet i 2.1.4. Denna förenkling utav ljudkällorna jämfört med de som förklarats 

tidigare, görs för att det finns ingen anledning till att ha med en mer komplex modell av de 

inverkande faktorerna så länge som totalnivån i simuleringen stämmer överens med den framtagna 

nivån vid en viss hastighet, t.ex. 56,5db(A) vid 28km/h. 

4.3.4 Framtagande av fläktljud 

Fläkljudets nivåer i modellen är baserat på mätningar som är gjorda på fläkten tidigare här på Volvo. 

Som det är beskrivet tidigare så innehåller fläktljudet många resonanser ifrån BPS frekvensen samt 

dess övertoner. Resonansfrekvenserna har en mycket låg bandbredd och är relativt höga i nivå. 
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I Odeon är användaren dock begränsad till att definiera ljudkällornas nivåer i oktavband från 63-

8000hz. Alltså kan endast åtta värden skrivas in, dvs. 63hz, 125hz, 250hz, 500hz, 1000hz, 2000hz, 

4000hz och 8000hz. Detta gör att det blir problem med att ge en verklig bild utav fläktljudet. I detta 

fall hade det inte ens räckt med 1/3 dels oktaver utan upplösningen hade behövt vara på några 

enstaka Hz för att ge en verklig simulering utav fläktljudet. 

För att lösa detta problem så har det kompromissats genom att försöka ta ut ett frekvensspektrum 

där energin är fördelad ungefär såsom den ifrån den A-vägda mätningen, dvs. att mycket energi 

kommer att ligga vid högre frekvenser där övertonerna ligger väldigt tätt. Efter att 

energifördelningen verkade stämma så har kurvan parallellförskjutits till dess att totalnivån stämmer 

överens med den totala uppmätta nivån. Anledningen till att frekvensdatan för fläkten inte gjordes 

om direkt till oktavband var att det inte fanns någon mätfil att tillgå. Den data som har använts 

kommer ifrån en pappersrapport vilket gjorde det svårt att få ut enskilda värden. Den resulterande 

ljudeffekten kan ses i Figur 4.7. 

Figur 4.7: Använda ljudeffekten för fläkten (Justerade värden pga. sekretesskäl) 

Totalt 10 fläktar har placerats som punktkällor i bussen. Fem av dem ovanför motorn och fem av dem 

i utrymmet på taket. Detta kan ses i Figuren 4.13 senare i detta kapitel. 

4.3.5 Framtagning av Insugsljud 

Insuget är en intressant ljudkälla eftersom det är den enda ljudkällan förutom däcken som sitter på 

utsidan av bussen. Nivåerna på denna ljudkälla är framtagen ifrån mätningar som gjorts med ett 

avstånd på ca 30cm till källan. Det är dock relativt svårt att bedöma vad det är som verkligen ger 

nivåerna på dessa mätningar eftersom mätningarna måste göras när bussen är igång och andra källor 

och dess läckage lätt kan påverka mätningen. Som det står beskrivet i 2.1.3 så är vissa motorordar 

ofta den mest bidragande delen till den totala ljudnivån. Motorn i fråga är en fyrcylindring 

fyrtaktsmotor. Eftersom det bland annat är öppningen av insugsventilerna som är den mest 

bidragande faktorn till motordrarna och då detta sker två gånger per varje varv som vevaxeln roterar  

borde order två, alltså en frekvens som motsvarar dubbla vevaxelvarvet samt övertonen order 4 att 

vara starkast. I Figur 4.8 syns order två och dess övertoner för insugsmätningen. 
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Figur 4.8: Orderdiagram från insugsmätningen(Vilken färg som motsvarar vilket ljudtryck visas inte 

pga. sekretesskäl) 

Frekvensen som motsvarar order två kommer att variera med varvtal. Första varvtalet som 

simuleras, 1400rpm kommer att medföra att order två har en frekvens runt 46Hz. Sista varvtalet som 

simuleras är 1900rpm vilket medför att order två har frekvensen 63Hz. Detta betyder att i oktavband 

så kommer order två, alltid och endast att påverka första oktavbandet 63Hz, oavsett vilket varvtal 

som används. Som tidigare nämnt så finns det viss osäkerhet om vad som tillhör insugsljud och vad 

som egentligen tillhör något annat. Detta har kontrollerats med hjälp av ett lyssningstest. Det går att 

höra att en del andra komponenter i insugsljudet, som t.ex. luftkompressor och turbo. 

Turbokomponenten hörs tydligt och ökar i frekvens med ökat varvtal. Dock så börjar den vid 8kHz 

och redan vid 1400varv. Detta betyder att den för det första inte går att simulera eftersom den är för 

högfrekvent då sista oktavbandet i Odeon är 8kHz. Nivån är förmodligen ändå för låg för att den 

skulle påverka totalnivån. Oavsett läckageljudet så bestämdes det att de uppmätta värdena skulle 

användas som de var och att mätningen skett så nära källan att det som bidrog till totalnivån var just 

insugsljud. Totalnivåerna för olika varvtal kan ses i figur 4.9. 

Figur 4.9: Visar insugets ljudeffektsnivå för olika varvtal(Justerade värden pga. sekretesskäl) 
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4.4 Bestämning av materialkoefficienter 
För att en simulering i Odeon skall ge verkliga resultat så måste varje yta i en modell ha liknande 

egenskaper som samma yta hade haft i verkligheten. De viktigaste faktorerna för simuleringarna är: 

1. Absorption 

2. Transmission 

3. Scattering 

Absorptionskoefficienter hanteras precis som ljudkällorna i oktavband, vilket ofta är tillräckligt för att 

ge en verklig bild av absorptionen. Transmissionen skrivs in i 1/3 oktaver vilket underlättar vid import 

ifrån andra program som t.ex. ENC. Scatteringkoefficienten anges som en enda siffra mellan 0 och 1. 

Denna siffra är Scatteringkoefficienten vid en vald centerfrekvens, 707hz som förval. Programmet 

räknar sedan själv ut scatteringen vid högre och lägre frekvenser med hjälp utav interpolation. I det 

stora hela så används väldigt låga scatteringkoefficienter i nästan hela modellen, som är baserat på 

antagandet att ytorna är relativt släta. Detta ger i sig väldigt liten scattering och den totala 

scatteringen kommer därför per automatik bero mest på modellens utformning, ytornas storlek samt 

avstånd ifrån källan till ytan som det är beskrivet i 2.2.4. Detta resulterar totalt sätt i en hög 

scattering. 

