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Útdráttur 
Þekking á ómtíma og hljómburði tónleikasala er nokkuð viðamikil. Ómtími var eitt sinn 
talinn sú breyta sem helst lýsir hljóðtæknifræðilegum eiginleikum rýmis. Í dag er 
viðurkennt að þótt ómtíminn sé mikilvæg breyta lýsa fleiri breytur einnig huglægu mati á 
gæðum hljómburðar í rýmum fyrir tónflutning. Undanfarna áratugi hefur sífellt verið lögð 
meiri áhersla á góða hönnun tónleikasala til að upplifun áheyrenda og ekki síður 
tónlistarfólks verði sem best. Til eru tónleikasalir af öllum stærðum og gerðum sem henta 
mismunandi tónlist og margir af þeim nýlegri hafa breytilegan hljómburð til þess að laga 
salinn að þeirri tónlist sem þar er verið að flytja hverju sinni. 

Í þessu verkefni var hljómburður tveggja sala mældur og reiknaður með tölvulíkan-
útreikningum. Kannanir voru lagðar fyrir notendur beggja salanna og síðan var 
samanburður gerður á þessu þrennu. Einnig var metið hvort notkun salanna væri í samræmi 
við hvernig tónlist hentaði hverjum stað. Tilgangurinn var m.a. að skoða hina ýmsu þætti 
hljómburðar og hvaða máli þeir skipta í mati á gæðum hljómburðarins. Reynt var að meta 
hversu áreiðanleg tölvulíkan-reikniaðferð fyrir hljómburð er og hversu næm hún er fyrir 
breytingum á gildum. Að auki var skoðað hversu gott samræmi var á milli álits notenda á 
hljómburði og mældra eiginleika. Niðurstöður ættu því að gefa vísbendingu um hversu 
nákvæm reiknilíkön þurfa að vera til þess að reikna út hljómburð innan marktæks munar 
og hvort samræmi er milli upplifunar áheyrenda og hljómburðar salar. 

Helstu niðurstöður eru þær að hljómburður salanna tveggja samræmdist vel stærð þeirra og 
notkun að flestu leyti. Niðurstöður reiknilíkana samræmdust mjög vel mælingum. Flókin 
líkön samræmdust vel mælingum og þegar reiknað var með einfaldari líkönum var 
samræmi svipað mikið. Þó samræmdust niðurstöður verr mælingum ef líkön voru teiknuð 
of einföld. Niðurstöður kannana sýndu mismikið samræmi við mældar niðurstöður eftir því 
hvaða aðferð var notuð við framkvæmd þeirra. Fyrir annan salinn var sendur út 
vefspurningalisti til tónlistarfólks sem hefur notað salinn en fyrir hinn salinn var könnun 
lögð samtímis fyrir hóp af tónlistarfólki sem var á staðnum. Báðar framkvæmdir könnunar 
höfðu sína kosti og galla. 

Áhugavert er að skoða hljómburð í tónleikasölum þetta ítarlega og sjá hvaða þættir hans 
hafa áhrif á huglægt álit áheyrenda. Hljómburð má reikna með góðri nákvæmni með 
tölvulíkan-útreikningum og sú aðferð kemur því að góðum notum þegar hanna skal 
hljómburð eða greina vandamál við hljómburð. Álit hlustenda á hljómburði getur verið 
mjög misjafnt og getur jafnvel ráðist af fleiri þáttum en þeim sem eru beint 
hljóðtæknifræðilegir. 
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Abstract 
The understanding of reverberation time and the acoustics of concert halls is quite 
extensive. Reverberation time was once considered the main parameter that describes the 
acoustic qualities of a room. Today it is acknowledged that even though the reverberation 
time is an important parameter there are others that also contribute to the understanding of 
subjective impressions of the acoustic quality of rooms for music. For the last decades 
more emphasis has been put on the acoustic design of concert halls so the audience and 
musicians experience can be as good as possible. Concert halls are of different sizes and 
shapes which are suitable for different kinds of music and many of the more recently built 
have variable acoustics that can be adapted to the style of music being performed each 
time. 

In this thesis the acoustics of two concert halls were measured and calculated with 
computer model calculations. Surveys were conducted among users of both concert halls. 
The measurements, calculations and results from the surveys were compared. Assessments 
were made on whether the use of the concert halls was in accordance with what kind of 
music suits each hall. The objective was to look at different aspects of the acoustics and the 
significance they have in the overall quality of the concert hall acoustics. The reliability of 
the computer model calculations for acoustics was evaluated and how sensitive it is to 
changes in values. In addition, the conformity between the opinions of the users and the 
measured parameters was considered. The results should indicate the required accuracy for 
the calculation models to give results close enough to measured results or within just 
noticeable difference as well as whether there is conformity between the experience of the 
audience and the actual measured acoustics.  

The main conclusions are that the acoustics of the two concert halls are mostly consistent 
with their size and useage. The results of the computer model calculations were in good 
agreement with the measured results. Complicated models were in good agreement with 
measured results and simpler models as well. However if models were drawn too simple 
the calculated results differed more from the measured results. The results of the surveys 
showed different levels of compliance depending on the method of implementation used. 
For one of the concert halls there was an internet questionnaire sent out to musicians who 
have performed in the hall but for the other concert hall the questionnaire was 
simultaneously laid out for a group of choir singers present in the hall. Both 
implementations of the questionnaire had their advantages and disadvantages. 

It is interesting to look so closely at the acoustics of concert halls and see which measured 
parameters influence the subjective impression of listeners. The acoustics can be calculated 
with good accuracy with computer model calculations so the method is therefore useful for 
acoustic design and for identifying acoustical problems. The subjective impression of 
listeners can be very diverse and even be influenced by non-acoustical factors. 
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Formáli  
Í þessu verkefni er hljómburður tveggja tónleikasala kannaður. Í verkfræðilegum skilningi 
má mæla ýmsa eðlisfræðilega eiginleika salar tengda hljóði og lýsa þannig hljómburði 
salarins. Hljómburði er oft lýst eingöngu með einni tölu fyrir ómtíma salar en það segir 
ekki alla söguna. Í fyrsta lagi er ómtími breytilegur eftir tíðni og í öðru lagi eru fleiri þættir 
sem lýsa hljómburði eins og t.d. skýrleiki, styrkur og hliðarendurkast. 

Lengi hafa arkitektar, verkfræðingar og hönnuðir reynt að finna út hvaða þættir það eru 
sem stjórna góðum hljómburði og mikil fræði hafa spannast í kringum þá leit. Síðustu 150 
árin hafa þessi fræði verið í stöðugri þróun og rannsóknir á hljómburði hafa líklega aldrei 
verið jafn fjölbreyttar eins og þær eru í dag. Við tilkomu möguleikans á því að mæla með 
raftækjum hnignun hljóðstigs varð mikið stökk í þágu fræðanna og síðan þá hefur meðal 
annars mikið verið lagt í það að þróa fræðin um það hvaða eðlisfræðilegu eiginleikar lýsa 
hinum ýmsu þáttum hljómburðar. 

Þetta verkefni er lokaverkefni í Umhverfis- og Byggingarverkfræði við Háskóla Íslands. 
Leiðbeinendur voru Björn Marteinsson, dósent við Háskóla Íslands, Ólafur Daníelsson, 
verkfræðingur hjá Eflu og Halldór K. Júlíusson, verkfræðingur hjá Verkís. Hugmyndin að 
verkefninu kom frá Halldóri. 
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1 Inngangur 
The great problem of the concert hall is that the shoebox is the ideal shape for acoustics 
but that no architect worth their names wants to build a shoebox. -Rem Koolhaas 

Tónlist er stór hluti í lífi margra og fjöldi tónleika eru haldnir á hverju ári á Íslandi. 
Tónleikahald hefur aukist með árunum og yfirleitt er mikil aðsókn Íslendinga á tónleika. 
Upplifun tónleikagesta á tónleikum stjórnast af ýmsum atriðum eins og aðgengi, útliti og 
yfirsýn, hegðun annarra tónleikagesta o.s.frv., en áheyrnin er án efa mikilvægasta atriðið. 
Tónleikagestir velja sér tónleika til að sækja vegna tónlistarinnar en þó skiptir oft máli á 
hvaða stað tónleikarnir fara fram. Tónlistin hljómar misjafnlega vel eftir því á hvaða stað 
hún er flutt en það er ekkert til sem heitir fullkominn hljómburður. Hljómurinn á hverjum 
stað stýrist að mestu af hljóðeðlisfræðilegum eiginleikum rýmisins en í öllum rýmum getur 
hljómburður verið misjafn eftir því hvar áheyrandi er staðsettur í rýminu. 

Það sem gerir hljóðtæknifræði ólíka flestum öðrum fræðigreinum innan verkfræðinnar er 
að eiginleikar hljóðvistar eru ekki einungis eðlisfræðilegir heldur einnig huglægir. Því er 
t.d. ekki hægt að dæma hljómburð tónleikasalar eingöngu útfrá mældum eiginleikum eða út 
frá áliti einnar manneskju. Helst þarf að meta saman meðaltalsupplifun frá hópi fólks og 
mælda eiginleika salar til þess að geta komið með sanngjarnan dóm á hljómburð. Það er 
bæði vegna þess að upplifun á hljómburði getur verið ólík eftir staðsetningu innan salar 
eins og fyrr segir og vegna þess að áheyrendur hafa almennt misjafnar skoðanir á því hvað 
góður hljómburður er.  

Í þessari ritgerð verða skoðaðir ýmsir þættir hljómburðar tveggja tónleikasala útfrá 
mælingum, reiknilíkönum og áliti áheyrenda. Salirnir sem hér eru teknir fyrir eru í Iðnó og 
Bústaðakirkju. Niðurstöður hljóðmælinga á sölunum sýna hljóðtæknilega eiginleika 
salanna og til samanburðar eru gerð reiknilíkön og skoðað hversu áreiðanlegar niðurstöður 
þeirra eru. Þá eru niðurstöður mælinga bornar saman við notkun salanna og hversu mikil 
hljómburðargæði þeirra þykja út frá huglægu áliti tónlistarmanna á hljómburði salanna.  

Markmiðið með verkefninu er að kanna hljómburð ítarlega með þremur mismunandi 
aðferðum: mælingum, reiknilíkönum og könnunum. Leitast er við að svara spurningum 
eins og: 

 Hversu vel samræmast niðurstöður reiknilíkana niðurstöðum mælinga? 
 Hversu flókið þarf tölvulíkan að vera til þess að gefa nákvæma niðurstöður? 
 Hversu vel samræmist álit notenda á hljómburði niðurstöðum mælinga? 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem fjallað er um tónleikahald 
á Íslandi og stöðu rannsókna á þessu sviði á Íslandi og erlendis. Annar kaflinn er fræðakafli 
þar sem hljómburðartækni er fyrirferðarmesti hluti kaflans. Þriðji kaflinn fjallar um 
aðferðafræðina á bak við verkefnið þar sem greint er frá framkvæmd hljóðmælinga, 
reiknilíkana og könnunar. Í fjórða kaflanum má sjá niðurstöður mælinga, reiknilíkana og 
kannana fyrir salina tvo og í fimmta kaflanum er fjallað um niðurstöður og gerður 
samanburður. Í sjötta kaflanum er samantekt. 
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1.1 Tónleikahald á Íslandi og í Evrópu 

1.1.1 Tónleikahald á höfuðborgarsvæðinu 

Samkvæmt Hagstofu Íslands var fjöldi tónleika á höfuðborgarsvæðinu á árunum 1995-
2009 um 1.200 að meðaltali á ári. Upplýsingar Hagstofunnar eru þó ekki fyllilega 
samanburðarhæfar milli ára vegna mismunandi aðferða við talningu. Á þessum árum hefur 
tónleikum fjölgað um u.þ.b. 50 tónleika á ári að meðaltali eins og sjá má á jöfnu á mynd 
1.1. Þá hefur fjölgunin öll verið innan flokks þjóðlaga-, jass- og popptónleika (Hagstofa 
Íslands, 2011). 

 
Mynd 1.1. Tónleikahald á höfuðborgarsvæðinu eftir tegund tónlistar á árunum 1995-2009. Unnið 
eftir tölulegum gögnum frá Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2011) 

Ef skoðaðir eru tónleikar á hverja 1000 íbúa er ekki mikil breyting á þessum árum. Fyrir 
hverja 1000 íbúa hafa verið að meðaltali 6,2 tónleikar á þessum árum og flestir á árunum 
2005-2007 eða 7-8. Því má segja að fjöldi tónleika hafi nokkurn veginn fylgt fólksfjölgun.  

