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ingeniøren • tema • maj 79 Særtryk 

o stri en e
oplysninger 
om inlralvden 
Af Henrik Møller 

I tidens løb har man i 
mange sammenhænge in
teresseret sig for menne
skets reaktioner over for 
lydpåvirkninger. Først og 
fremmest har man natur
ligvis arbejdet med den 
egentlige lydopfattelse. 
Desuden har man specielt i 
de senere år interesseret 
sig for en anden side af 
sagen, nemlig lydens ska
delige virkninger. 

Grundigt behandlet er 
spørgsmålet om støjforår
saget høretab, men også 
andre virkninger af støj 
har været genstand for for
skeres opmærksomhed. 
Der kan være tale om på
virkning af arbejdsindsats, 
stress-symptomer, søvnfor
styrrelser og meget andet. 

Næsten alle undersøgel
ser af menneskets reaktio
ner overfor lydpåvirknin
ger har koncentreret sig 
om frekvensområdet fra 20 
Hz til 20 kHz, simpelthen 
fordi dette område ret tid
ligt blev anerkendt som 
»det hørbare område«.

I de sidste 10-15 år er
man dog begyndt at inter
essere sig noget mere for
»den uhørlige lyd« . Ikke

mindst infralyden har væ
ret genstand for megen in
teresse. 

Baggrunden for denne 
interesse har blandt andet 
været en række beretnin
ger om forskellige mystiske 
fænomener, som man mere 
eller mindre velbegrundet 
har givet infralyd skylden 
for. 

Mystiske fænomener 
Mest kendte er nok beret

ningerne fra den franske 
professor Vladimir Gav

reau. Han fortæller, hvorle
des der i et af hans labora
torier forekom mærkelige 
ting: ophold i laboratoriet 
var »absolut ubehageligt, 
med en karakteristisk ban
ken i hovedet, som gjorde 
selv det simpleste intellek
tuelle arbejde umuligt. 
Borde og glas vibrerede, og 
på væskeoverflader kom 
mærkelige mønstre. Selv 
nålen på et almindeligt ba
rometer vibrerede. Men 
alle mikrofoner viste per
fekt stilhed. « 

I alle tilstødende rum var 
alt normalt. Kilden til fæ
nomenerne mentes at være 
en defekt ventilator i en 

nærliggende bygning. Ven
tilatoren udsendte den my
stiske infralyd ved 7 Hz, og 
denne ramte det pågæl
dende laboratorium. 

Der kan berettes om 
mange andre tilfælde, hvor 
der har været rapporteret 
tilsyneladende uforklarlige 
gener, og hvor man som en 
sidste mulighed har givet 
infralyd skylden. 

Klagerne har som regel 
omfattet hovedpine, 
kvalme, svimmelhed, uop
lagthed og lignende, og der 
har da virkelig ofte, hvor 
sådanne symptomer har 
været til stede hos en 
større gruppe, været målt 
usædvanlig høje infralydni
veauer. Kilderne til denne 
infralyd har blandt andet 
været transportmidler, ven
tilationsanlæg, højovne og 
skorstene. 

Også herhjemme har der 
været situationer, hvor 
større grupper af personer 
har ment sig udsat for in
fralydgener. Dette var 
blandt andet tilfældet for 
nogle år siden, hvor man 
mente, at en række kvaler 
for ansatte og patienter i 
de øverste etager af Rigs-

hospitalets højhus skyldtes 
infralyd, som i blæsevejr 
blev frembragt af vindtur
bulens omkring bygningen. 

Infralyd har også været 
nævnt som en mulig kilde 
til det dårlige indeklima 
moderne betonbyggeri. 

Henrik Møller (DIA-E Aal
borg - 74), som tidligere har 
arbejdet for Bruel & Kjær 
har siden 1976 været be
skæftiget på Institut for 
Elektroniske Systemer, 
AUC, hvor han bl.a. arbej
der med infralydproblemer. 
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I AUC's testrum frembringes infralyden af disse 16 stk. tretten 
tommers højttalere. Tilsammen er de i stand til at flytte ca. 15 
liter luft, hvilket giver mulighed for frembringelse af lydtryk op 
til 125 dB. Frekvensområdet er 0,05-30 Hz. Normalt er højtta
lerne dækket af en hessianbeklædning. 

Hvorvidt infralyd virke
lig kan være årsag til de 
nævnte gener, eller det er 
andre ukendte effekter, 
ved man i dag ikke med 
sikkerhed. 

I faglitteraturen er der 
meget modstridende oplys
ninger, og for at gøre for
virringen komplet frem
kommer der med jævne 
mellemrum artikler i dags
pressen, hvor grufulde 
virkninger af infralyd be
skrives. Infralyd har lige
frem været udråbt til frem
tidens snigende våben, som 
kunne vælte byer og dræbe 
mennesker. 

Hvad er infralyd? 
Blandt kilderne til den 

store usikkerhed om infra
lyd er en række udbredte 
misforståelser. 

