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Inngangur

Klarinett er tréblásturshljóðfæri í flokki einblöðunga. Hljóðfærið er sett saman úr  fimm 

rörlaga hlutum; munnstykki, baulu, efra- og neðra-meginstykki og bjöllu. Auk þess þarf 

klemmu og einfalt blað til þess að leika á hljóðfærið. Innra borð klarinettsins, að 

undanskildu munnstykkinu og bjöllunni, er sívalningslaga (e. cylindrical), þó með 

lítilsháttar útvíkkun eftir því sem neðar dregur á hljóðfærið.

   Líta má svo á að klarinett sé „modular“ hljóðfæri. Það helgast af  því að alþekkt er að 

klarinettleikarar skipti út einstökum hlutum hljóðfærisins til að finna þann tónblæ, og 

eftir atvikum stillingu, sem hentar hverju sinni. Þetta á við þrjá af  fimm meginhlutum 

klarinettsins; munnstykkið, bauluna og bjölluna.

  Markmið verkefnisins, sem var samstarfsverkefni með Hljóðrannsóknarsetur 

Listaháskóla Íslands, var að breyta hljóðblæ klarinettsins á einfaldan hátt með því að 

breyta gerð og lögun eins þessara hluta; baulunnar. Ástæða þess að baulan varð fyrir 

valinu er einföld. Sem næst efsta stykki hljóðfærisins (á eftir munnstykkinu) hefur baulan 

áhrif  á tónblæ á öllu tónsviði klarinettsins. Baulan er jafnframt sá hluti hljóðfærisins sem 

algengast er að klarinettleikarar skipti um og sá sem hefur hvað mest áhrif  á tónblæ 

hljóðfærisins. Þá er baulan mun einfaldari að gerð en bæði bjalla og munnstykki 

klarinettsins. Að vissu leyti má því segja að útgangspunktur verkefnisins hafi verið að 

draga fram og ýkja þann breytileika sem þegar er til staðar í klarinettinu. Venjuleg 

klarinettbaula er að jafnaði á bilinu 63-67 mm á lengd. Hluti þessarar lengdar eru 

samskeyti við munnstykkið annars vegar og efra-meginstykkið hins vegar og því er innri 

sívalningur venjulegrar baulu um 30 mm á lengd.

   Strax í byrjun rannsóknarinnar var valið að fara þá leið að gera margar frumgerðir með 

skömmu millibili (e. rapid prototyping) sem unnt væri að spila á og rannsaka um leið. 

Þetta var mögulegt með því að nýta þrívíddarprentun við gerð frumgerðanna, þar sem 

baulurnar voru teiknaðar upp í tölvuforriti og prentaðar úr plasti í þrívíddarprentara 

hönnunardeildar LHÍ. Auk þess að vera fljótleg, ódýr og skilvirk aðferð hefur 

þrívíddarprentun af  þessu tagi einnig í för með sér að hægt er að prenta form sem erfitt 

eða ómögulegt er að renna í tré, það efni sem klarinettbaulur eru alla jafnan gerðar úr.

   Þegar rannsóknin hófst kom í ljós að breytt lögun baulunnar hefur ekki aðeins áhrif  á 

tónblæ klarinettsins heldur einnig stillingu þess. Þetta helgast af  því að þegar lögun 



baulunnar er breytt breytist lengd þess að vissu leyti um leið, þ.e. lengd standandi bylgju 

hljóðfærisins er önnur, ásamt því að rúmtak loftsins í klarinettinu breytist. Vegna þess að 

klappakerfi hljóðfærisins er hannað fyrir ákveðna lengd bjagast stilling hljóðfærisins,  

hlutfallsleg afstaða milli opna á hljóðfærinu, miðað við „réttan“ tónstiga, breytist. Síðar í 

rannsókninni var farið að nota þessa vitneskju markvisst til þess að reyna að fá fram nýja 

tónstiga með því að lengja bauluna. Þá lækkaði grunntónn hljóðfærisins.  Úr þeim 

tilraunum fékkst einnig tónstilling þar sem áttundinni var skipt niður í smærri og fleiri bil.

   Þegar venjulegri klarinettubaulu er skipt út fyrir breytta klarinettubaulu fæst bæði nýr 

hljóðblær og ný stilling án þess að hljóðfæraleikarinn þurfi að breyta mikið út af 

venjulegri spilatækni. Það er ekki ósvipað því þegar strengjaleikar eru beðinn um að leika 

scordatura, þ.e. að breyta stillingum á strengjum hljóðfærisins. Þetta hefur mikla kosti í 

för með sér, einkum vegna þess að hægt er að nota mjög breyttar tónstillingar án þess að 

hljóðfæraleikarinn þurfi að læra fjölda nýrra fingrasetninga. Þar með opnast nýr 

hljóðheimur, nánast fyrirhafnarlaust.

