
Endurhannaðir sellóstólar
Skýrsla í Hljóðfræði IB haustið 2013 og 2B vorið 2014

Inngangur:

Stóllinn á strokhljóðfærum er lítill og einfaldur hluti hljóðfærisins sem er skorðaður milli búksins og 

strengjanna. Grunnform stólsins er nokkuð staðlað þó stóllinn sé ávallt lagaður að hverju hljóðfæri fyrir 

sig. Stóllinn er úr hörðum viði, sem er lítið sem ekkert meðhöndlaður utan útskurðar og pússunar. 

Mikilvægi stólsins fyrir hljóðblæ og orkunmiðlun í sellói er gríðarlegt, þrátt fyrir smæð hans. Hlutverk  

stólsins er að flytja víbring strengjanna sem eru stroknir/plokkaðir yfir í hljómbotninn sem síðan ómar 

og sendir hljóðið út úr hljóðfærinu, en það sem í því felst er einnig að hleypa æskilegum tíðnum í gegn 

og sigta úr háar, óæskilegar tíðnir sem eru ávallt til staðar í stroknum streng. Til þess að stilla stólinn inn 

á réttar tíðnir nýtir hinn dæmigerði fiðlusmiður grunnformið sem útgangspunkt og sker úr stólnum hér 

og þar til að fínstilla blæinn.

   Það er áhugavert viðfangsefni að taka þvílíkan hlut, sem auðvelt er að eiga við sökum stærðar, efnis 

og einfaldrar meðhöndlunar, og athuga að hversu miklu leyti er hægt að endurskilgreina hljóðblæ 

hljóðfæris sem hefur fest sig rækilega í sessi í um þrjár aldir, með því einungis að breyta lögun hlutarins 

og þar af  leiðandi hegðun hans. Með hjálp tækninýjunga s.s. modal analysis og laser-skurðargræju er 

mögulegt að gera tilraunir á fyrirbærinu á einfaldari og fljótlegri hátt en fiðlusmiðir hafa vanist.

Meginmál:

Hans Jóhannsson fiðlusmiður var okkur innan handar í ferlinu og veitti okkur innsýn í sína vinnu og 

nálgun við stól strokhljóðfæra. Hann hélt stuttan inngangs fyrirlestur um sveiflugreiningu (e. modal  

analysis). Það er eins konar tölvulíkan sem spáir fyrir um hegðun þrívíðra hluta sem víbra, hvernig efnið 

sveiflast eftir mismunandi mynstrum í sambandi við lögun hlutarins. Hugmyndin var að vinna að 

sveiflugreiningu á sellóstólum í samstarfi við nemanda í verkfræðadeild Háskóla Íslands. Verkefnið var 

skipulagt í áfanganum Hljóðfræði 1b innan tónlistardeildar Listaháskóla Íslands á fyrri hluta haustannar 

2013 og síðan afhent verkfræðideild Háskóla Íslands til úrvinnslu á seinni hluta annar. 

   Sú varð raunin að hugbúnaðurinn sem notaður er við sveiflugreiningar krafðist mikillar reynslu og 

þekkingar sem nemendur höfðu ekki öðlast í sínu námi. Þess vegna var ákveðið að í stað 

sveiflugreiningar yrði unnin burðarþolsgreining með tilliti til strengjanna sem álagspunkta. Þar sem 

okkar áfanga var lokið þegar verkfræðinemarnir hófust handa við verkið, fórst fyrir að fylgja vinnunni 

eftir því samtal við verkfræðinemana í vinnuferlinu var takmarkað. Þær niðurstöður sem voru kynntar í 

lokayfirferð námskeiðsins í HÍ voru fremur dapurlegar og þar komu engar nýtilegar upplýsingar fram 

utan þeirrar staðfestingar að meira beint samstarf  væri æskilegt í slíku verkefni.

   Eftir jól var farið í hönnunar og framleiðsluferli þar sem lagt var upp með nokkrum einföldum 



formum sem hægt er að skera auðveldlega út í laser-skurðarvél. Þar sem engar nýjar vísindalegar 

theoríur lágu fyrir um hegðun mismunandi forma, eins og við höfðum e.t.v. reiknað með að hafa í 

höndunum eftir að nemar frá verkfræðadeild HÍ hefðu upplýst málið, voru nokkur ólík form stóla valin 

með þumalputtalógík og innsæi að leiðarljósi. Fjögur ný afbrigði við sellóstólinn voru framleidd úr 

hefðbundnum efniviði sem Hans Jóhannsson lét okkur eftir, eitt formanna er asymmetrískt og þótti 

okkur skynsamlegt að gera tvö eintök af  þeim stól, annað spegilmynd hins, til að nýta þátt strengjanna í 

að skapa ólíkan heildarblæ fyrir hljóðfærið.  

