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Inngangur

Upp kom hugmynd að samstarfi milli Tónlistardeild LHÍ og Verkfræðisviðs Háskóla Íslands. Að þessu sinni eru
tónsmíðanemar að velta fyrir sér hönnun stóls (e. bridge) á selló. Þeir hafa áhuga á að skoða álagsvirkni á
stólinn með það í huga að endurhanna m.t.t burðarþols. Þar kemur Tölvuvædd greining inn. Gera skal líkan
að óutskorna stólnum í Ansys, sem síðan tíðni- og álagsgreinir hann. Í framhaldi af því skal taka af honum eins
mikið efni og hann þolir burðarþolslega. Með það í huga að hann þarf að standast þrýsting strengajanna ásamt
plokki og strokum hljóðfæraleika. Að þessari greiningu lokinni tekur hljóðfærasmiður við keflinu og smíðar
burðarþolshannaða stólinn, sem síðan verður settur á selló til hljóðprufu. Að auki er markmið tónsmiðanna að
semja lag fyrir þetta nýja selló.

1 Lýsing á verkefni

Verkefnið er byggt á því að skoða nánar virkni stóla á selló. Svo ekki fari á milli mála hvað stóll er í sjón þá
er hann eins og á mynd 3. Stólar (e. bridge) strokinna strengjahljóðfæra þjóna þeim tilgangi að færa titring
strengjanna í hljómbotninn (e. resonator) auk þess eru þeir sía (e. filter) sem styrkir ákveðnar tíðnir en dregur
úr öðrum og hafa þannig áhrif á hljóm hljóðfærisins.

Mynd 1: Tengsl strengja, stóls
og hljómbotns

En sjá má samband strengja, stóls og hljómbotns á mynd 1.
Markmiðið er því að greina einfalt líkan af stólnum, og endur-
hanna hann með tillit til burðarþols. Því skal náð með notkun
Ansys og öðrum teikniforritum, eins og AutoCad.

Ákveðið er að gera einföldun á stólnum, eins og sjá má nánar í
kaflanum Aðferðafræði, og hafa hann óútskorinn. Gert er sta-
frænt líkan af óutskorna stólnum og fundin eigintíðni hans og
hann burðarþolsgreindur. Síðan ef tími gefst til þá skal endur-
hanna stólinn m.t.t. burðarþols, þ.e. án tillits til fagurfræði eða
hljómfræði. Líkanið á síðan að nota til að áætla hvernig stólinn
muni bregðast við slætti strengjanna, áður en það yrði fram-
kvæmt og hljóðfærasmiður myndi útbúa slíkan stól. Stólinn er
teiknaður í AutoCad og það síðan flutt yfir í Ansys. Þar sem
honum er breytt í rúmmál (e. volume), element skilgreint ásamt efniseiginleikum, sett er net (e. mesh) sem og
að skilgreina álag og jaðarskilyrði. Þar sem Ansys er notað til að tíðnigreina stólinn og álagsgreina.

2 Fræði

Þetta verkefni er af öðrum toga en vaninn er á vélaverkfræðisviði. Þar með er minna um fræði sem vant er að
vinna með. Auk þess verður ekki farið í fræðina á bakvið Ansys, enda ekki hlaupið að því í stuttu máli. Hins
vegar er það alveg þekkt að skoða eigintíðni hluta, eins og meðal annars er gert í þessari greiningu. Því er ágætt
að skilgreina fræðina á bakvið eigintíðni (e. natural frequency).
Eigintíðni er tíðnin sem hlutir titra á þegar þeir eru ekki truflaðir af utanaðkomandi kröftum. Hver frelsisgráða
hlutar hefur sína eigintíðni, táknað með ωn. Tíðni (ω) er jöfn hraða titrings deilt með bylgjulengd (λ), en það
er ekki farið nánar í það hérna. Aðrar jöfnur sem notaðar eru til að reikna eigintíðni velta á kerfinu í kringum
titringinn (e. vibration system). Eigintíðni er annað hvort dempað eða ódempað, það veltur á því hvort kerfið
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hefur krítíska dempun. Hin dempaða eigintíðni má setja fram með eftirfarandi jöfnu

ωd =
√
1− ζ2 · ωn

þar sem ζ er dempunarhlutfall 1

3 Aðferðahluti

Gert er nákvæmt en einfaldað líkan af stólnum, í AutoCad. Einföldun líkansins felst í því að sleppa öllum
útskurði og stykkið er jafngilt því sem smiðurinn er með í höndunum áður en hann sker af því, eins og á mynd
2, í stað þess sem sjá má á mynd 3.