Þrátt fyrir það má gera ráð fyrir að frá árinu 2011 verði fylgnin við íbúafjölda ekki sú sama 
þar sem tónlistarhúsið Harpa getur haft breytingar í för með sér. Bæði getur verið að 
tónleikahald aukist og ferðamenn muni í auknum mæli sækja tónleika og jafnvel koma 
sérstaklega til landsins til þess að upplifa tónleika í tónlistarhúsinu. 

1.1.2 Samanburður við önnur lönd Evrópu 

Hagstofa Evrópusambandsins, Eurostat, tekur saman tölulegar upplýsingar um 
menningartengda hegðun Evrópubúa og samkvæmt útgefnu tölfræðiyfirliti stofnunarinnar 
um menningu, Cultural statistics – 2011 edition, fara Íslendingar oftast Evrópubúa á lifandi 
viðburði. Með lifandi viðburðum er átt við leikrit, tónleika, óperur, ballet og danssýningar. 
Gögnin ná yfir menningarþátttöku evrópusambandsþjóðanna 27, auk Noregs og Íslands 
(Eurostat, 2011). 
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Því miður eru ekki til gögn um ferðir á tónleika eingöngu en gera má ráð fyrir að þessi 
gögn lýsi nokkurn veginn tónleikaaðsókn Evrópubúa þar sem tónleikar eru líklega stærsti 
flokkurinn af þeim sem taldir eru upp hér að framan, þó leikrit séu vissulega einnig stór 
hluti.  

Í töflu 1.1 hér að neðan er samantekt úr umræddri athugun þar sem sjá má tölulegar 
upplýsingar fyrir þær 5 þjóðir sem hafa hæsta hlutfall aðsóknar á lifandi viðburði á móti 
þeim 5 þjóðum sem hafa lægsta hlutfallið. Gögnin eru flokkuð eftir kyni, aldri og menntun. 
EU-27 þýðir meðaltal yfir Evrópusambandsríkin 27 og tölur eru í prósentum (Eurostat, 
2011). 

Tafla 1.1.  Hlutfall fólks sem hefur farið á lifandi viðburði að minnsta kosti einu sinni á síðast-
liðnum 12 mánuðum ( 2006). Unnið eftir tölulegum gögnum frá Eurostat (Eurostat, 2011) [%] 

  Kyn Aldur Menntunarstig 

 Alls Konur Karlar 25-34 35-44 45-54 55-64 Lágt Meðal Hátt 
EU-27 44 46 41 47 45 42 39 25 44 66 
Ísland IS 76 79 72 79 73 79 73 64 75 90 
Noregur NO 68 71 64 71 69 68 63 52 66 84 
Finnland FI 64 71 58 68 64 64 61 46 59 81 
Svíþjóð SE 62 64 60 63 59 59 64 46 58 75 
Danmörk DK 61 63 58 64 59 62 58 44 60 73 
Grikkland EL 34 37 33 44 38 28 21 16 39 63 
Ítalía IT 30 31 28 36 31 27 23 17 37 57 
Pólland PL 22 24 21 30 23 18 16 5 17 56 
Malta MT 19 20 18 25 23 17 13 13 32 43 
Búlgaría BG 15 17 13 22 17 11 7 1 13 39 
  

Ísland hefur því hæsta hlutfall fólks sem sótti lifandi menningarviðburði á 
athugunartímanum en fleiri norðurlönd fylgja fast á eftir. Í öllum tilvikum er hærra hlutfall 
kvenna en karla sem sækir viðburðina. Aldur og menntun hefur minni áhrif hjá þeim 
þjóðum sem hæst hlutfall hafa en hefur áberandi áhrif hjá þeim þjóðum sem hafa lægsta 
hlutfallið. Á mynd 1.2 má sjá aldursdreifinguna, þar sem löndin með lægsta hlutfall 
aðsóknar hafa greinilega lækkandi aðsókn með hærri aldri en á móti hafa löndin með hæsta 
hlutfall aðsóknar nokkuð jafna aðsókn eftir aldri.  

 

Mynd 1.2. Aðsókn á lifandi viðburði í Evrópuríkjum a.m.k. einu sinni á árs tímabili (2006). Unnið 
eftir tölulegum gögnum frá Eurostat (Eurostat, 2011) 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

H
lu
tf
al
l [
%
]

Alls

25‐34 ára

35‐44 ára

45‐54 ára

55‐64 ára



 

4 

Af þessu má sjá að Íslendingar sækja tónleika og aðra lifandi viðburði oftast Evrópuþjóða 
og gæti ástæðan fyrir því verið bæði mikið og gott framboð auk góðrar aðstöðu fyrir lifandi 
menningarviðburði eins og tónleika og leiksýningar. Í viðauka D má sjá lista yfir fjölmarga 
tónleikasali sem staðsettir eru á höfuðborgarsvæðinu. 

Þar sem framangreind gögn eru frá árinu 2006 má gera ráð fyrir að hlutfall Íslendinga sem 
viðstaddir eru menningarviðburði hafi jafnvel aukist með tilkomu tónlistarhússins Hörpu.   

1.2 Staða rannsókna 

Hér er í stuttu máli fjallað um stöðu rannsókna á hljómburði í tónleikasölum, annars vegar 
um upphaf rannsókna tengdum hljóðtæknifræði og helstu rannsóknir erlendis undanfarna 
áratugi og hins vegar hvað hefur verið rannsakað á Íslandi og hver reynslan hefur verið. 

1.2.1 Erlendar rannsóknir 

Lord Rayleigh var enskur eðlisfræðingur og einn af upphafsmönnum hljóðtæknifræðinnar. 
Hann gaf út bókina The Theory of Sound árið 1877 sem var síðast endurútgefin árið 2003. 
Hann var sá fyrsti til þess að rannsaka tvíhliða heyrn mannseyrnanna og hvernig eyrun 
staðsetja hljóð (wikipedia, 2012). 

W.C. Sabine var eðlisfræðiprófessor við Harvard sem sneri sér að hljóðtæknifræðilegum 
málum árið 1895 þegar hann var beðinn um að lagfæra hljómburð í fyrirlestrarsal í 
skólanum. Sabine þróaði mælingar á ómtíma með því að nota orgel, skeiðklukku og eyrað. 
Hann prófaði sig áfram á 4 ára tímabili með mismunandi miklu ísogi í fyrirlestrarsalnum 
og mældi hvaða áhrif það hafði á ómtímann. Með þessum mælingum gat hann ákvarðað 
samband milli ómtíma, stærðar á rými og magns hljóðísogsflata. Hann skilgreindi fyrstur 
manna mælieininguna ómtíma, sjá nánar í kafla 2.3.2. Sabine hljómhannaði salinn Boston 
symphony Hall rétt fyrir aldamótin 1900 en salurinn er af mörgum talinn einn af bestu 
tónleikasölum heims í dag (Barron, 2010). 

Leo L. Beranek er einn af þekktustu mönnum hljóðtæknifræðinnar. Hann skrifaði bókina 
Acoustics árið 1954 (endurútgefin árið 1986) sem er talin klassíska kennslubókin á þessu 
sviði. Einnig gaf hann út árið 1962 bókina Music, Acoustics and Architecture sem fjallar 
um tímamótarannsóknir hans og greiningu á 55 tónleikasölum um allan heim. Bókin var 
endurútgefin árið 2004 og innihélt þá 100 tónleikasali. Hann hefur skrifað ótal margar 
greinar um hljómburð tónleikasala, huglægt álit áheyrenda og hvernig það tengist hinum 
ýmsu kennistærðum sem lýsa hljómburðinum. 

Michael Barron skrifaði bókina Auditorium Acoustics and Architectural Design sem var 
gefin út árið 1993 og endurútgefin árið 2010 en bókin byggir á rannsókn hans á breskum 
tónleikasölum. Rannsóknin var tvíþætt, annars vegar voru mældir hljóðtæknilegir 
eiginleikar 45 breskra tónleikasala og hins vegar fylltu hljóðsérfræðingar út spurningalista 
um hljómburð salanna á meðan á tónleikum stóð. Út frá þessari rannsókn fjallar hann svo 
um hljómhönnun á tónleikasölum. Hann hefur einnig skrifað fjölda greina m.a. um áhrif 
hliðarendurkasts á hljómburð og um upplifun tónlistarfólks á hljómburði á sviði.  

J.S. Bradley hefur skrifað fjölmargar ritgerðir og greinar tengdar hljóðtæknifræði. 
Undanfarin ár hefur hann helst rannsakað talnæði (e. speech privacy) bæði innan rýmis og 
milli rýma (hljóðeinangrun). Þar á undan einbeitti hann sér m.a. að talskilningi og ómtíma í 
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kennslustofum. Hann skrifaði einnig mikið um hljómburð í tónleikasölum og hér er dæmi 
um nokkrar greinar og ritgerðir eftir hann sem tengjast helst umfjöllunarefni þessa 
verkefnis: 

 Using ISO3382 measures to evaluate acoustical conditions in concert halls 
(Bradley, 2005). Í þessari greinargerð er fjallað um notkun á staðlinum ISO 3382 
og þau gögn sem fást með hljóðmælingum samkvæmt honum. Rætt er um og gefin 
dæmi um notkun á gögnunum til þess að finna út mikilvæga eiginleika 
hljómburðar. Fjallað er um hversu nothæf meðaltöl geta verið, bæði yfir svæði og 
tíðnir auk þess að hjálplegt sé að skoða breytingu á gildum eftir fjarlægð frá 
hljóðuppsprettu. Einnig talar hann um hversu mikilvægt er að meta ný mæligögn 
með samanburði við t.d. æskilegan ómtíma, mælingar úr öðrum sölum eða við 
fræðilega útreikninga og að samanburður skuli ávallt vera metinn með rétt 
merkjanlegan mun (e. just noticeable difference) eða jnd til hliðsjónar.  
 

 A comparison of three classical concert halls (Bradley, 1991). Greinin fjallar um 
niðurstöður hljóðmælinga í þremur vel þekktum stórum tónleikasölum sem oft eru 
taldir með bestu tónleikasölum heims en það eru salirnir Concertgebouw í 
Amsterdam, Grosser Musikvereinssaal í Vínarborg og Boston Symphony Hall. Í 
greininni er gerður samanburður á hinum ýmsu mældu kennistærðum 
hljómburðarins eftir tíðni í sölunum þremur og reynt að finna út hvað þeir eiga 
sameiginlegt sem gerir þá að góðum tónleikasölum. Helstu niðurstöður voru þær að 
hljómburður salanna þriggja er óvenju jafn eftir staðsetningu innan salar, ómtími 
með fullan sal áheyrenda er svipaður í þeim öllum, styrkur góður og skýrleiki í 
lægri kantinum. Í kafla 2.3.4 er nánar fjallað um afhverju æskilegra er fyrir 
tónlistarflutning að skýrleiki sé ekki of mikill.  
 

 Subjective evaluation of new room acoustic measures (Bradley & Soulodre, 1995). 
Í greininni er fjallað um rannsókn á mældum kennistærðum hljómburðar og tengsl 
þeirra við huglægt álit á hljómburði. Í rannsókninni var reynt að finna nýjar leiðir 
til þess að tengja betur hlutlæga og huglæga þætti. T.d. var ein af niðurstöðum 
rannsóknarinnar að snemmómtími tengist mun betur áliti á ómun heldur en ómtími 
gerir og til viðbótar tengist miðtími áliti á ómun en áður hafði sú kennistærð 
eingöngu verið tengd við skýrleika. Annað merkilegt atriði í niðurstöðum 
rannsóknarinnar er að það sem helst tengdist heildaráliti á hljómburði var skýrleiki 
og styrkur. Nánar er fjallað um ofannefndar kennistærðir í köflum 2.3.1 og 2.3.4.  

Margar greinar eftir fleiri höfunda hafa einnig verið skrifaðar um svipað efni og í þessu 
verkefni. Sem dæmi má nefna: 

 Hiroyoshi Shiokawa og Jens Holger Rindel skrifuðu nokkrar greinar um samanburð 
á tölvuhermun og mælingum á hljóðtæknilegum eiginleikum hljómburðar. 
Umfjöllunarefnið er aðallega nákvæmni útreikninga með tölvulíkönum teiknuðum 
með mismikilli nákvæmni (Shiokawa & Rindel, 2007).  
 

 Adelman-Larsen gerði rannsókn þar sem hann mældi hljómburð í 20 tónlistarsölum 
fyrir rokk- og popptónlist af stærðum um 600 – 7000 m3. Síðan var send könnun á 
tónlistarmenn sem komið höfðu fram í sölunum á síðustu þremur árum á undan til 
þess að fá huglægt álit á hljómburði salanna. Þeir salir sem fengu bestu einkunnina 
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höfðu nokkuð stuttan ómtíma, nánast jafnan eftir tíðni og góðan skýrleika. Verstu 
salirnir höfðu langan ómtíma á lágtíðnum (Adelman-Larsen, 2012). Önnur 
rannsókn hans snerist um mælingar á ómtímum í 50 tónleikasölum af öllum 
stærðum þar sem haldnir eru rokk- og popptónleikar (Adelman-Larsen, 2011). 
 