   Stólarnir voru skornir út á verkstæði LHÍ í Þverholti, undir handleiðslu Halldórs Úlfarssonar. Hans 

Jóhannson lagaði svo laser-skornu stólana að hljóðfæri sem við höfðum aðgang að, á vinnustofu sinni 

við Ingólfsstræti.  

   Stólarnir voru svo prófaðir hver á fætur öðrum, ákveðnir algengir þættir sem koma fyrir í 

sellótónbókmenntunum og eru sellóinu eiginlegir, kannaðir á kerfisbundinn hátt og voru allar prófanir 

hljóðritaðar. Einn liður í prófraun stólanna var að nota svokallaða impulse response aðferð, þá er lítill 

snertihljóðnemi festur á hljómbotn hljóðfærisins og stóllinn sleginn létt. Með hjálp tölvuforrits sem 

vinnur úr upplýsingunum gefur þessi aðferð góða yfirsýn yfir hljóðrænt eðli hlutarins, hvaða tíðnir eru 

ráðandi. Okkur þótti forvitnilegt að nota þessa aðferð þegar búið væri að skorða stólinn milli 

strengjanna og búksins og sjá hvort spennan sem strengirnir valda gæfu áhugaverðar niðurstöður. Þessi 

liður mistókst að vísu því okkur skorti nægilega þekkingu á framkvæmdinni sjálfri. Það kom til álita að 

við notfærðum okkur specrtogram (þ.e. myndræn framsetning hljóðs), því þess háttar athuganir geta oft 

leitt í ljós ýmsa dulda eiginleika hljóðs. Sökum tímaskorts var ákveðið að byggja athugunina á hlustun og 

geyma upptökurnar sem síðar mætti vinna betur úr.

Eftirfarandi er uppbygging athugana og athugasemdir við hvern stól.

Upptöku-Strúktúr

Nafn stóls

Bank í stól dempað

Pizz. opnir

Strok opnir

Glis C/G/D/a

Gliss Flagolet C/G/D/a

Sul pont C/G/D/a

Strok á stól

 



Mælingar

1) Stóll: 0

Athugasemdir: 

Resonanstoppar c’, e’ og f#’’

Hugsanlegur úlfur í hljóðfærinu á litla f.

2) Stóll: R1

Athugasemdir:

Resonanstoppur b’

Stóll R1 er mun skærari/mjórri hljóm en stóll 0. Svörunin er hljómar eins og hún sé líka örlítið linari.

Litur sem minnir, að einhverju leyti, á barokk hljóðfæri. 

Augljós massamunur er á stól R1 og 0. Stóll R1 gæti gefið sig á hverri stundu.



3) Stóll: R2

Athugasemdir:

Resonanstoppar: c’, f#’’ og e’.

Meira body og dempaðari en R1. Hljómar ekki ósvipað og upprunalegi sellóstóllinn. 

4) Stóll: CH

Athugasemdir:

Svipaður fílingur í bassa-strengjunum og í R1, lint (brauðfóta) sánd. Annars var lítill litamunur á t.d. R2.

Efri strengirnir frekar dempaðir og kannski flatir. 



5) Stóll: CV

Athugasemdir:

Resonanstoppar: c’’ og e’’

Ýktir litir bæði uppi og niðri. Í CH upplifði maður meira „skrýtið” sánd í neðri stengjunum. Í CV sýnist

manni svo að hann undirstriki „réttu” hlutina.

 

6) Stóll: Venjulegur sellóstóll

Athugasemdir:

Resonanstoppar: f ’ og c#’’.



Lokaorð:

Þegar litið er yfir farinn veg eru nokkur atriði sem má hugleiða: 

Hvað varðar samstarf  við HÍ þá hefði verið betra að geta átt í meira samtali við verkfræðinemana í 

þeirra vinnuferli til að fá meira út úr samstarfinu, ekki síður fyrir þá sjálfa sem virtust ekki fyllilega átta 

sig á eðli verkefnisins.

   Breytingar á lögun sellóstólsins leiddu í ljós hve fínlegur hluturinn í raun er og hve næmur hann er  

fyrir smávægilegum breytingum. Líklega eru efnismagn og sveigjanleiki stærstu breyturnar í okkar 

tilraun en áhugavert væri að nota aðrar drastískari breytur, til að mynda ólík efni, málm-, plastefni eða 

annað. Sá munur sem við fundum milli stólanna var heyranlegur en þó ekki mikið meira en 

blæbrigðamunur, annaðhvort dempaðra en venjulegur stóll eða óheflaðra, án þess að fara út í neinar 

öfgar. Ljóst þykir að áframhaldandi rannsókna er þörf.
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