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

Stólar (e. “bridge”) strokinna strengjahljóðfæra þjóna þeim tilgangi að færa titring strengjan-
naí 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.

Í þessu verkefni höfum við áhuga á að krukka í virkni stóls á sellói. Hans Jóhannson
hljóðfærasmiður mun útbúa fyrir okkur stól úr hlyn (sem er að öllu jöfnu notaður í 
sellóstóla)án þess þó að skera í hann hin hefðbundnu “göt”, hann mun laga þennan “óút-
skorna” stól að sellói sem við höfum aðgang að svo að við getum hlustað á hann.

Verkefni 2 - Brúarsmíð

Hefðbundinn sellóstóll

Hér sjást mál og lögun stólsins 
nokkuð rétt. Hann mun breytast 
örlítið eitt við það að vera sniðinn 
að sellóinu sem við erum að nota. 
En lokalögun hans mun vera 
teiknuð kórrétt í þrívídd sem 
nemendur VÉL 103M geta fengið 
á hvaða skjalasniði sem þeir 
kjósa. 



Við myndum svo bera saman hegðun módelaða stólsins og þess efnisgerða til að sjá 
hversu vel módelið stenst raunveruleikann með það fyrir augum að átta okkur á aðferðinni 
sem er í notkun.

Til þess að gera verkefnið áhugavert myndum við jafnframt biðja verkfræðinemana 
að nota módelið til að endurhanna lögun stólsins með því einu að fjarlægja efni af 
upprunalega forminu. Og að endurhönnunin hefði það að takmarki að gera stólinn 
eins efnislítinn og hægt er (miðað við að hann standist samt þrýstinginn af hinum 
spenntu strengjum undir mesta álagi sem hljóðfæraleikari mun beita hljóðfærið: 
kröftugt plokk).

Við myndum svo efnisgera þá útgáfu líka og bera saman hljóm þessara tveggja stóla hvor
við annan ásamt því að bera hegðun stólanna saman við hina módeleruðu hegðun.

Okkur þykir það nokkuð áhugavert að fá stól í hendurnar sem er nokkurnveginn hannaður
eingöngu út frá verkfræðilegum forsendum (burðarstyrk) og það verður nokkuð fútt í því að
bera hljóm hans við stóla hinni klassísku, árhundruðagömlu hefð.

PS. Fyrir þá sem hafa brennandi áhuga á efninu getur Hans Jóhannson vísað á mikið lesefni um 
sveifluhegðun klassískra hljóðfæra.

Við viljum gjarnan biðja verkfræðinema í Tölvuvæddri greiningu að gera stafrænt líkan af 
óútskorna stólnum okkar og nota það til þess að áætla hvernig hann muni resónera með 
þeim impúlsum sem strengirnir munu láta virka á hann þegar stóllinn er kominn á sellóið.
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Samband strengja, stóls og hljómbotns er 
flókið og að líkindum utan þess ramma sem 
VÉL 103M býður uppá. Því leggjum við ekki til 
að hljómbotninn sé tekinn til greina í móde-
linu, en ef nemendur hafa einstakann áhuga á 
efninu og vilja módela hljómbotninn í samspili 
við stól og strengi munum við veita aðstoð eftir 
fremsta megni.

Athuga ber að þrýstingur strengja á stólinn 
veltur á tegund og efni, tölurnar sem eru 
gefnar upp hér við hliðina miða við undinn 
stálstreng og eru nothæfar til viðmiðunar. 

Við myndum gjarnan vilja vera í frekara sam-
bandi varðandi lokastillingar á módelinu hvað 
þetta varðar (okkur vantar nákvæmari upplýs-
ingar um strengina sem við verðum með).

Hér má sjá töflu yfir spennu nokkura algengra 
sellsóstrengjategunda:

http://www.rdebey.com/string_tension.htmGrunntíðni hvers strengs í þessari skýringarmynd 
miðar við hefðbundna stillngu sellós

Þess má geta að í samstarfi við Hönnunar og Arkítektúrdeild Listaháskólans höfum við 
aðang að þrívíddarprentara sem prentar í PLA plast. Ef við viljum stækka verkefnið 
gætum við framleitt stólanna í PLA og kannað þær útgáfur þeim sem teknar eru í hlyn.