Huvudsakligen bestod absorptionen i bussen utav olika tre typer av absorbenter. De ytor som har 

dessa absorbenter får helt enkelt den absorbentens koefficienter tilldelade. Dessa ytor, som 

innehåller en absorbent, får ingen transmission tilldelad. Detta för att denna transmissionens 

påverkan av absorptionen blir mycket liten i det frekvensområde som är intressant när absorptionen 

är hög, baserat på det som står beskrivet i kapitel 2.4. 

För att beräkna transmissionen för väggar utan absorbenter så kontrolleras vilket material som ingår 

i varje yta samt dess tjocklek. Sedan har transmissionsförlusterna räknats ut i ENC och förts in i 

Odeon. Dessa ytor har förutom sin transmission endast en väldigt liten absorptionskoefficient, runt 

0,01 för alla frekvenser. Detta för att det inte skall fastna strålar i simuleringen för länge. 

Några speciella ytor som kan ses i modellen är omgivningen, representerat av den inneslutande lådan 

som är beskriven i 4.3.1. Den del av ytan som representerar asfalten har fått en liten 

absorptionskoefficient som överensstämmer med den uppmätta absorptionen på testbanan. Allt 

runtomkring har dock fått absorptionskoefficienten på 1 över hela frekvensområdet. Detta betyder 

att inget ljud kommer studsa tillbaka när det träffat denna yta. Detta är så nära det går att komma en 

verklig simulation av hur ljud beter sig utomhus. 

Andra antaganden som har gjorts är att transmissionen från motorrum till interiör är borträknad, 

detta för att denna transmission antas påverka absorptionen inuti motorrummet så pass lite att den 

inte blir intressant, anledningen till detta är igen det som förklarats i kapitel 2.4. 

4.5 Test av olika parametrar i Odeon 

4.5.1 Bestämning av antalet strålar och simuleringstider 

Även ifall modellen som används för simuleringarna är väldigt förenklad jämfört med de riktiga CAD 

modellerna så är den egentligen mer komplex än modeller som vanligtvis används för 

akustiksimuleringar. Detta är för att det finns många små ytor i modellen, även om ytorna försökts 

göras så stora som det är möjligt. Det finns också väldigt många ljudkällor, de flesta av dessa är 
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dessutom placerade nära en yta. Inget av detta är egentligen rekommenderat men är förmodligen 

ändå det som ger mest verkliga resultat samt att det trots allt är så det ser ut i bussen i verkligheten. 

Allt detta bidrar till att det finns många komplexa vägar för strålarna att ta, detta gör att det behövs 

testas hur många strålar som krävs för att resultatet skall bli vettigt. Detta har testats i Odeon genom 

att nivån hos en mottagare med alla relevanta källor har simulerats. Testet görs flera gånger med 

ökande antal strålar. Simuleringen görs först med en stråle och ökas sedan. Det går av detta att se 

hur nivån kommer att variera upp och ner. Detta är gjort tills det att nivån ligger på ett jämt värde. På 

så sätt går det att se hur många strålar som krävs för att ett stabilt värde för totalnivån skall uppnås. 

Resultaten av testet kan ses i Figur 4.10. Den uppbyggda modellen kräver åtminstone 14 000 strålar. 

Allt för att det är många ljudkällor och många vägar som ljudet kan ta genom alla väggar eller 

öppningar samt att absorptionen inte är jämt fördelad över hela modellen osv.[11] För att vara på 

den säkra sidan så används ca 17 000 strålar för alla simuleringar som använder sig utav 

bussmodellen. 

 

Figur 4.10: Visar hur ljudnivån svänger upp och ner vid ett lågt antal strålar men jämnar ut sig när 

antalet ökar. 

Detta stora antal strålar gör att simuleringstiden ökar väldigt mycket. Från ca 30 sekunder med 19 

aktiva ljudkällor och 3000 strålar till ca fyra minuter med 17 000 strålar. Varje Pass-by simulering 

består utav 22 simuleringar i olika punkter. Detta gör att simuleringstiden för detta ligger på ca 90 

minuter. För att sänka denna tid går det att begränsa tiden som varje simulering får ta och därför 

också begränsa sträckan som varje stråle får färdas. Att begränsa denna tid gör att det inte går att få 

ut resultat för t.ex. efterklang och andra tidsberoende parametrar. Eftersom detta inte är intressant 

vid en pass-by simulering så går det alltså bra att sänka tiden. Att sänka tiden verkar, efter kontroll, 

inte ha någon effekt på ljudtrycksnivåerna. Detta gör också att tiden för varje simulering är nere på 

ca 30 sekunder igen. Hela pass-by simuleringen kommer alltså att köras med en kort simuleringstid. 

De två maxpunkter som fås ut kommer dock hela tiden att testas med en längre tid, för att vara på 

den säkra sidan.  
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4.5.2 Kontrollering av tidiga reflexer 

Som förval så arbetar Odeon med en hybridmodell av image source metoden och secondary source 

metoden. De tidiga reflektionerna räknas ut med image source metoden och de sena reflektionerna 

med secondary source. Vad som räknas som tidiga reflektioner ställs in med hjälp utav ändring av 

”Transition order”. Ifall denna ställs in på exempelvis två, så kommer de reflektioner som når 

mottagaren inom två reflektioner att beräknas med image source metoden. Ifall reflektionen övergår 

två reflektionsordrar kommer den istället att fortsätta beräknas med hjälp utav secondary source 

metoden. Tillverkaren rekommenderar att Transition ordern ställs ner om en väldigt komplex modell 

med många vägar som ljudet kan ta används.[11] Som tidigare nämnt så räknas den använda 

modellen som komplex i akustiksammanhang. I vissa fall kan det till och med testas att ställa ner 

Transition Ordern till noll. Beräkningarna utförs då inte längre med image source metoden utan den 

jobbar helt med secondary source ray tracing. I detta fall så har båda sätten testats utan att några 

större skillnader i resultatet har setts. Vad som menas med kontroll av reflexerna är att inga image 

sources som inte borde finnas med ses av mottagaren. Som exempel så får inga image sources 

utanför den yttre boxen synas, vilket hade betytt att reflexer uppstått i fritt fält. I stort sett så är det 

bara direktljudet ifrån de källor som syns direkt av mottagaren som skall finnas med. Anledning till 

att det skrivs med här är för att vid några tillfällen har reflektioner som inte borde finnas synts, vilket 

har kunnat lösas genom att materialen i ytterboxen tilldelas om på nytt. Figur 4.11 visar de strålar 

som står för direktljudet samt en enda reflex från motorn som i detta fall kommer ifrån diffraktion i 

kanten på väggen. Transition ordern är i detta fall ställd till två. Observera att inga oönskade reflexer 

ifrån det omslutande rummet finns med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.11: De strålar som står för direktljudet och tidiga reflexer 

