
Hljóðfræði I
Akústísk hönnun: samtal tónlistar og verkfræði

Samtstarfskúrs verkfræðideildar Háskóla Íslands og Tónlistardeildar Listaháskóla Íslands í umsjón Halldórs  
Úlfarssonar, hljóðfærahönnuð og Þráin Hjálmarsson, tónskáld og hljóðfærahönnuð.

Grunnupplýsingar:
Unnið er útfrá hljóðhegðun hluta (e. acoustic properties) og rýma og kynntar sem mótanlegur miðil til 
listsköpunar.  Farið er, með fyrirlestrum og samræðu yfir sögulegt vægi hannaðrar hljóðhegðunar í 
listum og fá innsýn í nýlegar rannsóknir á þessu sviði, m.a. í kynningum á verkefnum leiðbeinenda og 
fyrirlesara námskeiðisins.
Í áfanganum verður unnið með nemendum verkfræðideildar Háskóla Íslands að útfærslu 
samstarfsverkefnis þar sem sett verður fram ætlun um hljóðhegðun hlutar eða rýmis útfrá listrænni 
hugmynd og útfærslan útfærð með aðstoð greiningartækja og verklags verkfræði. Nemendur öðlast 
reynslu í að móta hugmynd um hljóðhegðun og fullvinna í samstarfi við verkfræðinema þar sem 
útkoman verður áþreyfanleg, eða kannski frekar áheyranleg, í listaverki.

Hæfniviðmið:
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
-hafa innsýn í listræna notkun á rými
-hafa nnsýn í vægi hljóðhegðunar (e. acoustics) í verkfræðilegum skilningi
-hafa innsýn í sögu og strauma í hljóðfærahönnun
-hafa kynnst hljóðeðlisfræðilegri nálgun á hljóðfæri og möguleika slíkrar nálgunar.
-hafa kynnst stafrænni forspá (Finite element analysis) um hljóðhegðun sem hönnunartæki.
-vera færir um að afla heimilda á sviði námskeiðsins.
-hafa öðlast reynslu af  samtali skapandi fags og raunvísinda.

Frekari áfangalýsing:
Í áfanganum er hljóðhegðun hluta (e. acoustic properties) og rýma kynnt sem mótanlegur miðill til 
listsköpunar.
   Á síðustu 100 árum hafa hugmyndir um hljóð í tónlistarsögunni tekið stakkaskiptum og tekið á sig 
ýmsar nýjar birtingarmyndir, þar sem nálgunin á hljóðið sem fyrirbæri er stokkað upp og nálgast á nýjan 
leik. Sem ólík dæmi má nefna vinnu tónskálda með tónstillingar og yfirtónaraðir sem og eigin 
hljóðfærasmíð fyrir tónsmíðar sínar, líkt og í tilfelli Harry Partch.
   Hljóðhegðun rýma hefur einnig verið innblástur frægra tónverka á 20. öldinni. Má þar nefna verk 
John Cage, 4’33’’ (1952) þar sem þögnin var viðfang tónsmíðarinnar og í raun eina „hljóð“ verksins í  
rúmar 4 mínútur, en verkið samdi Cage eftir að hafa dvalið í óhljóðbæru rými (e. anechoic chamber) og 
veitt skynjun sinni athygli. Verk Alvin Luciers, I am sitting in a room (1969), þar sem tónskáldið styðst 
við hljóðhegðun rýma frekar en hljóðfæra til að vinna með talmein (stam) sitt sem efnivið.
  Sem nærtækara dæmi má nefna hið nýreista listaverk Tvísöngur (2012) á Seyðisfirði eftir listamanninn 
Lukas Kühne. Verkið er samanstendur af  fimm rýmum sem hvert um sig hefur skýra eigin tíðnisvörun, 
þær tíðnisvaranir skapa fimm tóna skala sem er að sögn Kühne skírskotun til tvísöngshefðarinnar. Er 
það verk jafnframt dæmi um að mörk myndlistar og tónlistar verður æ óljósara þegar hljóð er nýtt sem 
miðill, en “hljóðlist” (e. “sound art”) er orðið gjaldgengt sem form innan myndlistar (í því samhengi má 
benda á yfirlitssýninguna Hljóðheimar sem listasafns Íslands tefldi fram til að gera íslenskri hljóðlist skil  
árið 2011).
   Hljóðhegðun er mikilvægt viðfang fleiri greina, líkt og í iðnaði og við upplifanahönnun lifirýma, en 
innan verkfræðinnar finnst heilt viðfang sem skiptir sér af  einvörðungu að hljóðhegðun (e. “acoustics”) 
og í áfanganum verður unnið með nemendum Verkfræðideildar Háskóla Íslands að útfærslu 
samstarfsverkefnis þar sem sett verður fram ætlun um hljóðhegðun hlutar eða rýmis útfrá listrænni 
hugmynd og útfærslan útfærð með aðstoð greiningartækja og verklags verkfræði.
Nemendum er veitt sögulega yfirsýn yfir vægi hannaðrar hljóðhegðunar í listum og fá innsýn í nýlegar 
rannsóknir á þessu sviði, m.a. í kynningum á verkefnum leiðbeinenda og fyrirlesara námskeiðisins. Þeir 



öðlast reynslu í að móta hugmynd um hljóðhegðun og fullvinna í samstarfi við verkfræðinema þar sem 
útkoman verður áþreyfanleg, eða kannski frekar áheyranleg, í listaverki.

Megináherslur:
Lögð er áhersla á nemendur kynnist vægi hljóðhegðunar fyrirbæra í tónlistarlegu samhengi, kynnist 
listrænni vinnu með hljóðhegðun sem miðil. Að nemendur tileinki sér færni í þverfaglegu samstarfi í 
útfærslu eigin verka.

Markmið:
Nemendur viði að sér færni í hönnun á hljóðhegðun og auki vitund sína um vægi akústískrar hegðunar í 
fagi sínu með tilliti til rýma og hluta (hljóðfæra).
Nemendur öðlist reynslu af  ólíkri nálgun á hljóð, í tengslum við frumsköpun.
Nemendur kynnist hljóðfærum og hljóðfærasmíði útfrá forsendum hljóðhegðunar.

Aðferðir:
Fyrirlesarar munu varpa ljósi á hina ýmsu vínkla viðfangsefnisins og setja það í faglegt samhengi.
Hópavinna nemenda HÍ og LHÍ snýst um að vinna að verkefnum sem að styðja undir inntak og 
markmið áfangans. Leiðbeinendur í áfanganum vinna með hópunum að verkefnum þeirra og tryggja að 
vel gangi. Í fyrirlestrum er vísað í gögn sem nemar munu geta nýtt sér í hópastarfanum.
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