   Þó ber að hafa í huga að notkun þessara baula er enn sem komið er ekki 

vandkvæðalaus. Baulurnar virka ekki allar jafn vel á öllu tónsviði hljóðfærisins. Einnig er  

mun meiri bakþrýstingur (e. backpressure) í sumum gerðum nýju baulanna en 

klarinettleikarar eiga að venjast og jafnframt verður erfiðara að leika á hljóðfærið eftir því 

sem rúmtak loftsins í því eykst. Við þessu tvennu má þó bregðast með því að nota léttari 

blöð en ella. Þá hefur ekki enn verið rannsakað hvaða áhrif  efniseiginleikar plastins sem 

baulurnar eru prentaðar úr hafa á tón þeirra. Þessi atriði blikna þó í samanburði við þá 

möguleika sem baulurnar hafa í för með sér.

Ættartré:

Baula nr. 1 er bæði að lengd og lögun eins og venjuleg klarínettu 

baula. Hún var hugsuð sem tilraun til þess að athuga hvort mögulegt 

væri að þríðvíddarprenta baulu, festa hana á klarínett og heyra hvaða 

áhrif  plastið hefði á tón hljóðfærisins. Niðustaðan var sú að baulan 

hljómaði eins og venjuleg baula. Að vísu voru gerð minniháttar 

mistök við gerð holunnar sem snýr að munnstykkinu svo erfitt reynist 

að festa hana á hljóðfæri.
Baula nr. 1
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Baula nr. 2 var bæði tilraun til þess að breyta innra rými baulunnar sem 

og lengd hennar. Rýmið var gert kúlulaga og baulan var svo lengd. 

Einnig vakti það fyrir rannsakendum að reyna að búa til lögun sem 

ekki væri hægt að renna í við.  Baula nr. 2 reyndist hafa háan topp á 

einni tíðni. Sú tíðni er svo sterk að hún tekur í raun yfir hljóðfærið 

sjálft. Það er því bara hægt að leika einn tón. Það skiptir því í rauninni 

ekki máli hvort afgangur hljóðfærisins sé áfastur því að klapparnir hafa engin áhrif  á 

tónhæð. Þeir breyta þó lit tónsins örlítið.  Þess má geta að það vakti athygli rannsakenda 

að hækkun varð, frá því að blásið var í munnstykkið eitt og sér, þegar nr. 2 var fest við 

munnstykkið. Sem er þveröfugt við það sem ætla má þegar lengd tóngjafa er aukin. 

Baula nr. 2 gerði rannsakendum það ljóst að minni breytingar á innra rými baulunnar 

gæfu ef  til vill áhugaverðari niðurstöður.

Baulur nr. 3 og nr. 4 eru mjög líkar að innviði eins og sjá 

má á myndini hér til hliðar. Þær byggja báðar á sama 

forminu þar sem að innri hólkur skiptist í stærri og minni 

hólk. Formið var fundið með hjálp forrits sem segir til um 

lögun barkans þegar ákveðnir sérhljóðar eru sagðir. Formið 

sem notað var í nr. 3 og 4 er lögun barkans þegar borið er 

fram hljóðið [y] (sem kalla mætti franskt „U“)  Munurinn á 

milli baulu nr. 3 og nr. 4 liggur í því hvernig innei hólkurinn 

snýr. Í baulu nr. 3 snýr mjórri endi hólksins að munnstykkinu og gildari endinn að efra 

meginstykki. Baula 4 er þeim vandkvæðum bundin að erfitt reynist að blása í hljóðfærið 

vegna bakþrýstings sem myndast. Upprunalega var hugmyndin eingöngu að breyta 

tónblæ. Það kom þó á daginn að breytt stilling var auka afurð af  þessum breytingum. Í 

næsta hluta er hægt að sjá mælingar á stillingunni sem fæst úr nr. 3 og nr 3.2.1.

Engir undirflokkar hafa verið gerðir af  baulu nr. 4. Hins vegar hafa verið prentaðir þrjár 

kynslóðir af  baulu nr. 3. Á baulu nr. 3.2 var gerður stútur til að auðveld loftinntak í innri 

hólk. Þéttni baulunnar á samskeytum við efra meginstykki var ekki næg en úr því var bætt 

í baulu nr. 3.2.1. Auk þess er 3.2.1 einum millimetra lengri en forverar h ennar. Baula nr. 

3.3 er systur baula nr. 3.2. Baula nr. 3.3 er í raun eins og 3.2 nema hún er stækkuð upp 

svo að stærri hluti innri hólks sé jafn stór og í venjulegri baulu.