4.5.3 Luftfuktighet och temperatur 

Luftfuktigheten och temperaturen kan ställas in när simuleringarna görs, förslagsvis så att de matchar 

de mätningarna som simuleringarna skall jämföras med. Teoretiskt så påverkar skillnader i 

luftfuktighet och temperatur luftens absorptionsförmåga, dock oftast endast märkbart vid högre 

frekvenser. Ett antal olika värden för både luftfuktighet och temperatur testades. Som väntat gav det 

inga större förändringar för totalnivån. Stora ändringar gav dock en skillnad på ca 1db i ljudnivå för 

8kHz och en halv db för 4kHz bandet.  Detta är dock inga enorma skillnader men ifall simuleringarna 

skall jämföras med en mätning där temperatur och luftfuktighet finns uppmätta så kan dessa värden 

lika gärna ställas in så att de stämmer överens med mätningen. 
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4.6 Simuleringar 

4.6.1 Kontroll av däcksljud 

Första simuleringen som utfördes i Odeon gjordes för att testa det uträknade däcksljudet, samt 

justera in det så att det stämmer bättre överens med det totalvärdet som ville uppnås. Sex stycken 

ljudkällor placerades ut, en vid framkant på varje hjul. Ljudnivåerna motsvarade de som var 

uträknade vid en hastighet av 28km/h. Även två mottagare placerades ut 7,5m ifrån vägens mitt. 

Källorna syns i Figur 4.12, mottagarna är dock inte samma som på bilden, utan den som använts stod 

mitt i mellan däcken. 

Figur 4.12: Aktiva källor(P2-P8) för däcksljudssimuleringen.  

4.6.2 Totalnivåtest 

Detta test gjordes för att tidigt bestämma ifall simuleringsresultaten överhuvudtaget blev verkliga. 

Båda höger och vänster sida mättes upp. Motorns framkant stod parallellt med mätmikrofonerna, 

dvs. bussen stod i position PP. Alla ljudkällorna var med i testet och kan ses i Figur 4.13, dock 

testades endast ett varvtal och en hastighet, dvs. samma som varvtal och hastighet som bussen 

uppnått när den når denna position enligt varvtalssimuleringen, alltså 1600rpm. 

Figur 4.13: Alla aktiva ljudkällor för Totalnivå testet. Mottagare 3 är ej aktiv. 
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4.6.3 Pass-by Simulering enligt B-metoden 

Begränsningen i att göra en pass-by simulering i Odeon ligger i att användaren inte kan få bussen att 

röra sig. Istället får det placeras ut flera mottagare på rad längs linjen som mätmikrofonen vanligtvis 

står vid, dvs. 7,5 m ifrån vägens mitt. På varje sida placeras 11 stycken mottagare ut med ett avstånd 

av två meter mellan varje. Varje mottagare har ett visst avstånd till bussens referenspunkt, som 

motsvarar en viss position bussen har vid en riktig pass-by körning. Mottagarna kan ses i Figur 4.14. 

För att få en bättre bild av hur det simuleras att bussen ”rör” på sig kan ”Bilaga 1: Positioner vid 

simulerad pass-by” studeras. Första bilden i bilagan är sett ifrån den första mottagaren på 

mätsträckan, andra bilden från andra mottagaren osv.  

Figur 4.14: Visar mottagarna vid en pass-by simulering i Odeon 

Som exempel så motsvarar mottagare 15, dvs. den längst fram i bussens färdriktning i figuren ovan, 

den position som bussens referenspunkt har när den kommer in på mätsträckan och passerar punken 

AA. Mottagare 1 och 2 motsvarar bussens position när den passerar punkten PP osv. Eftersom 

bussen accelererar under sträckan och därför ökar i hastighet och varvtal så måste mottagarna kunna 

ta emot rätt information om detta. Därför så har flera av varje ljudkälla lagts ut, det finns alltså t.ex. 

sex stycken ljudkällor för motorn, en för varje ökning av 100rpm, från 1400 till 1900rpm. Mottagare 

nummer 15 och 24 tar bara emot strålar ifrån motorljudkällan som representerar 1400rpm. 

Mottagare 1 och 2 tar bara emot information för 1600rpm osv. Detta måste som sagt göras för alla 

ljudkällor som varierar med hastighet och varvtal, dvs. däck, växellåda, motor och insug. Detta gör 

också att antalet ljudkällor ökar väldigt fort, bara inräknat växellåda och motor så är vi uppe i tolv 

stycken ljudkällor. Sex stycken olika hastigheter har valts att användas 24, 26, 28, 30, 32 och 35km/h. 

Bussen startar vid AA linjen med en hastighet av 24km/h och går ut vid BB linjen med 35km/h. 

Anledningen till att inte fler hastigheter valts ut är för att det skiljer så pass lite i ljudnivå vid så små 

ökningar samt att det bara för dessa få hastigheter behövs placeras ut 36 stycken ljudkällor, bara för 

däcken. Tabell 4.1 visar information om vilka hastigheter och varvtal varje mottagare tar emot ifrån 

bussens ljudkällor i Odeon och är en förenkling av resultatet ifrån varvtalsimuleringen. 
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Tabell 4.1: Använda värden för hastighet och varvtal för Pass-by simuleringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken med denna simulering är att de skall kunna gå att se i vilken av punkterna ovan som den A-

vägda maxpunkten finns. I den punkten skall sedan en frekvensgång som går att jämföra med en 

mätning tas ut. 

4.6.4 Alternativ motorljudkälla 

I denna simulering har en låda byggts in i motorrummet för att representera en motor. Istället för en 

punktkälla som representerar hela motorn så används istället ytkällor. Lådans sex sidor fungerar var 

och en som en källa som strålar ut ljud. Endast maxpunkterna från resultaten av tidigare pass-by 

simulering på varje sida har simulerats, alltså har ingen komplett pass-by simulering utförts. 

Tillsammans så har de olika sidorna en totalnivå som är lika stor som punktkällan i de tidigare 

simuleringarna.  

4.6.5 Alternativa absorbenter och kapslingsplåtar 

Testet utfördes med samma utgångspunkt för ljudkällor och material som i första pass-by 

simuleringen. Fem av ytorna i motorrummet byttes ut en efter en ut, ifrån de som ansetts som 

reflekterande till en absorberande med samma egenskaper som de absorbenter som används i 

bussen. Simuleringen gjordes för maxpunkterna som fåtts fram ifrån tidigare simuleringar. En 

simulering utfördes för varje ändring för att få fram en kurva över ljudtryck mot antalet införda 

absorbenter. Tanken med testet är att se vart det lönar sig med absorbenter, men också mest för att 

visa att andra resultat fås fram med hjälp av nya absorbentplaceringar. Storleken på absorbenterna 

som placeras in är i några av fallen överdrivet stora och därför aningen orealistiska. Men som sagt, 

detta var mer ett test för att visa inverkan av absorbenterna. Optimala placeringar för absorbenterna 

kan istället lämpligen fås fram av det Grid respons som tagits fram nedan. 