 Magne Skålevik hefur m.a. fjallað um leitina að hinum réttu hlutlægu mælanlegu 
kennistærðum sem nota má til þess að lýsa hljómburði. Hann hefur reynt að finna 
aðrar aðferðir til að nálgast tengsl huglægs álits við mældan hljómburð eins og t.d. 
að gera ekki endilega ráð fyrir línulegum tengslum og bendir á galla við það að taka 
meðaltal kennistærða yfir stór svæði í einu (Skålevik, 2011). Einnig hefur hann 
skrifað ritgerð um það hvernig hægt er að reikna út kennistærðirnar styrk (G), 
snemmómtíma (EDT), skýrleika (C80), snemmhlutfall hliðarendurkasta (LF) og 
seinan styrk (GL) útfrá mældum ómtíma, stærð salar og fjarlægð hljóðnema frá 
hátalara (Skålevik, 2010). 

1.2.2 Rannsóknir á Íslandi 

Stefán Einarsson rafmagnsverkfræðingur skrifaði bókina Hljóðtæknifræði: Hljómburður og 
hljóðeinangrun sem var gefin út af Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins árið 1976. Í 
bókinni er fjallað um eiginleika hljóðs, útbreiðslu og endurkast, hljóðdeyfingu, 
hönnunarmarkmið fyrir hljóðstyrk, hljóðeinangrun og hljómburð, hljóðhönnun bygginga, 
hávaðamengun og aðferðir við hávaða- og hljóðeinangrunarmælingar. Í bókinni reyndi 
hann að finna viðeigandi íslensk orð í þeim tilvikum sem íslenska þýðingu vantaði. Eitt af 
því sem finna má í bókinni er listi yfir ísogseiginleika nokkurra efna í áttundum fyrir 
tíðnibilið 125-4000 Hz og mynd sem sýnir æskilegan ómtíma í sölum eftir stærð og 
notkun. Einnig tekur hann sýnidæmi um hvernig reikna má út ómtíma eftir tíðni auk þess 
sem fjallað er um helstu atriði í hönnun á hljómburði (Einarsson, 1976). Stefán skrifaði 
einnig grein um rými fyrir tónlist í Tæknivísi árið 2000, blaði byggingatæknifræðinga. Í 
greininni fjallar hann um hönnun á rýmum ætluðum fyrir tónlist sem geta verið 
æfingarými, upptökurými eða salir ætlaðir tónflutningi fyrir áheyrendur. Einnig er þar 
fjallað um hönnun á tveimur tónleikasölum, Salnum í Kópavogi og Ými (Einarsson, 2000). 

Stefán Einarsson og Steindór Guðmundsson hljóðverkfræðingur Ph.D. hafa séð um 
hljómhönnun á Salnum í Kópavogi, Menningarhúsinu Hofi, Borgarleikhúsinu og 
Þjóðleikhúsinu svo eitthvað sé nefnt. Viðtal við Stefán og Steindór um hljóðhönnun í Hofi 
var birt í 4. tbl. Verktækni árið 2010. Fjallað var um hljómhönnun þeirra á 
Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu í bókinni Acoustical Design of Theatres for Drama 
Performance sem var gefin út af the Acoustical Society of America.  

Steindór Guðmundsson skrifaði bók um högghljóðeinangrun ásamt Halldóri K. Júlíussyni 
sem var gefin út af Nýsköpunarmiðstöð Íslands (Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins) 
árið 2007. Steindór fjallar um starfssvið sitt sem hljóðtæknifræðingur í Gangverki, 
fréttabréfi VST, árið 2007. Einnig er viðtal við hann í MA verkefni í hagnýtri 
menningarmiðlun um Salinn í Kópavogi þar sem hann lýsir ítarlega hljómhönnun á 
salnum. Hann hefur einnig skrifað greinar um hljóðvist og sem dæmi má nefna Kröfur um 
hljóðvist í íslenskum íbúðarhúsum sem birt var í AVS árið 1995.  

Halldór K. Júlíusson hljóðverkfræðingur hélt á ráðstefnu BNAM 2008 erindi um 
hljóðvistarhönnun á fyrirlestrarsal í höfuðstöðvum Kaupþings við Borgartún 19. Erindið 
bar heitið Auditorium Acoustics og eftir hann var birt greinin Hönnun hljómburðarins um 
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sama viðfangsefni í Hugvís árið 2008. Í ráðstefnuerindinu fjallar hann um hvernig salurinn 
var hannaður með tölvureiknilíkani sem spáði fyrir um ómtíma, snemmómtíma og 
greinileika. Eftir að salurinn var tilbúinn voru gerðar mælingar og síðan voru niðurstöður 
mælinga bornar saman við niðurstöður reiknilíkansins. Niðurstaðan var sú að ágætis 
samræmi var á milli mælinga og reiknilíkans en þó mismikið eftir staðsetningu innan 
rýmisins.  

Ólafur Hjálmarsson hljóðverkfræðingur skrifaði grein sem bar heitið Fallegri hljómur í 
gömlu kirkjunum þar sem hann fjallaði um endurbætur á innviðum Dómkirkjunnar og 
Fríkirkjunnar í Hafnarfirði. Þar talar hann almennt um hljómburð og mikilvægi þess að 
ómtími sé nægilega langur, líka á lág- og hátíðnisviðunum. Síðan lýsir hann hvernig það 
tókst að lengja og bæta ómtíma í kirkjunum tveimur (Hjálmarsson, 2000). Að auki hefur 
Ólafur skrifað þó nokkrar greinar og birt hafa verið viðtöl við hann t.d. um hljóðvist á 
vinnustöðum og í skólum. 

Stefán Guðjohnsen tæknifræðingur hefur skrifað nokkrar greinar um hljómburð og 
hljóðtæknilega hönnun. Sem dæmi má nefna greinina Hljóðtæknileg hönnun bygginga þar 
sem hann fjallar um hina fimm meginþætti hljóðtæknilegrar hönnunar, þ.e. hljóðmyndun, 
hljóðdeyfingu, hljóðeinangrun, hljómburð og hljóðkerfi. Í umfjöllun sinni um hljómburð 
skýrir hann hina ýmsu þætti eins og hljóðstyrk, ómun, skýrleika, tónfyllingu og nánd 
(Guðjohnsen, 1995). Í annarri grein, Hljómburður tónleikasala, fjallar hann eingöngu um 
þann þátt hljóðtæknilegrar hönnunar sem snýr að tónleikasölum og lýsir m.a. nokkrum 
mælanlegum eiginleikum tónlistarsala (Guðjohnsen, 2002). 

Unnur Helga Jónsdóttir hljóðverkfræðingur skrifaði lokaverkefni frá Danmarks Tekniske 
Universitet haustið 2011 um þróun á hönnun tónleikasala með tilliti til ómtíma. Verkefnið 
er mjög fjölbreytt og í aðalkaflanum tekur hún fyrir sögulega þróun á tónleikasölum og 
greinir leitni ómtíma eftir tímabilum í sögunni. Sérstakur kafli er helgaður tónlistarhúsinu 
Hörpu og sögunni á bak við það auk þess sem hún fjallar um álit fólks á tónleikasalnum 
eftir opnun. Í öðrum kafla birtir hún samantektir úr viðtölum sem hún tók við ýmsa 
hljóðtæknifræðinga bæði íslenska og erlenda og ber álit þeirra á hljómburði saman við álit 
tónlistarmanna sem hún tók einnig viðtal við. Einnig spurði hún hljóðtæknifræðingana álits 
á aðferðum við mælingar á ómtíma og fjallar um nákvæmni í ómtímamælingum í 
sérstökum kafla þar sem m.a. er farið yfir sögulega þróun mælinga (Jónsdóttir, 2011). 

Ágúst Einarsson skrifaði áhugaverða bók um hagræn áhrif tónlistar þar sem kemur m.a. 
fram að fólk sem vinnur við tónlistariðnað er tæplega 1% af íslenskum vinnumarkaði og 
framlag tónlistar til landsframleiðslu er einnig um 1% sem er umtalsvert borið saman við 
aðrar atvinnugreinar (Einarsson, 2004). 

Ingvar Jónsson gerði lokaverkefni til B.Sc. gráðu í tæknifræði: Samanburður hljóðmælinga 
og tölvulíkans í Háskólabíó en verkefnið er óaðgengilegt fram til ársins 2014. 
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2 Fræði 
Við gerð þessa fræðakafla er að mestu leyti stuðst við ritin Master Handbook of Acoustics 
(Everest & Pohlmann, 2009), Fundamentals of Acoustics and noise control (Jacobsen, et 
al., 2010) sem er notað sem kennsluefni í hljóðverkfræði við DTU og Auditorium acoustics 
and Architectural design (Barron, 2010). Hér verður farið lauslega í grunnatriði 
hljóðtæknifræðinnar til að auðvelda skilning á efninu sem fylgir. 

2.1 Almennt um hljóð 

Hljóð er hægt að skilgreina á tvennan hátt. Annars vegar er hljóð bylgjuhreyfing í lofti eða 
öðrum miðlum og hins vegar má líta á hljóð sem það sem örvar eyrað og veldur skynjun á 
hljóði. Annað tengist eðlisfræði og hitt tengist sálrænni upplifun á hljóði (e. 
psychoacoustic). 

Sem dæmi um muninn á þessu tvennu má nefna tíðni og tónhæð. Tíðni er eðlisfræðilegur 
eiginleiki hljóðs sem tilgreinir fjölda bylgna á sekúndu og eftir því sem bylgjan er styttri 
því hærri er tíðnin. Tíðni er vel mælanleg t.d. með sveiflusjá. Tónhæð er tengd tíðni en 
ekki er hægt að setja samasem merki þar á milli. Ástæðan fyrir því er t.d. sú að eyrað 
heyrir ekki sömu tónhæð við sömu tíðni eftir því hvort tónninn er hávær eða lágvær. Að 
auki gerist það að þegar hljóðstyrkur lágtíðnihljóðs er hækkaður, lækkar skynjuð tónhæð 
en á móti þegar hátíðnihljóð er aukið í styrk, hækkar skynjuð tónhæð. 

Vegna þess hversu flókið skynfæri eyrað er, er ekki hægt að treysta á að hljómburður 
tónleikasalar verði góður þótt að hann hafi verið ítarlega hljóðhannaður. 

Upphafspunkt nútíma hljómburðartækni má rekja til tilrauna til að skilgreina þá þætti 
hljóðsviðs sem má líta á sem hlutlæga hliðstæðu huglægrar upplifunar áheyrenda á hinum 
ýmsu þáttum hljómburðar (Kutroff, 2009). 

2.1.1 Bylgjulengd og tíðni 

Sínusbylgja hefur bylgjulengd og útslag. Bylgjulengd tengist tíðni samkvæmt jöfnu 2-1. 

  2-1 

þar sem  er tíðni, c er hljóðhraði og λ er bylgjulengd. Útslag er styrkur hljóðbylgjunnar og 
er óháð bylgjulengd. 

Hljóðhraði er 343 m/s við 20°C en hitastig hefur nokkur áhrif þannig að t.d. við 0°C er 
hljóðhraðinn 331 m/s. 

Eyrað skynjar tíðnir á lógariþmískan hátt frá u.þ.b. 20 Hz og uppí 20.000 Hz en efra 
markið lækkar með aldri. Bylgjulengd er um 17 m við 20 Hz og 17 mm við 20.000 Hz.  
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Hljóð frá tónlist og töluðu máli eiga það sameiginlegt að vera stakir hljóðatburðir sem 
þögn aðskilur. Tónlist nær yfir mun stærra bil en talað mál bæði á tíðnisviði og 
hljóðstigskvarða eins og sjá má á mynd 2.1. 

  

Mynd 2.1. Hluti heyrnarsviðsins sem talað mál (vinstri) og tónlist (hægri) spannar (Everest & 
Pohlmann, 2009) 

Áttund er grunntíðnibilið sem notað er í flestri tónlist og hefur tíðnihlutfall 2:1. Þar af 
leiðandi er tíðni á efri mörkum áttundar tvöföld sú tíðni sem er á neðri mörkum sömu 
áttundar. Þetta tíðnisamband áttundar er náttúrulegt fyrirbrigði og er stundum kallað 
grundvallar-kraftaverk tónlistar (e. the basic miracle of music).  

2  ,   2 /⁄ ,  2 /  ,      2-2 

Hér táknar  tíðni á efri mörkum áttundar,  tíðni á neðri mörkum og  miðtíðni 
áttundarinnar. Það tíðnibil sem eyrað skynjar, þ.e. 20 Hz til 20.000 Hz, spannar tíu 
áttundir. 

