
Hér að neðan er lýsing á verkefni sem er hluti af tilraunasamstarfi milli námskeiðanna 
Tölvuvædd greining í Verkfræðideild HÍ og Hljóðfræði 1b í Tónlistardeild LHÍ sem er pru-
fukeyrt veturinn 2013 - 2014. Samstarfið hljóðar upp á samvinnu tónsmíðanema og verk-
fræðinema við greiningu og framkvæmd á áhugaverðum akústískum tilraunum.

Í Tónlistardeild LHÍ við Sölvhólsgötu er lítið æfingarherbergi með málin:

331cm X 227cm X 253cm

Á herberginu er gluggi í umþb. 50cm breidd og 191cm á hæð við hliðina á hurðinni.

Verkefni 1 - Skemmdarverk í C dúr

*Upplýsingar fáanlegar í hærri upplausn

Tíðnisvörunargreining okkar á herberginu (með forritinu Fuzzmeasure) gefur til kynna 
sterkar svaranir á nokkrum tíðnum, helstu topparnir í rýminu eru á tíðnum 103Hz, 130Hz, 
160 Hz, 211Hz og 355Hz. Sjá graf:



Tónsmíðanemendur í áfanganum Hljóðfræði 1b festu áhuga á tíðnunum: 130 (hljómandi c) 
og 160Hz (lækkað e) sem eru nokkuð sterkar í rýminu, en þær tíðnir eru hluti af C dúr 
hljómi.

Við viljum gjarnan biðja verkfræðinema í Tölvuvæddri greiningu að setja upp stafrænt líkan
af aðstæðum í æfingarrýminu þar sem tekið er tillit til stærð og lögunar rýmisins og nota
módelið til að finna hæfilegt mál á tveim Helmholtz resonatorum með það fyrir 
augum að styrkja tíðnirnar: 130.8Hz (hljómandi c) og 196Hz (hljómandi g) eins mikið 
og hægt er. Úr verður sterkur C-dúr hljómur í rýminu, þannig munu tíðnirnar 130.8Hz, 160 
Hz og 196 Hz skapa C-dúr hljóm. Æfingarrýmið verður MJÖG vont til notkunar til æfinga á 
verkum öðrum en þeim sem eru í C-dúr og því hljóðvist rýmisins óvenju hlutlæg.

Á næstu önn munum við raungera tilraunina byggt á niðurstöðum tölvugreiningar og smíða 
resonator sem við setjum í herbergið. Athugið að sökum takmarkaðra úrræða er hámarks 
stærð resonatórs umþb. 60cm í þvermáli. Einnig verður okkur hægara um vik að smíða 
slíkann með sílendrískum hálsi (til vinstri) fremur en “svanslaga” hálsi hefðbundinna Helm-
holtz resónatora. 