Mynd 2: Einfaldað líkan af stólnum Mynd 3: Hefðbundinn stóll

Síðan er að skilgreina efniseiginleika fyrir stólinn. Stólinn er gerður úr hlyn (e. maple), sem samkvæmt reynslu-
ríku fólki á alnetinu2, hefur eðlismassa (e. density) á bilinu: 600-750 kg/m3. Ákveðið er að nota 650 kg/m3.
Einnig er þörf á að vita E-stuðul (e. modulus of elasticity) sem er fundin á sömu heimasíðu og reyndist vera
12,62 GPa. En ákveðið að rúnna niður í 12 GPa. Einnig er gerð sú nálgun að hafa hlutinn einsleitan. Þar
sem viðaræðarnar eru láréttar í hlutnum, er það ekki talið koma að sök, þ.e. þrýstingurinn er í y-stefnu þvert
á æðarnar. Þessi ákvörðun er þó eingöngu byggð á skorti á upplýsingum, því ekki fannst viðeigandi fasti í
x-stefnu. Einnig er þörf á að skilgreina tíðnibil fyrir eigintíðnigreininguna og er það haft 65-220 Hz, þar sem
það er tíðnibil strengjanna eins og sést á mynd 6. Þar hefur A-strengur hæstu tíðni, síðan kemur D, svo G og
að lokum C með lægstu tíðnina.

Líkanið er skilgreint sem rúmmál (e. volume) og fær element SOLID186, sem er solid-brick element með 20
hnútpunktum. Þetta element er talið líkja hvað best eftir hlutnum. Hann fær síðan net (e. mesh) og er eingöngu
í boði að velja frjálst net (e. free mesh) í þessu tilviki, þar af leiðandi eru mest um þríhyrningselement að ræða
fremur en ferhyrnt. Ansys fékk að hafa sína hentisemi með það og fær algjört frelsi og ekki reynt að stýra fjölda
elementa á neinn hátt, hvorki hæð né breidd. Enda dreifingin nokkuð góð og ásættanleg. Þetta má sjá nánar á
mynd 4. Á þessari sömu mynd, og betur skilgreint á mynd 5, má sjá álags- og jaðarskilgreiningar.

1www.chegg.com/homework-help/definitions/natural-frequency-5
2www.engineeringtoolbox.com/wood-density-d_40.html
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Mynd 4: Netið (e. mesh) á stólnum Mynd 5: Álag og jaðarskilyrði

Í tengslum við skilgreiningar þá er vert að hafa í huga að stólinn er ekki límdur niður við hljómbotninn eins og
ætla mætti. Heldur eru strengirnir það eina sem heldur honum á sínum stað. Þrátt fyrir þetta þá er ákveðið
hafa neðri hornhliðar á stólnum innspenntar, svo að Ansys væri að líkja eftir því að stóllinn væri kyrr á sínum
stað. Sjá nánar mynd 5.

Tafla 1: Umbreyting álagseininga

kp N ×10

13.5 132 1320

14 137 1370

18 177 1770

Varðandi þrýstinginn sem strengirnir mynda ofan á stólinn, þá
eru þetta meðaltöl sem gefin eru upp af nemendum Listaháskól-
ans. Þau eru eins og sjá má á mynd 5 og á mynd 6. Hins vegar er
einnig að finna mynd sem gefur gröf af togi í strengjum, flokkað
eftir tegundum strengja á mismunandi strengjahljóðfæri3 þegar
búið er að stilla hljóðfærið rétt. Grafið má sjá á mynd 7. Þetta er
sett upp þannig að ímynduð kílólóð eru eins og látin hanga fram
af brún sem síðan toga í strenginn. Það eru fjölbreyttari tölur en
sjá má á mynd 6, en virðast passa nokkurn veginn við það sem
kemur fram í fyrri myndin. Því er gert ráð fyrir að tölurnar á
mynd 6 séu einhvers konar meðaltal og notast við þær eins og sjá má á mynd 5.