Hljóð frá tónlist og töluðu máli eru mjög ólík einfaldri sínusbylgju og eru álitin flókin 
bylgjuform. Þó er hægt að líta þannig á að þau séu samsett af mörgum mismunandi 
sínusbylgjum. Þessi hljóð eru kölluð yfirtónar þar sem grunntónninn  er sínusbylgja af 
ákveðinni tíðni og yfirtónarnir eru sínusbylgjur með aðrar tíðnir, fasa og útslag , , … en 
tíðni þeirra er alltaf margfeldi af grunntíðninni, sjá myndir 2.2 og 2.3. Grunntónninn 
ákvarðar tónhæðina. Uppbygging nótna með yfirtónum útskýrir af hverju tíðnisvið sem 
nær langt yfir hæstu tónhæð hljóðfæra er líka mikilvægt. 
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Mynd 2.2. Róf klarinetts þegar grunntíðnin er 415 Hz (Barron, 2010) 

Lægsti grunntónninn í tréblásturshljóðfæri sem er opið í annan endann hefur bylgjulengd 
sem er fjórföld lengd pípunnar. Ef ♭ klarinettið er tekið sem dæmi sem hefur lægsta 
grunntón í kringum 146 Hz þá má nota jöfnu 2-1 til að finna lengd pípu hljóðfærisins. 

4 4
343 /

4 146
0,6  

sem stenst við nánari athugun (HyperPhysics, án dags.). 

 

Mynd 2.3. Róf fiðlu þegar grunntíðnin er annars vegar 659 Hz og hins vegar 196 Hz (Everest & 
Pohlmann, 2009) 

Á mynd 2.3 má sjá að fyrir lægri tóninn, G, eru yfirtónarnir fleiri og þéttari. Yfirtónarnir eru 
allir heil margfeldi af grunntóninum og eru stundum kallaðir harmónískir tónar. 
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Mynd 2.4. Heyranlegt tíðnisvið grunntóna ýmissa hljóðfæra og radda (Everest & Pohlmann, 2009) 

Á mynd 2.4 má sjá heyranlegt tíðnisvið margra hljóðfæra. Það hljóðfæri sem nær yfir 
breiðasta tíðnisviðið er píanóið en þar á eftir kemur harpan. Strengjahljóðfærin ná yfir 
u.þ.b. 3 til 7 áttundir, tréblásturs- og málmblásturshljóðfærin ná yfir 2 ½ til 3 áttundir og 
hvert raddsvið nær yfir u.þ.b. 2 áttundir. Tíðnisvið grunntóna hljóðfæra nær samkvæmt 
þessu frá u.þ.b. 30 Hz til 4000 Hz en yfirtónar ná mun hærra.  

2.1.2 Hljóðstig 

Mikilvægasta mælieiningin á hljóði er hljóðþrýstingurinn. Augnabliks hljóðþrýstingurinn 
 (e. instantaneous sound pressure) er hljóðþrýstingur mældur á einum stað á einum 

tímapunkti. Virkur hljóðþrýstingur, , eða einfaldlega hljóðþrýstingur, er fernings-
meðaltal (e. root mean square) augnablikshljóðþrýstings sem er mældur yfir eitthvað 
ákveðið tímabil. Hljóðþrýstingurinn er skilgreindur samkvæmt jöfnu 2-3. 

p T T
p t dt

T
   

 

 
2-3 

Eining hljóðþrýstings er Pa. Yfirleitt eru gildi á hljóðþrýsting ákvörðuð fyrir hvert 
tíðniband, þ.e. áttundir eða 1/3 áttundir.  

Mælieiningin desíbel (dB) er ein sú mikilvægasta á sviði hljóðtæknifræði. Við skynjum 
hljóðþrýsting á lógariþmískan hátt þ.e.a.s. hljóðþrýstingur sem við heyrum sem tvöfalt 
meiri en viðmiðunarhljóðþrýsting er í raun tífalt meiri og samsvarar 10 dB.  
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Heyrnarþröskuldur okkar er við hljóðþrýsting 20 µPa sem er miðað við að sé 0 dB og 
hávaði frá geimflaugarskoti hefur hljóðþrýsting um 100.000 Pa eða 194 dB. Þannig að 
bilið frá 20 µPa til 100.000 Pa er aðeins 0-194 reiknað í desíbelum og er hljóðþrýstingsstig 
þannig fundið samkvæmt jöfnu 2-4. 

L 10log dB 20log dB  2-4 

Ef hljóðuppspretta er tvöfölduð hækkar hljóðstig um 3 dB. Venjulegur hljóðstyrkur á 
samtali er um 55 – 60 dB og sársaukamörk eru við 120 dB. Hljóð frá punktuppsprettu 
lækkar um 6 dB við tvöföldun á fjarlægð samkvæmt tvíveldislögmálinu (e. inverse square 
law). 

Á mynd 2.5 má sjá dæmigerð hljóðþrýstingsstig en rétt er að benda á að hér nær skalinn 
einungis uppí 140 dB.  

  

Mynd 2.5. Dæmigerð hljóðþrýstingsstig (Brüel & Kjær, 2001) 

Hljóðaflsstig (e. sound power level) frá hljóðuppsprettu er reiknað samkvæmt jöfnu 2-5. 

LW 10log P

P
  2-5 

LW er hljóðaflsstigið í desíbelum, Pa er hljóðaflið í  og viðmiðunarhljóðaflið er 
1 .  

Aflþykknisstig (e. sound intensity level) er reiknað samkvæmt jöfnu 2-6. 
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LI 10log
|I|

I
  2-6 

LI er aflþykknisstig í desíbelum, I er aflþykkni í ⁄  og viðmiðunaraflþykkni er 
1 ⁄ .  

2.2 Bylgjur í rými og besta lögun rýmis 

Útbreiðsla hljóðs í lokuðu rými er flókið fyrirbæri vegna þess að hljóðið endurkastast 
ítrekað af öllum afmarkandi flötum rýmisins. Hægt er að gera nálgun á útbreiðslu hljóðs í 
rými með svokallaðri bylgjukenningu þar sem fundnar eru lausnir á bylgjujöfnunni sem 
uppfylla jaðarskilyrði rýmisins. Þessi aðferð er góð fræðilega séð en er þó ekki sérstaklega 
hagnýt þegar skoðaðir eru tónleikasalir vegna flókinna jaðarskilyrða. Þær aðferðir sem 
frekar eru notaðar til að reikna út hljómburð tónleika eru empirískar eða byggðar á 
geislarakningum (e. ray tracing) eða ímyndaðri hljóðuppsprettu.  

Rými í rétthyrndu hnitakerfi hefur víddirnar lx, ly og lz. Bylgjujafnan er skrifuð sem 

0  2-7 

þar sem p er hljóðþrýstingur og /  er númer hornbylgju (e. angular wave number), 
 er horntíðni (e. angular frequency) og c er hljóðhraði í lofti. Gert er ráð fyrir að lausnina 

megi skrifa eins og jafna 2-8 sýnir. 

· · ·   2-8 

Þegar lausnin (2-8) er sett inn í bylgjujöfnuna (2-7) og deilt með p fæst  

0  

Þetta má aðskilja eftir áttum og fyrir x-áttina gildir 

1
0 

 
2-9 

Sama gildir fyrir y- og z-áttirnar. Almenn lausn jöfnu 2-9 er  

cos   

þar sem  og  eru fastar ákvarðaðir af jaðarskilyrðum.  

Gert er ráð fyrir að yfirborð rýmisins séu stíf og því er þverlægur hluti eindarhraðans (e. 
particle velocity) enginn við yfirborðin 

0  fyrir 0 og  

Þetta þýðir að 0 og ·  þar sem 0, 1, 2, 3, … 
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Svipuð jaðarskilyrði gilda fyrir y- og z-áttirnar og með þessum skilyrðum verður jafna 2-7 
eins og jafna 2-10 sýnir. 

· cos · cos · cos  
 

2-10 

Þær bylgjur sem eru lausnir við jöfnu 2-10 eru svokallaðar standandi bylgjur þar sem 
útslag hljóðþrýstingsins færist ekki með tíma. Hver þessara bylgna er tengd vissri 
náttúrulegri tíðni sem er gefin með jöfnu 2-11. 

2 2 2 2
 

 
2-11 

Standandi bylgjur má flokka í þrjá hópa: 

 Einvíð standandi bylgja (e. axial mode) þar sem aðeins eitt af , ,  0 
 Tvívíð standandi bylgja (e. tangential mode) þar sem tvö af , ,  0 
 Þrívíð standandi bylgja (e. oblique mode) þar sem öll þrjú , ,  0 

Til þess að sýna raunveruleg dæmi um standandi bylgjur var jöfnu 2-11 beitt með víddum 
salarins í Iðnó sem inntaksstærðum. Tafla 2.1 sýnir því dæmi um nokkrar af neðstu 
eigintíðnum salarins í Iðnó en salurinn hefur víddirnar 8,4 m, 13,3 m og 7 m. 

Tafla 2.1. Lægstu eigintíðnir salarins í Iðnó 

nx ny nz fn (Hz) 
0 1 0 13 
1 0 0 20 
1 1 0 24 
0 0 1 25 
0 1 1 28 
1 0 1 32 
1 1 1 34 
 

Flutningsfall (e. transfer function) er tíðnisvörunin frá hátalara til hljóðnema í rými. Dæmi 
um mælt flutningsfall má sjá á mynd 2.6.  

 

Mynd 2.6. Flutningsfall í hornréttu rými (Jacobsen, et al., 2010) 
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Við lágar tíðnir má sjá á toppunum á fallinu við hvaða tíðnir standandi bylgjur myndast. 
Topparnir á myndinni eru merktir með fjölda , ,  0. Standandi bylgjur verða 
þéttari og fleiri með hækkandi tíðni. 

2.2.1 Besta lögun rýmis 

Rúmfræði rýmis hefur mikil áhrif á hljómburð þess. Hlutföll í lögun rýmis hafa áhrif á 
dreifingu standandi bylgna eftir tíðni. Í því tilliti eru rými sem eru jöfn á alla kanta 
óhentugust af öllum. Rannsakað hefur verið hvaða hlutföll á hæð, breidd og lengd rýmis 
gefi bestu dreifingu á standandi bylgjum. Bolt setti fram svæði sem afmarkast af hlutfalli 
lengdar og víddar við hæð. Aðrir höfundar hafa einnig sett fram æskileg hlutföll sem sjá 
má í töflu 2.2 og á mynd 2.7. 

Tafla 2.2. Bestu hlutföll á rétthyrndum rýmum fyrir góða 
dreifingu á standandi bylgjum 

Höfundur  Hæð Breidd Lengd 
Sepmeyer A 1,00 1,14 1,39 
 B 1,00 1,28 1,54 
 C 1,00 1,60 2,33 
Louden D 1,00 1,4 1,9 
 E 1,00 1,3 1,9 
 F 1,00 1,5 2,5 
Volkmann (2:3:5) G 1,00 1,5 2,5 
Boner : √ : √  H 1,00 1,26 1,59 

 

 

Mynd 2.7. Bolt svæðið og bestu hlutföll rýmis samkv. höfundum í töflu 2.2 

Réttu hlutföllin segja þó ekki allt, því sjálf málin á rýminu skipta einnig máli. Þannig 
skipta hlutföllin t.d. minna máli eftir því sem tónleikasalurinn er stærri. Einnig skal tekið 
fram að það er ekkert til sem má kalla hin gullnu hlutföll á rýmum fyrir góðan hljómburð 
heldur henta mismunandi hlutföll misvel. 

2.3 Hljómburður í sölum 

Það er algengt álit að hljóðhönnun rýmis sé tilviljanakennd og að ekki sé mögulegt að 
hljóðhanna rými nákvæmlega. Þessi hugmynd er studd af þeirri staðreynd að skoðanir á 
hljómburði ákveðins salar geta verið jafn ólíkar og skoðanir á bókmenntalegum gæðum 
nýrrar bókar eða arkitektúr nýrrar byggingar. Þar að auki er það þekkt að stórkostleg 
mistök eru gerð á þessu sviði öðru hverju. Þessi frávik auka á þá almennu trú að hljómburð 
rýmis sé ekki hægt að reikna eða spá fyrir um með nokkrum áreiðanleika og þar af leiðandi 
séu hljómburðartækni list frekar en vísindi. Hljóðtæknifræðingar standa þess vegna frammi 
fyrir tvíþættum vandamálum. Annars vegar þurfa þeir að byggja á tengslum rúmfræðilegra 
eiginleika við hljóðsvið rýmis og hins vegar hafa í huga tengsl hlutlægra eiginleika 
hljómburðar við þá huglægu upplifun áheyrenda sem þeir hafa áhrif á (Kutroff, 2009). 