Position (S)RPM V(km/h) 

AA                  -10 1400 24 

-8 1400 24 

-6 1500 24 

-4 1500 28 

-2 1600 28 

PP                       0 1600 28 

2 1700 28 

4 1700 32 

6 1800 32 

8 1800 35 

BB                    10 1900 35 
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4.6.5.1 Absorbent placeringar med kapslingsplåtar, alt 1.  

Denna simulering hade samma grundförutsättningar som simuleringen ovan, med undantaget att en 

kapslingsplåt införts som kan ses i Figur 4.15. Samma fall som tidigare testades, dvs. med fem införda 

absorbenter. 

Figur 4.15: Tillagd kapslingsplåt i alt 1. 

4.6.5.2 Absorbent placeringar med kapslingsplåtar, alt 2. 

I alternativ två togs den första kapslingsplåten bort och istället lades det till en kapslingsplåt mellan 

motorrummets vänstra och högra sida. Den nya kapslingsplåten syns i Figur 4.16. 

Figur 4.16: Tillagd kapslingsplåt i alt 2. 
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4.6.5.3 Absorbent placering med kapslingsplåtar, alt 3. 

Alternativ tre hade en kapslingsplåt under där avgassystemet idag sitter. Detta kan ses i Figur 4.17. 

 

Figur 4.17: Tillagd kapslingsplåt i alt 3. 

4.6.5.4 Absorbent placering med kapslingsplåtar, alt 4. 

Det sista testade alternativet hade alla de kapslingsplåtar som använts i alternativ ett till tre. Detta 

kan ses Figur 4.18. 

Figur 4.18: Tillagda kapslingsplåtar i alt 4. 
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4.6.6 Simuleringar med borträknad transmission 

 Simuleringen utfördes med precis samma materialkoefficienter och ljudkällor som i den första pass-

by simuleringen. Enda skillnaden var att alla ytor som tidigare räknades som transmissionsytor har 

istället ändrats till ytor helt utan transmission. Anledningen till detta var för att testa ifall materialens 

transmissionsförluster kanske hade underskattats. Allt ljud som når mottagarpunkterna skall alltså ha 

gått genom en öppning och inte genom något material. Alla ljudkällor var aktiva vid simuleringen och 

en fullständig pass-by simulering utfördes.  

4.6.7 Grid Response 

Ett grid response simulerades i Odeon. I ett grid response är en viss yta(istället för en punkt), eller en 

del av yta, en mottagare. I simuleringsresultatet visas sedan nivån av vald parameter, t.ex. ljudtryck i 

en färgkarta. Detta är effektivt för att se var någonstans som energin är stark och visar på så sätt vilka 

vägar som direktljud och reflektioner tar. Det ger också ett mått på vart det är mest effektivt att 

placera en absorbent eller göra någon förbättring för transmissionen. Begränsningen i Odeon ligger 

dock i att endast horisontella ytor kan definieras som mottagare. Alla horisontella ytor inuti 

motorrummet har i simuleringen definierats som mottagare. Varje yta har dessutom delats upp i 

flera lika stora delar. Detta gör att det går att se ljudtrycket i olika punkter mer specifikt. 

4.6.8 Jämförelse av Odeon 10.13 och Odeon 12 

Efter att simuleringarna ovan var utförda så stod det relativt klart att något var fel med 

transmissionsfunktionen i Odeon. För att testa vart felet låg användes en färdig modell som kommer 

med Odeon. Det är helt enkelt ett fyrkantigt rum med en vägg i mellan. Rummet importerades i 

Odeon 10.13 där alla ytor fick absorptionskoefficienten 0,1. Skiljeväggen hade en reduktionsförlust 

på 30db för alla frekvenser. En ljudkälla med en ljudeffekt på 80db för alla frekvenser placerades i 

källrummet. Två mottagare placerades ut, en i samma rum som källan och en på andra sidan den 

transmitterande väggen. Ljudtrycksnivåerna simulerades sedan för båda mottagarpunkterna. Exakt 

samma test utfördes sedan i demoversionen av Odeon 12. Samma inställningar i programmet 

användes, samma rum importerades, samma absorption och transmissionskoefficienter. Källor och 

mottagare importerades ifrån fil för att få exakt samma positioner som testet i Odeon 10.13. En 

beräkning gjordes också på samma sätt som tillverkaren av Odeon själva gjort när de testade 

transmissionsfunktionen i sitt program när den först implementerades i Odeon 9.[15] 

 Även ett test där skiljeväggen ställdes in att inte transmittera något ljud gjordes. Detta test borde för 

båda versionerna resultera i att ljudnivån i mottagarrummet blir noll, eftersom inga strålar har någon 

möjlighet att ta sig dit.   
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5. Resultat 

5.1 Kontroll av däcksljud 
Däcksljudsimuleringen gav en totalnivå på 56,5dbA. Följande frekvensspektrum i Figur 5.1 erhölls av 

simuleringen. 

Figur 5.1: Visar simulerat däcksljud vid 7,5m ifrån vägens mitt. Mottagare mitt i mellan varje hjulaxel. 

28km/h. 

5.2 Totalnivåtest  
Totalnivåtestet gav en ljudtrycksnivå på 83,5db(A) för vänster sida samt 80,5 för höger 

sida.(Justerade värden pga. sekretesskäl) 

5.3 Pass-by Simulering enligt B-metoden 
Maxpunkterna för pass-by simuleringen fås ut ifrån Figur 5.2 nedan. Maxpunkterna för både vänster 

och höger sida hamnade på plus 4 meter sett ifrån referenspunktens position.  

Figur 5.2: Visar vilka nivåer bussen hade vid simuleringen. Vid 0m är bussens referenspunkt parallell 

med den verkliga mikrofonen som hade funnits vid en mätning.(Justerade värden pga. sekretesskäl) 
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Vid maxpunkterna togs sedan en frekvenskurva för båda sidorna fram. Detta kan avläsas i Figur 5.3. 

Figur 5.3: Visar maxpunkternas frekvensgång. (Justerade värden pga. sekretesskäl) 

5.4 Alternativ motorljudkälla 
Totalnivåerna för den alternativa motorljudkällan stämmer överens med totalnivåerna för pass-by 

simuleringen i samma position +-0,2db. 