Allerførst må det slås 
fast, at der ikke er noget 
som helst mystisk knyttet 
til infralyds opståen og ud
bredelse. Infralyden følger 
de sædvanlige fysiske love, 
ligesom almindelig lyd kan 
den måles, og man kan ved 
en tilstrækkelig ihærdig ar
bejdsindsats som regel al
tid finde lydkilden. 

Lyd - og altså også infra
lyd - er svingninger i luft
trykket omkring dets mid
delværdi, atmosfæretryk
ket, som er ca. 100.000 NI

m2
• Kraftig støj når sjæl

dent over 10 N/m2, eller 
0,01 % variation, og i sit føl
somste frekvensområde er 
det menneskelige øre i 
stand til at høre ca. 0,00002 
N/m2

, så der er altså tale 
om meget små variationer. 

Som nævnt omfatter in
fralyd lydsvingninger med 
frekvenser under 20 Hz. 
Hvor langt ned i frekvens, 
man bør benytte betegnel
sen infralyd, er der delte 
meninger om. Akustikere 
vil nok sætte grænsen et 
sted mellem 0,1 og 2 Hz, 
mens meteorologer vil 
medregne atmosfæriske 
trykvariationer med perio
detider på flere minutter. 

Ofte benyttes betegnel
sen infralyd fejlagtigt om 
vibrationer. 

Lad det være slået fast, 
at infralyd betegner sving
ninger i luft, mens vibratio
ner betegner svingninger i 
faste stoffer, f.eks. maski
ner, gulve, vægge og vin
duer. Vibrationer findes 
ofte ved de samme fre
kvenser som infralyd, lige
som de to fænomener 
jævnligt optræder samti
digt, men der er altså tale 
om to forskellige begreber, 
hvilket man bør være op
mærksom på. 

I professor Gavreau's 
eksempel og iøvrigt mange 
andre steder omtales en 
mystisk retningsvirkning 
eller selektivitet, som gør, 
at kun et enkelt lokale ram
mes af infralyd, medens alt 
er normalt i de omgivende 
rum. 

Dette er helt naturligt, og 
kan forklares på følgende 
måde: luften i det pågæl
dende rum danner sammen 
med en luftprop i en åb
ning, f.eks. døren, en så
kaldt »Helmholz-resona
tor«. En sådan resonator er 
afstemt til en ganske be
stemt frekvens, afhængig 
af rummets og åbningens 
dimensioner. 

Virkemåden svarer fuld
stændigt til det mere vel
kendte eksempel med en 
helt eller delvist tom flaske, 
som kan »stemmes« ved en 
justering af vandhøjden og 
dermed luftens rumfang. 

Hvis en sådan resonator 
rammes af en lyd med 
samme frekvens, som reso-

Kilde: Anslået tre- Anslået max. 
kvensområåe: lydtryle 

Naturlig forekomst: 
torden 
jordskælv 
hav bølger .I <1 Hz 
vind: 100 km/t 135 dB 

25 km/t 110 dB 
atmosfæriske tryk 
fluktuationer <. 1 Hz 100 dB 
vulkaner 

Menneskeskabt: 
fr:it fel_t: 

jetmotorer 1 - 20 Hz 135 dB 
heliokoptere 1 - 20 Hz 115 dB 
raketter 1 · 20 Hz 150 dB 
diselmotorer 10 · 20 Hz 110 dB 

�k,tj'!'i_t?��r.: 
løbe <.2 Hz 90 dB 

svømme -< 2 Hz 140 dB 
���j_i_: 

fiyvemaskiner <10 Hz 120 dB 
undervandsbåd 5- 20 Hz 140 dB 

raket 1 - 20 Hz 145 dB 
automobil 1 · 20 Hz 120 d8

helikopter 5 · 20 Hz 130 dB 

Skema over nogle kendte infralydforekomster. (Kilde: Nixon & 
Johnson). 



Under forsøgene på AUC 
præsenteres forskellige op
gaver til måling af arbejds
præstationer på små film
skærme. Svarene afgives ved 
tryk på et svarpanel, og re
sultaterne behandles på en 
datamat. Til venstre i billedet 
ses et audiometer, som an
vendes til høreprøver før og 
efterforsøgene. I baggrunden 
ses hessianbeklædningen, 
hvorunder højttalerne sidder. 

natoren er afstemt til, vil 
der inde i resonatoren op
stå et lydtryk, som kan 
være 10-20 gange større 
end udenfor. Overalt i nær
heden af professor Gav
reau's defekte ventilator 
har der altså været 7 Hz 
infralyd, men kun i det ene 
laboratorium, som var af
stemt til 7 Hz, blev lyden så 

kraftig, at den blev bemær
ket. 

Infralyd kan høres 
Det er en udbredt mis

forståelse, at infralyd ikke 
kan høres. Hvis lydtrykket 
bliver stort nok, er man i 
stand til at høre toner i 
hvert fald ned til 2 Hz. 