Baula nr. 3 og nr. 4 
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Í baulu nr. 5 var innri lögun baulunar breytt þannig 

að loftið þarf  að ferðast eftir spíral í stað þess að 

um beint rör væri að ræða. Þessa baulu má flokka 

setja í flokk með baulu 2 sem ekki er hægt að renna 

hana í tré vegna furðulegrar lögunar (spírall og 

kúla).

  

 Baula nr. 6 er lengri en venjulegar baulur. Það gerir það að verkum að heildar lengd 

hljóðfærisins eykst og grunntónn þess lækkar. Það gerir það að verkum að klappakerfi 

hljóðfærisins bjagast. Lengd milli hvers klappa verður hlutfallslega minni og þar með 

tónbilið á milli þeirra. Þetta gerir það að verkum að hægt er að spila fleiri en tólf  nótur í 

áttund. Til eru tvær gerðir af  baulu nr. 6: 6-1 og 6-2. Niðurstaðan var sú að 6-1 gaf  af  sér 

14 tóna en 6-2 gaf  u.þ.b. 12.5 tóna. Til eru tvær gerðir af  baulu nr 6-1 og 6-2. Vegna 

mistaka í fyrstu prentun var enginn innri hólkur á báðum gerðum. Önnur prentun var 

svo gerð með innri hólk. Þó svo að mistök hafi verið gerð í fyrri prentun má segja að 

niðurstaða hennar vakti meiri athygli rannsakenda. Báðar útgáfur gefa bjagaðan skala. 

Fyrri prentunin það fram yfir þá seinni að gefa áhugaverðari bjögun á tónblæ.

Mælingar á völdum baulum:

Gerðar voru eins mælingar á tveimur baulum (nr 3 og nr. 3.2.1) sem sjá má í viðauka. Úr 

myndunum er hægt að lesa hvaða tónn er fingraður og hvaða hljómandi tónn heyrist 

þegar leikið er mezzopiano. Frávik frá tóni eru gefin upp í centum fyrir ofan nótnastreng. 

Neðan við nótnastreng er dýnamíkst svið hvers tóns gefið upp ásamt áhrifum sem 

dýnamískar breytingar hafa á tónhæð. Í samanburðarmælingum á nr. 3.2.1 og nr. 3 var 

blaðið fest með silfur klemmu (ligature). Síðasta mælingin er svo gerð á nr. 3 þar sem 

notast er við leður klemmu til samanburðar við nr. 3 með silfur klemmu.
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Baula nr. 5



Niðurstaða:

Þó svo að rannsóknin sé í raun og veru bara á byrjunarreit er strax hægt að sjá 

áhugaverða kosti þess að halda áfram tilraunum með breyttar klarinettu baulur. 

Tilraunirnar hafa strax gefið af  sér áhugaverðar útkomur í formi tónblæs sem og í 

breyttri stillingu hljóðfærisins. Þó svo að sumar baulurnar gefi af  sér ófyrirsjáanlega 

niðurstöðu er þó oftast hægt að finna fingrasetningar eða þröngt tónsvið þar sem að 

hljóðfæraleikarinn hefur meiri stjórn yfir útkomunni. Eins og mál standa er það í 

höndum hljóðfæraleikarans að gera sjálfur tilraunir með ýmsar breytur, t.d. þykkt blaðs, 

fyrir hverja baulu fyrir sig. Í því samhengi má nefna að ef  ætlunin væri að láta þetta virka 

sem einskonar scordaturu þá þyrfti að kortleggja betur þessar breytur hverrar baulu fyrir 

sig til þess að auðvelda hljóðfæraleikaranum að ráða við þann hljóðheim sem hún hefur 

uppá að bjóða. 

   Forsenda fyrir því að hægt er að stunda þessar rannsóknir, er eins og áður segir, auknir 

möguleikar og fljótvirkni þrívíddarprentunar. Það mun seint takast að kortleggja þær 

breytur sem hafa áhrif  og mjög erfitt er að segja til um hver útkoma baulunnar verður 

áður en hún er prófuð. Því er nauðsynlegt að geta framleitt þær á fljótlegan og ódýran 

máta. 

   Það væri áhugaverð framtíðarstefna verkefnisins að reyna að vinna markvisst að því að 

taka fyrir ákveðnar gerðir af  baulum og fínpússa þær þar til að áhugaverð niðurstaða 

fæst. Í þessu samhengi má helst nefna baulu nr. 3.2.1 sem tók þrjár kynslóðir af 

lagfæringum en útkoman varð strax langt um áhugaverðari og áreiðanlegri en fékkst úr 

öðrum baulum.    
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