5.5 Alternativa absorbenter och kapslingsplåtar 
Figur 5.4 nedan visar hur ljudnivån ändrar sig då ett antal absorbenter lades till för alla olika fall av 

inkapsling. 

Figur 5.4: Ljudnivån då kapslingsplåtar och absorbenter lades till. (Justerade värden pga. 

sekretesskäl) 
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5.6 Simuleringar med borträknad transmission 
Resultaten presenteras på samma sätt som i tidigare pass-by körning. I Figur 5.5 nedan kan totalnivån 

ses för olika positioner. Figur 5.6 visar frekvensgången i maxpunkterna. 

 

Figur 5.5: Visar vilka nivåer bussen hade vid simuleringen med borttagen transmission. Vid 0m är 

bussens referenspunkt parallell med den verkliga mikrofonen som hade funnits vid en mätning. 

(Justerade värden pga. sekretesskäl) 

Figur 5.6: Maxpunkternas frekvensgång. Maxpunkten visas för vänster sida vid 2m, dock var ljudnivån 

samma vid 2 och 4m. (Justerade värden pga. sekretesskäl) 

5.7 Grid Response 
Resultatet visas i Bilaga 2. 
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5.8 Jämförelse av Odeon 10.13 och Odeon 12 
De simulerade värdena för nivåerna i källrummet kan ses i Figur 5.7 nedan. 

 

Figur 5.7: Visar ljudtrycksnivåerna i samma rum som ljudkällan för båda versionerna av Odeon.  

Jämförelsen mellan ljudtrycksnivåerna i mottagarrummet mellan de olika versionerna av 

programmet syns i Figur 5.8. Detta är fallet då skiljeväggen hade en reduktionsförlust på 30db för alla 

frekvenser. Även den beräknade ljudtrycksnivån syns i figuren. 

 

Figur 5.8: Visar ljudtrycksnivåerna i mottagarrummet för båda versionerna av Odeon. Även den 

teoretiskt uträknade nivån finns med i figuren. 
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Nivåerna som ficks fram ifrån simuleringen då väggen ställdes in till att inte transmittera något ljud 

alls kan ses i Figur 5.9.  

Figur 5.9: Visar ljudtrycksnivån i mottagarrummet för båda versionerna av Odeon då väggen är satt 

att inte transmittera något ljud.  

-0,1

9,9

19,9

29,9

39,9

49,9

59,9

0 2000 4000 6000 8000

SP
L(

d
b

) 

Frequency(Hz) 

Odeon 12 No TL

Odeon 10.13 No TL



34 
 

 
 

6. Diskussion 

6.1 Kontroll av däcksljud 
Däcksljudet vid 28km/h har tidigare räknats ut till 56,45dbA i kapitel 4.3.3. Detta stämde mycket bra i 

simuleringen där den totala nivån hamnade på 56,5dbA. Detta är egentligen inget speciellt resultat 

utan är bara ett mått på att ljudeffekten vid däcken räknats ut rätt. Hade nivån inte stämt hade 

däckens ljudeffekt behövt justeras, vilket nu inte behövdes. Energispektrat borde rimligtvis vara 

ljudeffektens spektrum parallellförskjuten nedåt eftersom i princip inget står mellan däcken och 

mottagaren. Möjligtvis att något absorberats av asfalten eller att lite högfrekvent energi absorberats 

av luften. I Figur 6.1 nedan jämförs det spektra som fåtts fram ifrån simuleringen vid 7,5m ifrån 

vägens mitt med ljudeffekten vid ett däck. Detta visar att energifördelningen mellan de olika 

frekvensbanden är korrekt. Kurvan är parallellförskjuten som den skall vara och det är just 

kurvformen som jämförs, inte några värden, eftersom ena kurvan är ljudeffekt och den andra 

ljudtryck vid ett avstånd längre bort. 

Figur 6.1: Jämförelse av kurvformen för SPL(dbA) vid 7,5m och ljudeffekten(dbA)vid däcket visar att 

energifördelningen mellan frekvensbanden stämmer. 

6.2 Totalnivåtest 
Totalnivåtestet var endast ett tidigt test för att se ifall resultatet åtminstone låg nära det förvänta 

resultatet. Det gav ett bra värde men sa inte särskilt mycket förens maxpunkterna i pass-by 

simuleringen hade tagits fram och ingen större vikt skall läggas på detta resultat. Positionen för 

totalnivåtestet var ungefär den punkt som i ett tidigt stadie hade antagits vara maxpunkten för 

vänster och högersidan. Eftersom detta inte var maxpunkten och det visade sig att det skiljde mycket 

mellan denna punkt och maxpunkten är detta i alla fall en bra indikation på att det är viktigt att testa 

många positioner såsom det är gjort i pass by simuleringen nedan. 

6.3 Pass-by simulering enligt B-metoden 
Totalnivåerna vid olika positioner och maxpunkternas frekvensgång har jämförts med en 

inomhusmätning där pass-by körningen görs på liknande sätt som vid simuleringen. Bussen står still 

och ett antal mikrofoner på olika positioner simulerar körningen. Det finns i nuvarande stund ingen 
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B-metodmätning som är gjort utomhus för den här bussen, som det först var tänkt att simuleringen 

skulle jämföras med. I Figur 6.2 nedan jämförs den simulerade frekvensgången i maxpunkterna med 

maxpunkterna för inomhusmätningarna.  

 

Figur 6.2: jämför frekvensgången vid maxpunkterna för uppmätta och simulerade pass-by körningar. 

(Justerade värden pga. sekretesskäl) 

Det syns tydligt i figuren ovan att de simulerade värdena är mycket högre än de uppmätta. Det skiljer 

sig ca 4db över hela frekvensområdet för vänster sida. Det går dock att se att energiföredelningen 

mellan banden är ganska korrekt, framförallt för vänster sida där kurvorna blir väldigt lika ifall 

kurvorna förskjuts parallellt. Höger sida har inte riktigt lika bra fördelning mellan banden, däremot så 

stämmer maxpunktens position väldigt bra, där den uppmätta ligger vid 3,8 meter och den 

simulerade hamnar på 4m. Maxpunkten på vänster sida hamnar också på 4m, vilket är ca 3m 

förskjutet bakåt mot där den borde hamna enligt mätningarna. 

 Det har dock upptäckts att denna position, framförallt för vänstersidan är mycket känslig för var 

motorns ljudkälla placeras och där endast ca 10-20 cm förflyttning av ljudkällan kan flytta 

maxpunkten bakåt till mottagaren innan, alltså 2 meters punkten. Detta är den största nackdelen av 

att använda sig utav en punktkälla eftersom det är mycket svårt att veta exakt vart källan skall 

placeras eftersom maxpunkten beror på vilken väg reflexerna tar. Den position som använts i 

simuleringarna är dock den som känns mest verklig, även om en annan position kanske hade gett ett 

bättre resultat.  