Som bekendt er det men
neskelige øre ikke lige føl
somt overfor alle toner. 
Man taler om, at der til en 
given frekvens er knyttet 
en bestemt tærskelværdi, 
over hvilken tonen er hør
bar. 

På figuren er vist en 
kurve over sådanne tær
skelværdier i frekvensom
rådet 2 Hz - 15 kHz. Når 
frekvensen sænkes under 
de 20 Hz, skal der større og 
større lydtryk til, før tonen 
er hørbar. Omkring 15 Hz 

forsvinder opfattelsen af 
lyden som en tone, lyden 
bliver mere ru, og fra om
kring 5 Hz kan man opfatte 
de enkelte svingninger. 

Det må her pointeres, at 
opfattelsen af disse dybe 
toner virkelig sker med 
øret. Der er altså ikke tale 
om, at man fornemmer to
nerne »med maven« eller 
lignende. 

Som nævnt er der stor 
uenighed om infralyds 
virkninger. I forbindelse 
med de amerikanske rum
fartsprogrammer har man 
lavet undersøgelser, som 
viser, at mennesket i hvert 
fald kortvarigt kan tåle me
get høje infralydniveauer 
(150 dB). 

Hvad mener forskerne? 
At der ved langt lavere 

niveauer skulle optræde de 
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omtalte genevirkninger, ty
der intet i de amerikanske 
undersøgelser på. Andre 
undersøgelser - bl.a. engel
ske - synes derimod at vise, 
at der faktisk godt kan 
være »noget om snakken«. 

En vis afklaring er dog 
ved at tegne sig. De vold
somme virkninger som øje
blikkelig svimmelhed, 
synsforstyrrelser, opkast
ninger, besvimelser o.l. har 
ikke kunnet påvises ved 
videnskabelige forsøg. 

Derfor er man i nogen 
grad begyndt at betragte 
infralyd som en miljøfak
tor på linje med almindelig 
støj, belysning, temperatur, 
arbejdstempo m.m. 

Dette medfører, at der i 
laboratorieforsøg inddra
ges metoder som måling af 
arbejdspræstationer, sub
jektiv udspørgen og i no-
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Tærskelværdi for hørbarhed af rene toner i freJ<vensområdet 
2Hz-15kHz. Den fuldt optrukne kurve følger de standardise
rede værdier fra ISO 226, medens den punkterede' er baseret 
på resultater fra Yeowarth og Evans, 1974. Grunden til, at de .. 
to kurver ikke når sammen, er formodentlig det ringe an�I 
personer, den punkterede er baseret på. (N. S. Yeowart, M. J. 
Evans: » Thresholds of audibility for very low frequency pure 
tones.« Journal of the Acoustical Society of America, vol. 55, 
no. 4, 814-818, 1974.) 

gen grad fysiologiske må
linger. 

Projekt på AUC 
På Aalborg Universitets-

center er der i et opbygget 
infralyd-testrum netop fær
diggjort en forsøgsrække 
med 16 forsøgspersoner. 
Selvom resultaterne ikke er 

færdigbehandlet, skal for
søgene kort beskrives. 

Alle personerne deltager 
i forsøget 4 gange, hver 
gang i 4 timer, og de udsæt
tes for infralyd, trafikstøj 
og stilhed. 

Forsøgspersonerne sid
der to af gangen i rummet, 
hvor de er beskæftiget med 
forskellige opgaver til må
ling af arbejdsydelse. Eks
empler herpå er reaktions
tidsmålinger, sammenlæg
ningsopgaver og hukom
melsestests. 

Nogle af opgaverne og 
apparaturet til præsenta
tion af dem er udviklet på 
Laboratoriet for varme- og 
klimateknik på DTH. En 
del af databehandlingen af 
resultaterne foregår også 
på dette laboratorium i 
samarbejde med civilinge
niør Gunnar Langkilde. 

Under forsøgene måles 
bl.a. forsøgspersonernes 
EKG og blodtryk, og der 
udføres en høreprøve før 
og efter hvert forsøg. Her
udover skal forsøgsperso-

neme hver gang udfylde et 
skema med spørgsmål om 
deres subjektive indtryk 
under forsøget. Resulta
terne af forsøgene forven
tes offentliggjort i år. 

I jagten på at afdække 
mystikken omkring infra
lyd, kunne det synes som 
om, man har fortabt sig i 
muligheden for at påvise 
fysiologiske virkninger el
ler virkning på arbejdsind
satsen. 

Dette har bevirket, at 
man mere eller mindre har 
overset den kendsgerning, 
at infralyd, som blot ligger 
lidt over tærskelværdien, 
kan virke irriterende alene 
i kraft af, at den kan høres. 

Dette forhold må under
søges nøjere og kan mulig
vis blive af afgørende be
tydning, når hygiejniske 
grænseværdier skal fast
sættes. Denne subjektive 
genevirkning af infralyd vil 
danne udgangspunkt for et 
nyt delprojekt, som starter 
på Aalborg Universitets-
center til efteråret. • 