Mynd 6: Sjá má álag og tíðni sem
strengirnir valda á stykkið

Mynd 7: Graf af togi í strengjunum,
miðað við mismunandi strengi

3www.rdebey.com/string_tension.htm

VÉL103M Tölvuvædd greining bls. 4



Brúarsmíð 28. nóvember 2013

Síðan þegar á reyndi þá kom í ljós að engin viðbrögð voru að fá við notkun á þessum tölum þannig ákveðið var
að margfalda með 10 við álagstölurnar, sjá má í töflu 1. Það hafði reyndar ekki eins mikil áhrif og ætlast var
til, en látið þar við sitja og ekki aukið meira við álagið.
Eins og sjá má í töflu 2 þá eru Spirocore og Helicore algengast að nota hér á landi, að sögn tónsmiðanna í LHÍ. Í
þeirri töflu má sjá grófan álestur af grafinu, mynd 7, og umbreytingu eininga. Þetta virðast vera nokkurn vegin
sömu tölur (innan skekkjumarka í svona einfölduðu líkani) og sjást á mynd 6, þ.e. þegar margfaldað er með 10
við kg-tölu til að fá ca. Newton-gildi.

Tafla 2: Aflestur af grafi á mynd 7 og umbreyting eininga

Spirocore

string pounds kg

A 32.5 14.7

D 31.5 14.3

G 31.0 14.1

C 30.0 13.6

Helicore

string pounds kg

A 35.5 16.1

D 32.0 14.5

G 29.5 13.4

C 28.5 12.9

4 Umfjöllun og niðurstöður

Byrjað er á eigintíðnigreiningunni. Væntingar eru á fá jafnvel þrjár eigintíðnir þar sem frelsisgráður eru þó það
margar. Hins vegar kom það í fyrstu á óvart þegar aðeins ein eigintíðni lét sjá sig og er hún u.þ.b. 76 Hz.
Að vandlega íhuguði máli er komist að þeirri ástæðu, að þetta hljóti að vera vegna þess hve lítill, stuttur og
massífur hluturinn er. Og það er ekkert við því að gera nema prófa að gera hann efnisminni. En það verður að
bíða betri tíma, þar sem tímapressa er á verkefninu.

Þegar kom að burðarþolgreiningunni, er ekki mikið annað upp á teningnum. Á eina staðnum þar sem sjá má
einhverja litagleði er í von Mises greiningunni, mynd 8, þar sem gildið er að hámarki u.þ.b. 230 MPa. Þessi
mynd er miðuð við minni gildin á þrýstingi. Það sama má segja um afmyndun sökum niðurbeygju (e. deformed
shape), mynd 9. Álagið sem sett er á það hefur lítið að segja, þrátt fyrir að það væri aukið um ×10. En það
er sennilega af sömu sökum og fundnar voru vegna skort á eigintíðnum. Þetta eru samt raunsæjar niðurstöður
miðað við hversu mikið er einfaldað og nálganir sem gerðar eru. Eftirá að hyggja hefði mátt byrja með líkan
sem er ekki eins mikil einföldun og notast er við hér. Eins og t.d. má sjá á mynd 10. Eftir að kynning var
haldin á þessum niðurstöðum var ákveðið að gefa sér örlítinn tíma í að gera slíkt, en tími gafst ekki til að klára
það. Mynd 10 gefur þó hugmynd að næsta skrefi.

Mynd 8: Von Mises greining, zoom inn
á mestu spennu

Mynd 9: Afmyndun vegna niðurbeygju
(e.deformed shape)
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Enn frekar má ímynda sér að gaman væri að setja inn hefðbundinn stól í Ansys og greina hann. Hægt er að
vinna mun meira í þessu verkefni, með því að setja inn stólinn, strengina og jafnvel einhverskonar einföldun á
hljómbotni. Sjá mynd 11.

Mynd 10: Örlítið flóknari stóll
Mynd 11: Hugsanlegt framhald síðar byggt á þess-
ari teikningu

5 Ályktanir og samantekt

Þegar fundin er eigintíðni hlutar kom bara ein eigintíðni í ljós, þrátt fyrir að búast mátti við allt að þremur.
Niðurbeygja vegna þrýstings strengjanna er óveruleg, því hluturinn er of stuttur og lítill miðað við hvað hann
er massífur.

Álykta má að þetta sé ágætis byrjun og auðvelt ætti að vera að taka upp þráðinn síðar. Þetta er spennandi
viðfangsefni sem vert er að skoða nánar, þó ekki væri nema til gamans. Ekki er vitað til að hannaður hafi
verið stóll m.t.t. burðarþols. En mikilvægt er að hafa líkanið mun nær raunveruleikanum til að það gefi betri
mynd. Það myndi gefa áhugaverðari niðurstöður og hægt væri að feta sig meira í átt að því að endurhanna
stólinn.
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