Anledningarna till att exakta resultat inte uppnåtts kan bero på flera saker. Inkorrekta 

materialkoefficienter är de parametrar som först misstänks. Scatteringen t.ex. är svår att uppskatta, 

vilket till och med tillverkarna av Odeon erkänner, eftersom det finns väldigt lite mätningar på vad 

olika material skall ha för scattering.[11] Att öka scatteringkoefficienten har vid test gett väldigt 

drastiska ändringar av resultaten åt båda hållen. Visuell undersökning med particle tracing visar dock 

att de valda scatteringkoefficienterna känns rimliga.  Absorptionskoefficienterna är också något som 

hade kunnat påverka, t.ex. så skulle antagandet att transmissionen inte påverkar absorptionen 
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nämnvärt kunna vara fel. Detta hade dock nästan endast gett en ökad absorption vid låga frekvenser 

och ingen alls vid 500-4000hz som är det mest intressanta området. Eftersom värdena vid dessa 

frekvenser också är för höga så kan detta uteslutas. Ett annat alternativ är att de uträknade värdena 

för transmissionsförlusterna genom väggarna har underskattats, eller att transmissionsberäkningarna 

Odeon gör är felaktiga. Detta skulle kunna bidra till att mer ljud når mottagarpunkterna än vad som 

borde göra det. Detta har undersökts i en senare simulering som diskuteras senare i kapitlet. Ett sista 

alternativ hade varit att någon av öppningarna i modellen inte stämmer överens med verkligheten.  

6.4 Alternativ motorljudkälla 
Resultatet gav ingen större skillnad ifrån det att motorn ändrades ifrån punktkälla till denna typ av 

ljudkälla med Surface sources. Det kan tänkas att denna metod ger en något verkligare bild av hur 

ljudet sprider sig i motorrummet. Nackdelen är dock att ljudkällorna kommer mycket närmare 

väggarna vilket skall undvikas eftersom scatteringen och vågeffekter kan påverkas. Det skall därför 

sägas att denna metod skall användas med försiktighet och att punktkällan i nuläget 

rekommenderas. Denna metod med alternativ ljudkälla kan dock med fördel användas för visuell 

inspektion med particle tracing för att se hur ljudet beter sig inuti motorrummet. Ett sätt att arbeta 

vidare med detta hade varit att simulera källan inuti ett absorberande rum och därefter försöka 

återskapa samma nivåer som ficks fram vid mätning. Därefter så hade denna typ av ljudkälla kunnat 

placeras inuti bussen. 

6.5 Alternativa absorbenter och kapslingsplåtar 
Vad som kan ses ifrån alla simuleringsresultaten är att absorbenterna har en stor inverkan på 

totalnivån. Däremot så sänks totalnivån inte nämnvärt mycket när en ny kapslingsplåt införs. Detta är 

inte ett särskilt rimligt resultat vilket bara mer förstärker misstanken om att någonting inte står rätt 

till med transmissionen. Rimligtvis så borde kapslingsplåtarna ha mer inverkan än vad resultatet visar 

och absorbenterna borde inte ha så stor inverkan innan plåtarna införts i modellen.  

Om misstanken att det inte står helt rätt till med transmissionen i programmet stämmer, så ser 

ljudkällan mer eller mindre väggarna som öppna ytor. Att lägga till en absorbent i denna öppna ytan 

gör därför väldigt stor skillnad. Hade reduktionsförlusten däremot varit korrekt, så hade ljudet avtagit 

så mycket innan det kom till andra sidan att en absorbent i den positionen inte hade gjort någon 

större skillnad. Som det ser ut nu så verkar det som om att en transparent yta förs in när en 

kapslingsplåt läggs till, vilket uppenbarligen inte gör någon skillnad. 

6.6 Simuleringar med borträknad transmission 
Resultatet ifrån denna simulering var förvånande. Maxpunkternas positioner stämde bättre än den 

första pass-by simuleringen och frekvenskurvorna ligger mer eller mindre på varandra. Nivån är 

fortfarande lite för hög på vänstersidan, men det skiljer bara 1db istället för 4 om värdena jämförs 

med samma uppmätta värden som i simuleringarna ovan. Detta kan ses i Figur 6.3. Att totalnivån blir 

3-4db högre av att ljudet tar transmissionsvägen genom väggarna skulle betyda att lika mycket ljud 

som transmitteras når mottagaren som ljud som gått genom olika öppningar. Detta är inte helt 

rimligt utan någonting verkar alltså vara fel med transmissionsparametrarana i de första 

simuleringarna. 
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Figur 6.3: Jämförelse mellan uppmätta och simulerade värden i ett fall där transmissionen räknats 

bort. (Justerade värden pga. sekretesskäl) 

Det skall dock sägas att detta resultat inte nödvändigtvis är bättre än det andra. Transmissionen är en 

viktig parameter inom akustiken och det är egentligen inte helt korrekt att göra så här.  Argument för 

att göra det ändå hade kunnat vara att det antas finnas så pass många stora öppningar i bussen att 

transmissionsvägarna genom väggarna blir obetydliga. Detta kan åtminstone sägas stämma för alla 

frekvenser som har en hög reduktionsförlust där en stråle som gått genom en yta t.ex. kan ha 30db 

lägre nivå än en som gått genom en öppning. Detta borde göra att totalnivån inte skulle påverkas 

särskilt mycket av transmissionen för denna frekvens ändå.  

 Även ifall denna metod i ett hypotetiskt fall skulle anses som rätt, så hade problem uppstått ifall 

motorn skall simuleras inkapslad och inga stora transfervägar finns för strålarna att ta. Vid ett helt 

inkapslat fall så hade endast däck och insug bidragit till totalnivån vilket inte är särskilt verkligt, 

åtminstone inte i dessa hastigheter som simulerats. Denna metod där transmissionen bortsetts ifrån 

kan därför sägas stämma när det finns stora öppningar i bussen, såsom grundutförandet idag ser ut. 

Ifall ett inkapslat körfall effektivt vill kunna simuleras så måste transmissionen tas hänsyn till. Det är 

också viktigt att ha med transmissionen ifall metoden skulle kommat att användas till att simulera 

interiörljud.  

Istället för att blint acceptera detta som helt korrekta resultat så är en bättre utgångspunkt att 

istället undersöka vad det är som inte stämmer med transmissionen som det är gjort i simulering 

4.6.8. 