Með heyrninni getum við ekki einungis heyrt hljóð og ákvarðað staðsetningu hljóðgjafa 
heldur gefur hún okkur einnig upplýsingar um stærð og lögun þess rýmis sem við erum 
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staðsett í. Þessa skynjun notum við til þess að meta hljómburð. Þeir þættir sem hafa mest 
áhrif á hljómburð eru stærð og lögun rýma, efni yfirborðsflata og staðsetning hljóðgjafa. 
Enginn einn þáttur getur sagt til um gæði hljómburðar. Ómtíminn er þó oft notaður sem 
viðmiðun og sé hann innan réttra marka getur hann gefið vísbendingu um hljómburðinn 
(Guðjohnsen, 1995). 

Það fyrsta sem áheyrandi heyrir er beint hljóð sem ferðast í beinni línu frá hljóðuppsprettu. 
Þá fylgir snemmendurkast frá hliðarveggjum og lofti. Eftir u.þ.b. fyrstu 100 ms frá 
móttöku beina hljóðsins er endurkastið orðið svo þétt að ekki er hægt að greina á milli og 
er það kallað ómun. 

Á innan við sekúndu frá beina hljóðinu nemur eyrað um 8000 endurköst í stórum sal. Hvert 
endurkast hefur seinkun, hljóðstig og átt. Eyrað getur skynjað og aðgreint beina hljóðið og 
snemmendurkastið og staðsett hljóðuppsprettuna. Einnig sameinar eyrað beina hljóðið við 
hljóð frá snemmendurkastinu og eykur þannig skýrleika. Þess vegna hjálpar 
snemmendurkastið upp á skýrleika en það á við fyrstu 50 ms fyrir talað mál og fyrstu 80 
ms fyrir skýrleika á tónflutningi.  

Æskilegast er að endurkastandi fletir séu staðsettir nálægt sviði til þess að hluti 
endurkastaðs hljóðs nái áheyrendum sem fyrst á eftir beinu hljóði. Dreifni hljóðs í salnum 
þarf að vera sem mest svo endurkastað hljóð nái áheyrendum úr sem flestum áttum og með 
sem breytilegustum tímamismun milli beins hljóðs og endurkastaðra þátta hljóðsins, því 
þurfa veggir salar að hafa óreglulega lögun (Einarsson, 1976). 

Hljómburð í sölum þarf að skoða frá tölfræðilegu sjónarhorni byggðu á orkujafnvægi í 
rými. Þá er gert ráð fyrir því að þéttni endurkasts sé nógu mikil og að þéttni standandi 
bylgna sé nógu mikil þannig að áhrifum stakra eigintíðna megi sleppa í útreikningum. 
Dreifið hljóðsvið (e. diffuse sound field) er það þegar orkuþéttni er sú sama alls staðar í 
rýminu og að sömu líkur séu á því að hljóð endurkastist í allar áttir. Þetta er þó hugsjón 
sem ekki er til í neinu raunverulegu rými en getur þó gefið góða og hagnýta nálgun á 
raunverulegt hljóðsvið.  

 

Mynd 2.8. Hinir ýmsu þættir hljómburðarhönnunar á tónlistarrýmum (HyperPhysics, án dags.) 
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Nokkrar hlutlægar mælieiningar eru almennt viðurkenndar þegar kemur að lýsingu á 
hljómburði tónleikasala. Þær eru þó ekki fullkomnar og hafa ekki fullkomna fylgni við það 
huglæga álit sem þær eiga að tengjast. Þær ná heldur ekki yfir alla huglæga þætti sem 
tengist hljómi í sölum. Nánar er fjallað um þær í köflum 2.3.1 og 2.3.4. 

Ómtíminn er eina kennistærðin sem líta má á sem altæka yfir heilt rými en hinar 
kennistærðirnar eru allar háðar fjarlægð hljóðnema frá hátalara. 

2.3.1 Ómtími 

Í rými fellur hljóðstig nokkurn veginn jafnt og þétt með tíma eftir að slökkt hefur verið á 
hljóðgjafa. Ómtími er skilgreindur sem sá tími sem það tekur hljóðstigið að falla um 60 dB 
í rými.  

Ómtímann T er hægt að meta fyrir smærri hljóðþrýstingsmun en 60 dB og er þá hljóðstigs-
fallið framreiknað í 60 dB. Þannig er ómtími T sem er leiddur út frá fyrstu 5 dB af 
hljóðstigsfallinu og niður að 25 dB undir upphafshljóðstiginu merktur T20. Það sama gildir 
um T30 nema að þá er ómtíminn leiddur út frá fyrstu 5 dB til 35 dB af hljóðstigsfallinu. 
Ómtími er einnig oft táknaður með RT í stað T. Á mynd 2.9 má sjá hljóðstigsfall þar sem 
ómtími T30 er mældur og síðan framreiknaður að 60 dB hljóðstigs-falli.   

 

Mynd 2.9. Skilgreining á ómtíma með dæmigerðu hljóðstigsfalli (Barron, 2010) 

Lengd ómtíma þarf að hæfa notkun í hverju rými. Ef ómtími er of langur verður talað mál 
minna skiljanlegt og hljóðstig frá bakgrunnshávaða í rýminu hækkar. Of stuttur ómtími 
gerir hins vegar hljóm þurrari og minnkar tónfyllingu.  

Stutt ómun gefur skýrleika og talskilning en löng ómun veldur skyggingu svo ekki er hægt 
að greina eins mikil smáatriði í tónflutningi. Stundum er það kallað þurr hljómur þegar 
ómunin er stutt og eins er hljómur kallaður kaldur ef ómun er stutt á bassatíðnum. Eins og 
Ólafur Hjálmarsson orðaði það þá er mælt með heldur lengri ómtíma á tíðnisviðinu neðan 
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við 500 Hz fyrir órafmagnaðan tónlistarflutning en þannig styður húsnæðið betur við lægra 
tónsviðið og gefur hljómnum hlýrri blæ (Hjálmarsson, 2000). 

Reynslan hefur sýnt að tveir salir með jafnlangan ómtíma geta hljómað misjafnlega. Síðan 
í kringum 1980 hefur snemmómtími, EDT, verið notaður til þess að lýsa skynjaðri ómun 
við tónlistarflutning í tónleikasal þar sem ómtíminn lýsir frekar skynjaðri ómun þegar 
tónlistin stoppar. Sýnt hefur verið framá að áheyrendur eru hrifnari af sölum þar sem 
hljómburður hefur nægilega hátt hljóðstig og því er kennistærðin styrkur, G, einnig 
mikilvæg. Samt sem áður ef hljóðtæknifræðingur fengi að velja um aðeins eina tölu til að 
fá upplýsingar um hljómburð salar, þá væri það líklegast ómtíminn við miðtíðnir (Skålevik, 
2010). 

Magne Skålevik hefur þróað formúlur byggðar einungis á ómtíma T, rúmmáli V og 
fjarlægð hljóðnema frá hátalara sem nota má til að reikna styrk, G, snemmómtíma, EDT, 
skýrleika, C80, snemmhlutfall hliðarendurkasta, LF og seint hljóðstig, GL. Þessar formúlur 
hafa gefið honum betri niðurstöður heldur en líkanútreikningar með ODEON 
hugbúnaðinum og má það teljast mjög gott. Með þessum rannsóknum hefur hann sýnt fram 
á ótvírætt notagildi ómtímans með tilliti til hinna ýmsu kennistærða hljómburðarins. Um 
ODEON hugbúnaðinn er betur fjallað í kafla 3.3. 

2.3.2 Endurkast og ísog 

Endurkast hljóðs af stórum fleti fylgir sömu reglum eins og fyrir ljósendurkast, þ.e. að horn 
endurkastaðrar bylgju er það sama og horn aðfallandi bylgju eins og sjá má á mynd 2.10. 
Þetta þýðir að endurkastaða hljóðið má túlka sem hljóð sem kemur frá ímyndaðri 
uppsprettu (e. image source).  

 

Mynd 2.10. Endurkast hljóðs af vegg, hljóð frá ímyndaðri uppsprettu (Everest & Pohlmann, 2009) 

Hljóð sem endurkastast af fleti í rými heldur áfram að endurkastast þangað til orka þess er 
horfin vegna ísogs. Endurkast veltur á stærð flatar og bylgjulengd hljóðsins. Kúpt yfirborð 
dreifir endurköstuðu hljóði á meðan íhvolft yfirborð myndar brennipunkt og er því 
óæskileg lögun á yfirborði í tónleikasölum. 

Þegar hljóð lendir á fleiri en einum fleti myndast margfalt endurkast. Samsíða veggir geta 
valdið vandamálum eins og flökti á hljóðendurkastinu en það er endurkast sem heyrist 
greinilega vegna þess hversu reglulega það bergmálar. 
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Flest efni soga í sig hluta hljóðs. Í hljómburðartækni er notast við hljóðísogsstuðul efna, α, 
sem hefur verið ákvarðaður með mælingum. Skilgreiningin á hljóðísogsstuðli er hlutfall 
aðfallandi hljóðorku sem efnið gleypir. Stuðullinn getur haft gildi á milli 0 og 1 þar sem 1 
þýðir að allt hljóð er gleypt. Dæmi um yfirborð með 1 er opinn gluggi. Þegar öll 
flatarmál í rými eru margfölduð með hljóðísogsstuðli sínum fæst jafngildur hljóðísogs-
flötur A eins og sjá má í jöfnu 2-12. 

  
2-12 

Stærð hvers flatar er táknuð með  og hljóðísogsstuðull flatarins með . Stundum eru 
hljóðísogandi áhrif andrúmslofts einnig reiknuð með inní jafngildan hljóðísogsflöt. Því 
meiri sem ísogsáhrif flata í rými eru, því færri verða endurköstin og ómtími styttist 
samkvæmt því.  

2.3.3 Sabine 

Wallace Sabine má telja upphafsmann hljómburðartækni (e. architectural acoustics) þar 
sem hann þróaði fyrstur manna jöfnu til að reikna út ómtíma í kringum aldamótin 1900. 
Ómtími er enn í dag mest notaða breytan í hljóðtæknifræði og jafna Sabine gagnast enn 
hljóðtæknifræðingum sem fyrsta nálgun á ómtíma. 

Sabine útskýrði hljómburð í tónleikasölum þannig, að til þess að hlustun geti verið góð, þá 
verður hljóðið að vera nægilega hávært og allir eiginleikar flókinna hljóða skulu halda 
hlutfallslegum styrkleikum sínum og að röð hljóða í hraðri myndun hvort sem er af tali eða 
tónlist ætti að vera skýr og aðgreinanleg og ekki trufluð af utanaðkomandi hljóðum. Þessi 
þrjú skilyrði væru nauðsynleg og einnig nægjanleg fyrir góða hlustun (Sabine, 1923). 

Sabine fann út með fjölda tilrauna og mælinga í einum fyrirlestrarsal að ómtími er háður 
rúmmáli og hljóðísogandi flötum rýmis. Formúla hans er sýnd í jöfnu 2-13. 

55,3
0,163 ·  
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V er rúmmál rýmisins og A er jafngildur ísogsflötur. A er reiknað þannig, að fyrir hvert 
efni fyrir sig er flötur þess  margfaldaður með hljóðísogsstuðli efnisins  eins og gert er 
í jöfnu 2-12.  

Jafnan er ekki mjög næm fyrir breytingum á rúmmáli en mjög næm fyrir breytingu á 
jafngilda hljóðísogsfletinum A. Í raun er jafnan ofureinföldun á eðli hljóðs í rými, 
sérstaklega fyrir lægri tíðnir og rými með hátt hlutfall af hljóðísogandi flötum.  

Jafnan gildir ekki fyrir mjög óregluleg rými, mjög stór rými eða rými með ójafnt dreifðum 
hljóðísogs-flötum. Sú forsenda að hljóð í rými sé jafndreifið yfir allt rýmið stenst sjaldnast 
og ekki er heldur gert ráð fyrir áhrifum frá standandi bylgjum. Ef meðalhljóðísog efna í 
rými er 0,2 þá er jafnan einnig ónákvæm. Þrátt fyrir það má oft fá ásættanlega 
áætlun á ómtíma rýmis svo lengi sem gildi á A sé vandlega áætlað.  

Fleiri fræðimenn hafa komið með tillögur að jöfnum til að reikna ómtíma og hér má taka 
sem dæmi Eyring –Norris jöfnuna sem sýnd er í jöfnu 2-14. 
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0,163 ·
· 1
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Rúmmál rýmis er V eins og áður, S táknar heildarfleti rýmisins og ∑ ∑⁄  
táknar meðal hljóðísogsstuðul. 

Annað dæmi er ómtímajafna Arau-Puchades sem tekur frekara tillit til ójafnrar dreifingar 
hljóðísogs. Hann lagði til notkun á endurbættum meðal hljóðísogsstuðli sem tekur tillit til 
dreifingar hljóðísogs eftir x-, y- og z-áttum (Arau-Puchades, 1988). Ómtímajöfnu hans má 
sjá í jöfnu 2-15.  

0,161 ·
·  
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2.3.4 Aðrar kennistærðir 

Styrkur, G, á að vera sambærilegur við upplifun áheyrenda á skynjuðu hljóðstigi eða 
háværð frá tónflutningi. Hann er reiknaður í desíbelum sem hlutfall hljóðorku frá 
hljóðgjafa við hljóðorku í 10 metra fjarlægð frá hljóðgjafa á opnu svæði eins og sjá má í 
jöfnu 2-16. 

10  
 

2-16 

Hér er  mældur hljóðþrýstingur og  hljóðþrýstingur í 10 metra fjarlægð frá 
hljóðgjafa á opnu svæði.  

Snemmómtími, EDT, er leiddur út frá fyrstu 10 dB af hljóðstigsfallinu og framreiknaður í 
60 dB svo fáist sambærilegt gildi við ómtíma. EDT er mikilvægari en ómtími þegar kemur 
að huglægu áliti áheyrenda á skynjuðum ómtíma þar sem snemmómtíminn er lýsandi þegar 
stuttar þagnir koma fyrir í tónlistarflutningi en ómtíminn er meira lýsandi þegar síðustu 
nótu hefur verið sleppt og við tekur þögn. Í rýmum sem hafa mjög dreifið hljóðsvið er 
snemmómtími sá sami og ómtími þar sem hljóðstigsfallið er fullkomlega línulegt. Í öðrum 
rýmum getur snemmómtími verið mjög ójafn eftir staðsetningu á meðan ómtími er yfirleitt 
nánast jafn yfir allt rýmið. 

Skýrleiki, C80, er hlutfall hljóðorku á fyrstu 80 ms við hljóðorku eftir fyrstu 80 ms. 
Hljóðorkan þessar fyrstu 80 ms inniheldur bæði beint hljóð og snemmendurkast og eins og 
fjallað var um hér að framan þá sameinar eyrað snemmendurkastið sem berst fyrstu 80 ms 
við beina hljóðið. Þannig eykur snemmendurkastið á skýrleika hljóðs. Því hærra sem 
hlutfallið er því skýrara er hljóðið. Hærri skýrleiki er betri fyrir talað mál en fyrir 
tónlistarflutning er yfirleitt æskilegra að skýrleiki sé ekki of hár. Skýrleiki er reiknaður 
með jöfnu 2-17. 

10  
 

2-17 
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Greinileiki, D50, er hlutfall hljóðorku fyrstu 50 ms við heildarhljóðorkuna. Hann er notaður 
til að meta skýrleika í töluðu máli og er reiknaður samkvæmt jöfnu 2-18. 

10  
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Miðtími, Ts, er sá tími í sekúndum sem þungamiðja impúlssvörunar er við hljóðnema. 
Hann táknar jafnvægi milli skýrleika og ómunar. Kosturinn við þá kennistærð er að ekki er 
valin einhver ákveðin skipting í tíma til þess að reikna stærðina. Miðtími er reiknaður með 
jöfnu 2-19. 
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Þrjár síðustu kennistærðirnar tákna allar skýrleika hljóms á mismunandi hátt eða sem 
skynjaðan greinileika, skýrleika og miðtíma en þessir þættir geta skipt miklu máli í 
upplifun á tónlist. 

2.3.5 Hljómburðar vandamál 

Mörg vandamál tengd hljómburði geta verið spurning um mismunandi álit manna. Það sem 
sumum þykir e.t.v. of langur ómtími eða of lítill styrkur þykir öðrum í góðu lagi. Nokkur 
atriði eru þó alltaf óviðeigandi í tónleikasölum. 

Bergmál eða sterkt endurkast sem heyrist sem stakur hljóðatburður er algjörlega 
óviðunandi í tónleikasal. Sem dæmi geta íhvolf yfirborð leitt af sér slíkt ástand. Frægasta 
dæmið um galla af þessari gerð er Royal Albert Hall í London sem var byggður árið 1871 
og hafði gríðarlega stórt íhvolft glerþak. Þar gat bergmál verið það sterkt að það heyrðist 
hærra en beint hljóð frá sviði. Eftir endurteknar tilraunir til að minnka bergmálið í salnum 
tókst loksins ásættanlega upp árið 1969, tæpum hundrað árum eftir opnun. Þá hafði bæði 
íhvolfa glerþakinu verið skipt út fyrir álpanel og dreifandi diskum komið fyrir hangandi 
neðan úr loftinu.  

Flökt milli tveggja samsíða sléttra veggja getur myndast ef hljóðgjafi er staðsettur á milli 
þeirra. Flökt er þannig svipað og bergmál nema að það heyrist endurtekið ítrekað. Þetta var 
t.d. vandamál í Laugardalshöll fyrir endurbætur árið 1994 eins og sjá má á mynd 2.11. 

 

Mynd 2.11. Endurkast og flökt í Laugardalshöll fyrir endurbætur (Guðjohnsen, 1995) 
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Að lokum er það bakgrunnshávaðinn en hann getur ýmist komið utanfrá, t.d. frá umferðar-
hávaða eða flughávaða, eða innan húss en utan salar t.d. frá umgangi eða hljóðum frá 
gestum hússins. Algengasti bakgrunnshávaðinn í tónleikasölum er þó loftræsihávaði en til 
eru ýmsar lausnir á því. Bakgrunnshávaði getur haft truflandi áhrif á upplifun áheyrenda á 
tónflutningi í tónleikasal og þá sérstaklega þegar tónflutningur inniheldur dramatískar 
þagnir. 

Þótt bakgrunnshávaði sé eiginlega ekki hljómburðaratriði er hann engu að síður e.t.v. 
algengasti gallinn á hljómburði sala (Einarsson, 1976).  

2.4 Hljóðmælingar og staðall ISO 3382 

Í þessu verkefni var nýttur fyrsti hluti staðals ISO 3382 sem heitir Acoustics – 
Measurement of room acoustic parameters – Part 1: Performance spaces. Einnig var 
nýttur viðauki A við staðalinn sem fjallar um mælingar á ómtíma í rýmum með tilvísun í 
aðrar hljóðtæknifræðilegar kennistærðir. Reyndar er sá hluti ekki talinn með sem hluti af 
staðlinum heldur ætlaður til þess að samræma og hvetja til mælinga á þeim kennistærðum 
sem þar koma fyrir. Staðallinn snýst fyrst og fremst um mælingar á ómtíma. Í staðlinum er 
lýst hvaða aðstæður þurfa að vera til hljóðmælinga í rými, hvaða kröfur hljóðmælitæki 
þurfa að uppfylla og hvaða staðsetningar og hæðir skal nota fyrir hátalara og hljóðnema. 
Fjallað er um framkvæmd hljóðmælinga og hvernig vinna skal úr þeim upplýsingum sem 
fást. Sérstakur kafli fjallar um óvissu í mælingum og hvernig reikna skal út staðalfrávik. Í 
síðasta kafla staðalsins eru leiðbeiningar um framsetningu á niðurstöðum mælinga. 
Viðauki A fjallar svo um hljóðtæknifræðilega eiginleika hljómburðar aðra en ómtíma. 

Við mælingar á hljómburði og hljóðeinangrun eru notuð tvenns konar gerðir af 
hljóðmerkjum. Annars vegar eru það nokkrar tegundir hljóðmerkja sem falla undir aðferð 
rofins hávaða (e. interrupted noise method) og hins vegar hljóðmerki sem flokkast sem 
tegruð impúlssvörun (e. integrated impulse response). 

Undir aðferð rofins hávaða falla hljóðmerki eins og hvítt hljóð og bleikt hljóð. Hvítt hljóð 
hefur jafnan hljóðstyrk eftir tíðni á meðan bleikt hljóð hefur hljóðstyrk í hlutfalli við tíðni 
eða í áttundum eins og sjá má á mynd 2.12. Þegar þessi aðferð er notuð við hljóðmælingar 
þarf hljóðstig hávaðans að vera a.m.k. 45 dB yfir bakgrunnshávaða rýmisins fyrir mælingu 
á T30 eða 35 dB yfir bakgrunnshávaða fyrir mælingu á T20.  
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Mynd 2.12. Þéttni róforku (e. spectral energy density) á hvítu hljóði og bleiku hljóði (Acoustics 
Engineering, án dags.) 

Skilgreining á impúlssvörun er að hún er tímaháð framvinda hljóðþrýstings sem er skoðuð 
í einum punkti í rými með Dirac hljóðmerki frá öðrum punkti í rýminu. Undir þessa aðferð 
falla m.a. byssuskot og sínus yfirferð. Þegar sínus yfirferð er notuð næst betra suðs hlutfall 
(e. signal-to-noise ratio) og því má hljóðstig hljóðmerkisins vera töluvert lægra en þegar 
aðrar aðferðir eru notaðar.  

Staðalfrávik í mælingum er metið með jöfnu 2-20. 

 0,55
1 1,52/
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Fyrir mælingar í áttundaböndum er 0,71 , n er fjöldi mældra hljóðstigsfalla í hverri 
staðsetningu og N er fjöldi para af hljóðnema og hátalarastaðsetningum.  

Staðalfrávik í mælingum er mismikið eftir því hvor aðferðin er notuð eða sem nemur því 
að fyrir hvern fjölda hljóðstigsfalla n með aðferð rofins hávaða má margfalda n*10 fyrir 
tegraða impúlssvörun.  

Ef tekið er sem dæmi mældur ómtími 1,5  við tíðni 125 Hz, með 15 pör og 
3 hljóðstigsföll í hverri hljóðnemastaðsetningu þá er staðalfrávik 0,023  fyrir 

aðferð rofins hávaða og 0,019  fyrir tegraða impúlssvörun. Staðalfrávik minnka með 
hærri tíðni og eru t.d. 0,004  fyrir aðferð rofins hávaða við 4000 Hz. Hins vegar fyrir 
staka mælingu með 1 og 1 þá er staðalfrávikið orðið 0,113  fyrir aðferð 
rofins hávaða og 0,077  fyrir tegraða impúlssvörun.  

Rétt merkjanlegur munur, jnd, lýsir því hversu mikill munur þarf að vera á hverri 
kennistærð til þess að eyrað greini muninn. Ef niðurstöður reiknilíkans eru innan marka jnd 
þá eru niðurstöðurnar eins góðar og þær geta verið því þá er enginn heyranlegur munur. 
Þess vegna er ástæðulaust að leita eftir meiri nákvæmni og í flestum tilvikum þarf ekki 
einu sinni svo mikla nákvæmni til þess að áætla að líkanið gefi raunhæfa mynd af 
raunverulegum aðstæðum (Christensen, 2008). 

dB 

Hz 
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Meðfylgjandi tafla 2.3 sýnir jnd og dæmigerð gildi hljóðtæknifræðilegra eiginleika 
hljómburðar úr staðlinum: 

Tafla 2.3. Kennistærðir aðrar en ómtími, dæmigerð gildi þeirra og rétt merkjanlegur munur (ISO 
3382-1, 2009) 

Huglægur 
hluti 

hljómburðar 

Kennistærð hljómburðar Tíðnimeðaltal 
í einni tölu 

Hz 

Rétt 
merkjanlegur 

munur 
jnd 

Dæmigerð gildi 

Huglægt 
hljóðstig 

Hljóðstyrkur, G, í desíbelum 500 til 1000 1 dB -2 dB; +10 dB 

Skynjuð 
ómun 

Snemmómtími (EDT) í 
sekúndum 

500 til 1000 Hlutf. 5% 1,0 s; 3,0 s 

Skynjaður 
skýrleiki 
hljóms 

Skýrleiki, C80, í desíbelum 
Greinileiki, D50 

Miðtími, Ts, í millisekúndum 

500 til 1000 
500 til 1000 
500 til 1000 

1 dB 
0,05 

10 ms 

-5 dB; +5 dB 
0,3; 0,7 

60 ms; 260 ms 
 
 
Rétt merkjanlegur munur hefur verið ákvarðaður eftir rannsóknum þar sem fólk var látið 
greina mun á hreinum tónum. Niðurstöður hafa m.a. sýnt að jnd fyrir ómtíma sé um 5 – 
10%. Nýlegar rannsóknir sýna þó að fyrir tónlist er merkjanlegur munur nær því að vera 20 
– 30% þegar hljóðmerkin eru tónlist en ekki hreinir tónar (Meng, et al., 2006). 

2.5 Reiknilíkön til hermunar á hljómburði 

Til eru þónokkur forrit sem hönnuð eru til þess að herma hljómburð í rýmum. Sem dæmi 
má nefna sænska forritið Catt og ítalska forritið Ramsete.  