6.7 Grid response 
Resultatet av grid responset kan ge en hjälpsam bild till vart det lönar sig att sätta absorbenter. 

Genomgående för alla frekvensband så hade de bäst lönat sig att placera absorbenterna i de punkter 

som nås utav den starkaste källans direktljud, i detta fall motorn. Som tidigare nämnt så är nackdelen 

med resultatet som går att få fram i Odeon att endast horisontella ytor kan definieras som 

mottagare. Det går dock själv att tänka ut den del av resultatet som saknas. Som exempel så syns det 
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att kapslingsplåten under motorn är en kritisk yta. Denna yta har ungefär samma avstånd till 

ljudkällan som sidoväggen har. Det går därför att anta sidoväggen är en precis lika kritisk punkt som 

kapslingsplåten. 

Ett alternativ för att få fram resultat för vertikal ytor hade varit att vrida hela modellen innan den 

importeras. Detta hade dock gjort att inga källor, mottagare eller material hade kunnat importeras 

ifrån tidigare modeller. Det kanske också finns en möjlighet att hela X-Y-Z axeln går att rotera utan 

att modellen påverkas och på så sätt kan griden läggas längs med t.ex. Y-Z axeln istället för X-Y axeln 

som det är nu. Detta har dock inte undersökts närmare.  

6.8 Jämförelse av Odeon 10.13 och Odeon 12 
Resultatet visar att ljudnivån i källrummet inte skiljer sig mellan de olika versionerna och visar därför 

att båda versionerna räknar rätt på den vanliga image source och raytracing delen. Vad som är 

intressant är dock att ljudtrycksnivån i mottagarrummet är helt fel för Odeon 10.13, den skiljer sig allt 

för mycket ifrån de uträknade värdena för att det skall gå att acceptera. Något fel sker helt enkelt i 

simuleringen, eftersom nivåerna inte ens stämmer med de uträknade värden som är uträknade på 

precis samma sätt som tillverkaren själv kontrollerat sin mjukvara. Om felet ligger i versionen ifrån 

början och sedan rättats till med en uppdatering eller ifall det är någon grundinställning i 

programmet som ändrats vid något tillfälle är svårt att säga. Det finns dock inte alltför många 

inställningar som skulle kunna påverka resultaten så pass mycket och inställningarna verkar 

dessutom vara lika för båda versionerna.  

Som det går att urskilja ifrån resultatet så fungerar dock Odeon 12 mycket bra och skiljer sig väldigt 

lite ifrån beräkningarna. Det går dock att se att det skiljer sig från beräkningarna lite grann vid 8khz. 

Detta är för att i beräkningarna har endast väggarnas absorption tagits hänsyn till. Simuleringen tar 

dock hänsyn till luftabsorptionen, vilket står för en stor del av absorptionen vid dessa höga 

frekvenser. Detta kan ses i Figur 6.4 nedan där det går att se hur stor del av absorptionen som tillhör 

väggar respektive luftabsorption. Detta gör att den simulerade ljudtrycksnivån blir något lägre, vilket 

förmodligen är mer korrekt än det beräknade. 

Figur 6.4: Visar vad som står för absorptionen vid de olika frekvenserna, luftabsorptionen(blått) står 

för en stor del av absorptionen vid höga frekvenser. Detta är dock, en figur över den totala 

absorptionen för både käll och mottagarrummet. Förhållandet mellan vägg och luft skall dock vara 

samma för endast mottagarrummet 
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Testet då skiljeväggen är satt till att inte transmittera något ljud överhuvudtaget påvisar ännu en 

gång att något är fel med transmissionen i Odeon 10.13. Ljudnivån i mottagarrummet i Odeon 12 är 

noll, vilket är det enda logiska när inga strålar ifrån ray tracingen har möjlighet att ta sig dit. I Odeon 

10.13 uppstår ändå någon form av transmission som inte verkar följa något vettigt mönster 

överhuvudtaget.  

6.9 Slutdiskussion 
Resultaten visar i dagsläget att metoden har många bra delar som gör att en exteriörljudsimulering 

blir möjlig. Det är också tydligt att det finns ett antal begränsningar, speciellt i den äldre versionen av 

Odeon som har använts.  

En enklare uppbyggd modell verkar fungera bra, men ett tips till någon som skulle vilja bygga en 

modell är att vara väldigt försiktig och se till att så få ytor som möjligt överlappar varandra och att 

inga läckor som inte borde vara där finns med. Ett annat tips är att kontrollera alla parametrar i 

mjukvaran i ett enklare fall, t.ex. såsom det är gjort i jämförelsen mellan Odeon 10.13 och Odeon 12. 

Scatteringkoefficienterna är också en parameter som är viktig att testa eftersom det finns väldigt lite 

information och mätningar på vilka koefficienter som egentligen skall användas. Detta testas 

lämpligen i den färdiga modellen med hjälp utav visualisering av particle tracing. Ifall scatteringen ser 

rimlig ut så är detta förmodligen tillräckligt. Reflection based scattering bör användas eftersom den 

enda scattering inputen som användaren då behöver ta hänsyn till är ytans släthet. När parametrar 

ändå testas, så se till att noga kontrollera att inga partiklar tar en väg de rimligtvis inte borde ta. 

Detta är dock ingen garanti eftersom mitt problem med transmissionskoefficienterna inte på något 

sätt såg konstigt ut vid visualiseringen. Som en sista kontroll så borde också tidiga reflexer 

kontrolleras eftersom de vid vissa tillfällen inte fungerat såsom de borde. Detta kan dock lösas enkelt 

genom att byta material på den yta som reflexen träffar och sedan byta tillbaka igen. 

Gällande simuleringsresultaten så ger metoden i dagsläget bäst resultat om transmissionen helt 

bortses ifrån. Det får dock ses upp med hur resultaten tolkas eftersom det inte alltid går att bortse 

ifrån detta, främst när reduktionsförlusterna är små vid låga frekvenser samt när ett inkapslat körfall 

simuleras. Såsom bussen ser ut i sitt grundutförande med många stora öppningar så antas metoden 

med borträknad transmission dock fungera bra. Den ger en bra uppskattning om positioner av 

maxpunkter, energifördelning och frekvensgång. Ifall bussen behåller sitt grundutförande och ingen 

transmission används så hade det också gått att simulera förändringar som blir ifall någon ljudkälla 

byts ut. Som exempel så hade dieselmotorn kunnat testas att bytas ut mot en elmotor osv. Gällande 

frekvensgränser så antas metoden i ett fungerande fall vara giltig för 250hz och uppåt, under detta så 

är det alldeles för stora våglängder och ljudkällor nära små ytor för att en ray tracing metod skall 

fungera till detta ändamål. Även upplösningen i frekvens, som är begränsad till oktavband medför 

några begränsningar i detaljrikedomen i simuleringarna. Det är dock oftast totalnivån som är det 

intressanta för en certifiering vilket gör att detta inte borde ses som något större hinder. 