Í þessu verkefni var notast við hljóðhermihugbúnaðinum ODEON en nánari lýsingu á 
hugbúnaðinum og hvernig hann er notaður má finna í kafla 3.3. Hugbúnaðurinn er frá 
danska fyrirtækinu Odeon A/S sem var stofnað árið 1984. Odeon A/S er í eigu fjögurra 
ráðgjafafyrirtækja og starfar náið með tækniháskóla Danmerkur, DTU. Nánari upplýsingar 
má sjá á heimasíðu fyrirtækisins www.odeon.dk. 

Nokkrar aðferðir er hægt að nota til útreikninga í hugbúnaðinum. Fyrst má nefna 
útreikninga á ómtíma byggða á empirískum jöfnum Sabine, Eyring og Arau-Puchades en 
nánar er fjallað um jöfnurnar í kafla 2.3.3 og útreikningana í kafla 5.3.2. Önnur aðferð eru 
matsútreikningar á ómtíma sem eru byggðir á rúmmáli og meðalspöl (e. mean free path) 
þar sem forritið reiknar út orkutap á ögnum sem eru sendar út frá einum upphafspunkti 
með geislarakningaraðferð. Þessi aðferð hefur engan sérstakan hljóðnema og gefur eitt 
gildi fyrir hverja tíðni yfir allt rýmið. Þriðja aðferðina og sú nákvæmasta er reiknuð með 
hljóðnemum og hljóðgjöfum sem hægt er að staðsetja í líkaninu og para saman fyrir 
útreikninga. Útreikningarnir byggja á blöndu af aðferðum með ímyndaðri hljóðuppsprettu 
og geislarakningu. Geislarakningin er óháð hljóðnemastaðsetningum en með þeirri aðferð 
eru geislar raktir til þess að finna mögulegar endurkastsleiðir og þeir útreikningar eru 
reiknaðir einu sinni fyrir hverja hátalarastaðsetningu. Hinn hluti útreikninganna er háður 
hljóðnemastaðsetningu og byggir á því að forritið safnar því beina og endurkastaða hljóði 
sem lendir á hverjum hljóðnema. 
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Ómtíminn er reiknaður útfrá halla línu hljóðstigsfallsins eftir tíðnum. Hallinn er 
ákvarðaður sem besta línulega aðlögun (e. best-fit linear regression line) milli -5 og -35 dB 
af hljóðstigsfallinu. Snemmómtími er ákvarðaður útfrá fyrstu 10 dB af hljóðstigsfallinu. 

Skýrleiki er reiknaður í ODEON með jöfnu 2-21. 

10  
 

2-21 

Hér er tekið meðaltal af hlutföllum orku fyrir og eftir 72, 80 og 88 ms. Ástæðan fyrir því er 
til þess að bæta upp fyrir ákveðna galla við aðferðina sem notuð er í ODEON forritinu. 

Greinileiki er reiknaður með jöfnu 2-22. 

1
3

 
 

2-22 

Hér er reiknað meðaltal af hlutföllum orku fyrir 45, 50 og 55 ms á móti heildarorkunni, 
aftur til þess að bæta upp fyrir galla við aðferðina.  

Miðtími er einnig kallaður þyngdarpunktstíminn og er reiknaður með jöfnu 2-23. 

∑
 

 
2-23 

Hér er t tími og Et er orkan á hverjum tíma t. 

Hljóðstigið er reiknað í ODEON með jöfnu 2-24. 

10   2-24 

Hljóðstigið verður samanburðarhæft við mældan styrk G með því að stilla hátalara í líkani 
með hljóðstyrk 31 dB fyrir hverja áttund.  

Í þessu eru niðurstöður reiknilíkana bornar saman við niðurstöður mælinga á línuriti eftir 
tíðni. Til þess að meta hversu gott samræmi er milli reiknilíkana og mælinga er m.a. notuð 
aðferð minnstu kvaðrata. Aðferðin felur í sér að lágmarka S, summu frávika í öðru veldi 
eins og sjá má í jöfnu 2-25. 

 
 

2-25 

Frávikin eru reiknuð með jöfnu 2-26. 

  2-26 

Þessi aðferð er m.a. notuð í gagnamátun (e. data fitting) þar sem mæld gildi eru borin 
saman við reiknuð gildi.  
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2.6 Flokkun tónleikastaða eftir ómtíma 

Í fræðunum finnast margar tillögur að æskilegum ómtíma fyrir mismunandi notkun, ýmist 
eftir mismunandi stærð sala eða eftir tíðni. Ómtími er háður stærð salarins, 
efniseiginleikum og lögun.  

 

Mynd 2.13. Æskilegur ómtími við 500 Hz eftir rúmmáli og notkun á sal (Einarsson, 1976) 

Mynd 2.13 er fengin úr bókinni Hljóðtæknifræði og sýnir æskilegan ómtíma fyrir 
kirkjutónlist, sígilda tónlist og talað mál eftir stærð á sölum. Ómtíminn gildir fyrir miðtíðni 
(500 Hz) og í texta í bókinni fylgir með að ómtími við lága tíðni megi vera u.þ.b. 1,5 
sinnum lengri og við háa tíðni nokkuð styttri.  

 

Mynd 2.14. Æskilegur ómtími við 500 Hz eftir rúmmáli og notkun á sal (Beranek, 1993) 
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Mynd 2.14 er úr bókinni Acoustics eftir Beranek en myndina settu þeir Bolt, Beranek og 
Newman saman eftir reynslu sinni af hljóðráðgjöf ásamt því að byggja á viðkomandi 
fræðiefni sem til var á þeim tíma. Myndin sýnir æskilegan ómtíma fyrir kaþólskar kirkjur, 
orgeltónlist, tónleikasali, kirkjur mótmælendatrúar, sýnagógur, óperur, útsendingarhljóðver 
fyrir tónlist, kvikmyndahús, ráðstefnusali og útsendingarhljóðver fyrir talað mál. Í bókinni 
er einnig safnað saman nokkrum heimildum um æskilegan hlutfallslegan ómtíma eftir 
tíðni. Höfundur tekur einnig fram að hann mæli með að fyrir tónlistarflutning sé miðað við 
hlutfallið 1 fyrir 1000 Hz og yfir og að við 125 Hz sé hlutfallið u.þ.b. 1,5.  

Í bókinni Master Handbook of Acoustics er farin einfaldari leið í að setja fram æskilegan 
ómtíma miðað við stærð salar þar sem notkun er aðeins skipt í tvennt, annars vegar 
tónlistarflutningur og hins vegar talað mál og er það gert á svipaðan hátt og á myndum 
2.13 og 2.14. Einnig er settur fram æskilegur ómtími eftir tíðni eins og sjá má á mynd 2.15.  

 

Mynd 2.15. Æskilegur ómtími eftir tíðni og notkun á sal. A er talað mál og B er tónlist (Everest & 
Pohlmann, 2009) 

Í grein sinni Rými fyrir tónlist setur Stefán Einarsson fram æskilegan ómtíma fyrir ferns 
konar notkun á sölum: 

 Orgeltónlist – um eða yfir 3 sekúndur 
 Sinfóníutónlist – u.þ.b. 2 sekúndur 
 Kammertónlist – u.þ.b. 1,6 sekúndur 
 Rafmögnuð tónlist og popptónlist – um eða undir 1 sekúnda 

Fjölmörg fleiri dæmi eru um tillögur að æskilegum ómtíma í fræðunum en framangreind 
dæmi eru hér látin duga. 

Þegar salir eru notaðir í margskonar tilgangi eins og fyrir talað mál, leiksýningar og 
rafmagnaða jafnt sem órafmagnaða tónlist þá er æskilegra að þeir hafi heldur styttri 
ómtíma en lengri (Bradley, 2005).  
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3 Aðferðafræði 
Hér verður fjallað um aðferðafræðina á bak við mælingar með hljóðmælitækjum, 
útreikninga með tölvulíkani og framkvæmd könnunarinnar. Einnig verður fjallað stuttlega 
um val á sölunum tveimur sem teknir voru fyrir í rannsókninni. 

3.1 Val á tónleikasölum 

Til þess að hægt væri að fá raunhæfan samanburð á sölum þurfti að vanda valið. Leitast var 
við að hafa salina sem valdir voru nokkuð ólíka bæði að gerð og notkun en að þeir hafi það 
þó sameiginlegt að vera mikið notaðir undir tónleika og tónlistarflutning. Tveir salir urðu 
fyrir valinu og gerðar voru mælingar á hljómburði og útreikningar með tölvulíkönum fyrir 
hvorn þeirra auk þess sem notendur voru spurðir álits um hljómburð þeirra.  

Iðnó 
Húsið er byggt árið 1897 og hefur verið notað á afar fjölbreyttan hátt. Yfirleitt er það 
flokkað sem leikhús en hefur einnig mikið verið notað fyrir tónleika og tónlistarflutning. 
Það er einnig notað fyrir kvikmyndasýningar, ljóðaupplestur, borgarafundi, danshátíðir, 
ýmiss konar veislur og sem veitingastaður fyrir hópa. Salurinn rúmar um 160 manns í sæti 
og allt að 300 manns standandi. Tónleikahald þar hefur verið mjög fjölbreytt, allt frá 
einsöng með píanó og yfir í rokktónleika.  

Bústaðakirkja 
Bústaðakirkja var vígð árið 1971 eftir 5 ár í byggingu. Byggingin er hönnuð af Helga 
Hjálmarssyni arkitekt. Í kirkjunni er mikið tónlistarlíf þar sem starfræktir eru þrír 
barnakórar, kirkjukór, kammerkór og kvennakór kvenfélags Bústaðakirkju. 
Unglingahljómsveit æfir í kirkjunni og spilar við barnamessur. Kammermúsíkklúbburinn 
hefur haldið tónleika í kirkjunni að meðaltali fimm sinnum á vetri en hefur núna reyndar 
fært sig yfir í tónlistarhúsið Hörpu. Einnig eru haldnir þar nemendatónleikar tónlistarskóla, 
einsöngstónleikar og kóratónleikar til viðbótar við kirkjukóratónleika. 

3.2 Mælingar á hljómburði 

Hljóðmælingar í rými eru ekki einungis nauðsynlegar í rannsóknartilgangi heldur eru þær 
líka mikilvægt greiningartæki. T.d. ef endurtekið er kvartað yfir hljómburði salar er hægt 
að mæla eiginleika hans og greina hvað veldur. 

Mælingar á hljómburði voru framkvæmdar í samræmi við staðal ISO 3382: Acoustics – 
Measurement of room acoustic parameters. Samkvæmt staðlinum skal nota tíðnibilið 125 – 
4000 Hz í áttundum en það er rík ástæða til þess að mæla einnig við tíðnir 63 Hz og 8000 
Hz þar sem tíðnisvið tónlistar nær yfir þær tíðnir og hefur áhrif á upplifun á hljómburði. 
Þess vegna voru í þessu verkefni einnig tekin með mæld gildi við 8000 Hz og 63 Hz þar 
sem þau voru tiltæk. Mælingarnar fóru allsstaðar fram við tóman sal en þegar salur er 
fullur af áheyrendum er ómtími gjarnan styttri vegna þess að áheyrendur hafa 
hljóðísogandi áhrif.  
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Hljóðmælitækin samanstanda af hátalara, magnara, hljóðnema, hljóðkorti, tölvu og 
snúrum. Hátalarinn er stefnulaus tólfflötungs hátalari eins og sjá má á mynd 3.1. Á 
myndinni má einnig sjá hljóðnemann, magnarann, tölvuna og hljóðkortið. Hljóðmerkið 
sem notað var er sínus yfirferð á tíðnibilinu 20 Hz – 20 kHz. Hljóðmerki af þessari gerð 
gefur mestu nákvæmnina þegar gerð er ómtímamæling en önnur hljóðmerki sem notuð eru 
við hljóðmælingar eru hvítt hljóð eða bleikt hljóðauk þess sem ýmiskonar högghljóð eru 
stundum notuð eins og byssuhljóð og sprenging á blöðru, sjá umfjöllun í kafla 2.4. Lista 
yfir hljóðmælitækin má sjá í töflu 3.1. 