Anledningen till att resultaten inte blir som de borde när transmissionsparametrarna används är som 

sagt för att programmet helt enkelt inte räknar rätt. Ifall Odeon skall användas för liknande 

simuleringar i framtiden måste detta problemet bli löst, alternativt att den senaste versionen av 

programmet används, eftersom det verkar som om att transmissionsfunktionen fungerar där. Detta 

är extra viktigt ifall metoden i framtiden skall komma att användas för att simulera interiört ljud. Ifall 
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samma version av programmet används då och problemet kvarstår så kommer resultaten att vara 

oanvändbara. 

De resultat som minst verkar stämma med verkligheten är de där olika kapslingsplåtar och 

absorbentplaceringar har testats. Detta har också att göra med transmissionen eftersom en 

inplacering av en kapslingsplåt i modellen blir resultatlöst då reduktionsförlusterna i plåten blir 

alldeles för små. Eftersom plåtarna ses som alldeles för transparenta och alltså inget hinder för 

strålarna så kommer en ändring av absorption ha en mycket större inverkan än det skulle ha haft 

med fungerande transmissionskoefficienter. Det rekommenderas att detta test istället görs om ifall 

en fungerande version av Odeon testas. Min bedömning är att resultatet då kommer bli annorlunda 

och att absorbenterna har mindre effekt till dess att kapslingsplåtarna satts in, först då lär de ha en 

givande effekt. 

I vilket fall som helst så har jag inga större tvivel om att metoden fungerar i övrigt eftersom alla 

parametrar utom just transmissionen ger bra resultat. Gridresponset är ett bra verktyg för att ge en 

bild av var en påtänkt absorbent har stor inverkan. Gridresponset kan med fördel användas som ett 

presentationsverktyg, det behövs förmodligen dock hittas ett snabbt och enkelt sätt att få fram 

vertikala ytor som mottagare. Ett alternativ hade som nämnt vart att undersöka om X-Y-Z axeln går 

att vrida utan att ljudkällorna och material påverkas. På så sätt hade också programmet lurats att tro 

att en yta var horisontell. Ett sista alternativ hade varit att kontakta tillverkaren och undersöka 

möjligheten att dem implementerar vertikala grids i nästa version av programmet. 

Det ligger en viss osäkerhet i bestämningen av några av källorna där några nya mätningar hade 

behövts göras om. Däcksljudet är ett bra exempel på ett tillfälle där det hade varit bättre att mäta 

upp Coast-by ljudet för en uppsättning däck. Detta är speciellt viktigt ifall en A-metod skall simuleras 

där de högre hastigheterna kommer göra att däcksljudet har större inverkan på totalljudet än vad det 

har vid B-metoden. Ifall den alternativa motorljudkällan skall användas så måste också direkta värden 

ifrån en mätning fås fram istället för att uppskatta ljudeffektsvärden ifrån skillnaden mellan sidorna 

såsom det är gjort i simuleringen i kapitel 4.6.4. Tills detta är gjort så fungerar punktkällan bättre. Om 

ytkällorna skall användas så måste förmodligen scatteringkoefficienterna för närliggande väggar 

dessutom ställas in högre, eftersom det korta avståndet mellan vägg och ljudkälla gör att 

scatteringen blir lägre. 
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7. Slutsats 
Metoden har sina brister i att programvaran som använts räknar fel på transmissionen ifrån ett rum 

till ett annat. Detta gör att i metoden i dagsläget antas fungera bäst ifall transmissionen inte tas 

hänsyn till och antas vara giltig ifall det finns stora öppningar i bussen vilket gör att den 

transmitterade delen kan bortses ifrån. Detta begränsar dock användaren till att ett väldigt inkapslat 

körfall inte kan simuleras. Detta gör att det i dagsläget inte går att visa hur mycket en eventuell 

inkapsling hade lönat sig. Detta problem är dock begränsat till just den version av programmet som 

använts, eftersom simuleringar har visat att senare versioner inte har samma problem. Samma 

metod med en nyare version av programmet antas alltså därför fungera till att visa eventuell 

inverkan av kapslingsplåtarna.  

Metoden har visat sig vara användbar till att ta fram var det mest hade lönat sig att placera 

absorbenter med hjälp utav ett grid response. Detta är i nuläget dock begränsat till att simulera 

horisontella ytor. De vertikala ytornas resultat kan dock fås fram från kontroll av de horisontella 

ytornas resultat och jämför med de vertikala ytor som har ungefär samma avstånd till ljudkällan. 

Energifördelningen mellan frekvensbanden går också att visa med hjälp utav metoden då detta 

verkar stämma oavsett om transmissionsparametrar används eller inte. Begränsning här ligger dock i 

att resultatet endast kan fås ut i oktavband. Detta är dock oftast tillräckligt för ändamålet men är inte 

lämpligt ifall t.ex. problem med resonanser skall simuleras. 

Totalnivån för bussen och hela körfall så som en pass-by simulering går att simulera, dock igen 

begränsat med tanke på transmissionen. Pass-by simuleringen utan transmission ger ett bra värde 

för positionen av maxpunkten, dock begränsat i upplösning beroende på hur många mottagare som 

användaren vill placera ut. Även totalnivåerna och energifördelningen stämmer mycket bra i ett 

körfall då transmissionen inte tas hänsyn till och en alltför hög grad av inkapsling inte används.  

Metoden går att använda som den är, ifall det finns önskemål att simulera skillnaden som blir ifall 

någon ljudkälla ändras, t.ex. byter ut en modell av en fläkt till en annan eller sätter in en elmotor i 

bussen istället för dieselmotorn. Detta kräver självklart att det finns uppmätta ljudeffektsvärden för 

de nya ljudkällorna. Angående ljudkällor så verkar punktkällor ge en tillräcklig representation utav de 

flesta av källorna. Ifall den alternativa motorljudkällan skall användas så krävs en närmare studie av 

de olika sidornas inverkan. En simulering av endast motorn hade också behövts göras för att få 

sidonivåerna att stämma så bra som möjligt. Mycket noggrannhet bör också läggas på att få rätt 

parametervärden för absorption och scattering. Även kontroll av andra parametrar såsom tidiga 

reflexer och antalet strålar har visat sig vara viktigt för att resultatet skall bli så verkligt som möjligt.  
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Bilaga 1: Positioner vid simulerad pass-by 
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Bilaga 2: Gridresponse 
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