Tafla 3.1. Listi yfir mælitæki 

Microphone BSWA MP201 Ser. nr. 432376 
Pre-amplifier BSWA SMA4000P Ser. nr. 432376 
Dodecahedron loudspeaker Norsonic Nor276 Ser. nr. 5544 
Amplifier Norsonic Nor280 Ser. nr. 3886 
Sound card Edirol UA-25 Ser. nr. CU47544 
Software WinMLS2004 on a laptop computer 
 

 

Mynd 3.1. Ein af uppstillingunum við hljóðmælingar í Bústaðakirkju. Mynd: Kristín Ómarsdóttir 

Hugbúnaðurinn WinMLS var notað til þess að framkvæma mælingarnar. Hátalarinn tengist 
magnara sem tekur við hljóðmerki frá tölvu. Magnarinn og hljóðneminn tengjast svo 
hljóðkorti tölvunnar sem er af gerðinni Edirol. Salurinn bregst við hljóðmerkinu með 
ákveðnum hætti sem hljóðneminn nemur og sendir síðan upplýsingarnar aftur í gegnum 
hljóðkortið til tölvunnar. Hugbúnaðinn er hægt að stilla þannig að það vinnur sjálfkrafa 
upplýsingar um ómtíma, snemmómtíma, skýrleika, greinileika, miðtíma og styrk 
samkvæmt staðli.  
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Mynd 3.2. Dæmi um reiknaðan ómtíma útfrá impúlssvörun í forritinu WinMLS 

Styrkurinn sem mældur var er ókvarðaður svo ekki er hægt að reikna með að mælingar á 
honum séu réttar. Til þess að hægt sé að mæla styrk þarf að kvarða hljóðnemann með því 
að mæla með hljóðnema í 10 m fjarlægð frá hátalara á opnu svæði en ekki er fyrir hendi 
aðstaða hér á landi til að framkvæma þannig kvörðun.  

Ekki reyndist unnt að mæla snemmhlutfall hliðarendurkasta (e. early lateral energy 
fraction), JLF og seint hliðarhljóðstig (e. late lateral sound level), LJ. Til þess að hægt sé að 
mæla JLF og LJ þarf sérstakan áttulaga (e. figure of eight) hljóðnema. Ekki var mældur 
bakgrunnshávaði sérstaklega vegna þess að ekki þótti þörf á slíku. 

Þegar allar mælingar höfðu verið framkvæmdar var unnið úr gögnunum í forritinu 
Microsoft Office Excel® þar sem t.d. voru tekin meðaltöl samkvæmt staðli og útbúin gröf. 
Töflur með niðurstöðum mælinga má sjá í viðaukum A og B. 

3.3 Reiknilíkan 

Farið var eftir teikningum og ljósmyndum við gerð líkana. Salirnir voru teiknaðir upp í 
forritinu AutoCAD® með 3dface skipunum og þannig teiknuð þrívíddarlíkön sem voru flutt 
yfir í hljóðhermihugbúnaðinn ODEON.  

Velja þurfti yfirborðsefni fyrir alla fleti líkananna og var notað til þess safn yfir 
efniseiginleika sem fylgir hugbúnaðinum. Efni hafa mismunandi hljóðísog sem er gefið á 
bilinu 0-1 þar sem 0 er fullkomlega hljóðendurkastandi efni og 1 er fullkomlega 
hljóðísogandi efni. Eitt gildi er gefið fyrir hverja áttund og getur það verið mjög breytilegt 
eftir tíðni. Yfirborð geta einnig haft mismunandi dreifnieiginleika og hægt er að velja þeim 
dreifnistuðul á bilinu 0 til 1 þar sem 0 er fullkomlega slétt yfirborð og 1 er fullkomlega 
dreifið yfirborð. 
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Áður en útreikningar voru framkvæmdir voru gerðir matsútreikningar með svokölluðu 
víðtæku mati á lengd ómtíma (e. global estimate). Niðurstaðan var svo notuð til þess að 
stilla lengd impúlssvörunar fyrir útreikningana. Það er mjög mikilvæg kennistærð fyrir 
nákvæmni útreikninga vegna þess að ef lengdin er of stutt þá næst ekki að reikna 
ómtímann, en ef hún er lengri en hún þarf að vera þá taka útreikningarnir lengri tíma. Mælt 
er með því að nota impúlssvörun sem er svipuð að lengd og ómtími salarins. 

Einnig þarf að stilla hversu nákvæmir útreikningarnir eiga að vera og forritið býður uppá 
þrjá möguleika á forstillingum: könnun (e. survey), verkfræðileg (e. engineering) og 
nákvæm (e. precision). Helsti munurinn á þeim þremur stillingum er fjöldi geisla og þéttni 
endurkasts. Við alla útreikninga í þessu verkefni var valin verkfræðilega stillingin þar sem 
rýmin tvö sem tekin voru fyrir í þessu verkefni eru hvorki flókin að lögun né með mjög 
ójafnt dreift hljóðísog. Þegar rými uppfylla þau skilyrði gefur verkfræðileg stilling nógu 
mikla nákvæmni en ef nákvæmasta stillingin hefði verið valin hefðu útreikningar tekið 
margfalt lengri tíma.   

Hátalarar og hljóðnemar voru skilgreindir í líkaninu og reynt var að staðsetja þá sem næst 
því sem gert var í mælingunum. Þá voru útreikningar keyrðir fyrir hvert par af hljóðnema 
og hátalara. Hver útreikningur skilaði töflu eins og þeirri sem sýnd er á mynd 3.3 með 
snemmómtíma EDT, ómtíma T30, hljóðstigi SPL, skýrleika C80, greinileika D50, miðtíma Ts 
og snemmhlutfall hliðarendurkasta LF80 og til viðbótar einu gildi fyrir hvert: A-vigtað 
hljóðstig SPL(A), seint hljóðstig LG80 og talskilningsstuðli STI. Í þessu verkefni var 
einungis sá hluti þessara kennistærða tekinn fyrir sem einnig var mældur.  

 

Mynd 3.3. Dæmi um niðurstöður reiknilíkans fyrir eitt par hátalara og hljóðnema 

Niðurstöðurnar voru færðar yfir í hugbúnaðinn Excel en dæmi um þannig töflur má sjá í 
viðaukum A og B. Unnið var úr þeim á svipaðan hátt og fyrir mæliniðurstöður. Stillingum 
á fjölda geisla og lengd impúlssvörunar var breytt eftir þörf fyrir hverja breytingu á 
efnisvali og fjölda flata.  

Úr niðurstöðum voru unnin gröf af ómtíma eftir tíðni fyrir hvert líkan. Tekið var meðaltal 
af öðrum kennistærðum við miðtíðnir fyrir hvert líkan og sett fram í töflu. Allar reiknaðar 
kennistærðir voru einnig settar fram sem fall af fjarlægð hljóðnema frá hátalara. 
Reiknilíkönin voru svo kvörðuð eftir niðurstöðum mælinga á ómtíma og niðurstöður 
annarra kennistærða bornar saman við.  

Einn möguleikanna sem gefnir eru í ODEON er að reikna hljóðnemanet (e. receiver grid) í 
ákveðinni hæð yfir gólfi með föstum bilum milli hljóðnema. Í þessu verkefni var skilgreint 
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net í hæð 1,2 m yfir gólfi þar sem 0,25 - 0,5 m voru á milli hljóðnema og er sú aðferð 
notuð í einu líkani fyrir hvorn salinn til þess að sýna dreifni í kennistærðum innan salanna.  

Kannað var hvaða áhrif breytileg dreifnigildi hafa á reiknaðar kennistærðir. Kvörðuð líkön 
voru einnig reiknuð með og án áheyrenda og gerður samanburður. Sérstakir útreikningar 
voru gerðir á kvörðuðu líkani með fleiri stólum fyrir annan salinn til að sjá áhrif á ómtíma 
og aðrar kennistærðir.  

Til viðbótar við það að reikna kennistærðir fyrir hvert par hátalara og hljóðnema voru 
reiknaðar kennistærðir fyrir alla hljóðnema í einu fyrir hverja hátalara-staðsetningu til þess 
að athuga hvort þær niðurstöður væru sambærilegar við meðaltal útreikninga fyrir einstaka 
hljóðnema.  

Gerð var næmnigreining á misflóknum líkönum til að sjá hvaða áhrif mismikil smáatriði 
hafa á niðurstöður útreikninga. Tvær mismiklar einfaldanir voru gerðar fyrir hvort líkan og 
áhrif á útreikninga skoðuð.  

Síðast en ekki síst var gerð næmnigreining á áhrifum þess að breyta efnisvali. Annars 
vegar voru gerðir útreikningar með örlítið breyttu efnisvali og var þá dæmigert valin ein 
gerð efnis sem var skipt út fyrir aðra mjög svipaða úr efnasafni hugbúnaðarins. Hins vegar 
voru gerðir útreikningar með óraunhæfu efnisvali sem sýna öfgarnar á því hvar ómtími 
getur legið en þeir útreikningar voru eingöngu gerðir fyrir annan salinn. 

Ýmsir þættir við gerð reiknilíkana geta valdið skekkjum og meðfylgjandi er listi úr 
ODEON handbókinni yfir þá helstu (Christensen, 2008): 

 Ekki viðeigandi stillingar á kennistærðum fyrir útreikninga 
 Ónákvæmni í ísogs- og dreifnistuðlum efna.  
 Ónákvæmni í rúmfræðilegum skilgreiningum líkans 
 Mældar upplýsingar sem útreikningar eru bornir saman við eru ekki nákvæmar 

Næmnigreining á stillingum á kennistærðum er óþarfi í þessari rannsókn þar sem rýmin tvö 
sem tekin eru fyrir hér eru hvorki flókin að lögun né með mjög ójafna dreifingu á 
hljóðísogsflötum en samkvæmt handbók ODEON þarf í þannig tilvikum oft að fjölga 
geislum sem notaðir eru við útreikningana.  

Næmnigreining var gerð á ísogs- og dreifnistuðlum efna eins og sjá má í köflum 4.3.2 og 
4.3.5. Samkvæmt handbók ODEON er þetta algengustu upptök skekkju í útreikningum í 
hugbúnaðinum. Ekki er mikið hægt að gera í því ef nákvæmar upplýsingar um efnin í 
rýminu eru ekki til fyrir utan það að gera ráð fyrir skekkju vegna óvissunnar. Mælt er með 
því í handbókinni að leiðrétta efniseiginleika þeirra efna sem mesta óvissan er um til þess 
að bæta niðurstöðuna. Þá getur líka verið óvissa um ísogseiginleika efna með lágt ísog eins 
og steypu eða gluggafleti sem getur haft afgerandi áhrif á niðurstöður reiknilíkana. Einnig 
er almennt meiri óvissa um hljóðísogseiginleika efna á lágum tíðnum heldur en háum. Oft 
tengist ísog á lágum tíðnum löguninni á byggingunni og umlykjandi rýmum sem ekki er 
gert ráð fyrir í líkanútreikningum í ODEON.  

Næmnigreining var gerð á rúmfræðilegum skilgreiningum með útreikningum á 
einfölduðum líkönum sem er greint frá í kafla 4.3.4. Fjallað var um nákvæmni mældra 
gagna í kafla 2.4. 
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3.4 Framkvæmd könnunar 

Þegar kemur að því að gera könnun um hljómburð þarf bæði að íhuga vel uppsetningu 
könnunarinnar og þann hóp sem könnunin er lögð fyrir. Mikil fræði hafa þróast í kringum 
gerð kannana um hljómburð á síðustu áratugum þar sem reyndar hafa verið fjölmargar 
aðferðir og útfærslur á spurningum. Þróunin hefur verið í stórum dráttum á þann veginn að 
finna út hvaða lýsingar á huglægu áliti á hljómburði eiga best við í könnun og hvaða 
mælanlegu þættir hljómburðar eiga best við lýsingarnar. Þrjár leiðir hafa helst verið 
notaðar í rannsóknum erlendis til að kanna huglægt álit á hljómburði. Ein leiðin er að 
framkvæma hlustunarpróf á tilraunastofu. Sú leið hentar mjög vel til þess að meta hvern 
þátt hljómburðar fyrir sig og til þess að gera prófanir þar sem upptökur úr sölum eru 
spilaðar. Þá er líka hægt að hafa salina ótilgreinda en það útilokar fyrirfram gefnar 
hugmyndir um salina. Önnur leið er að leggja könnun fyrir viðfangsefnin á staðnum meðan 
á tónleikum stendur og þriðja leiðin er að leggja könnun fyrir notendur sala sem þekkja vel 
til og geta notað minnið til að meta hljómburð. Allar þessar aðferðir hafa sína kosti og 
galla og eru einnig miserfiðar í framkvæmd. Ekki er vitað til þess að gerð hafi verið áður 
könnun á huglægu áliti á hljómburði hérlendis. 

Í þessu verkefni eru aðallega skoðaðir þeir þættir hljómburðar sem snúa að ómun, skýrleika 
og styrk. Þess vegna var valið að spyrja um þá þætti í könnuninni auk þess sem svarendur 
voru beðnir um að meta heildarhljómburðargæði salarins og bakgrunnshávaða. Reynt var 
að greina hvort álit sé í samræmi við mælda þætti og hvaða þætti þá helst. Hér var könnun 
notuð sem stuttleg athugun á áliti notenda á hljómburði en ekki sem nákvæm rannsókn á 
því hvaða huglægu þættir samræmast hvaða hlutlægu þáttum hljómburðar. Í staðinn var 
stuðst við niðurstöður fyrri rannsókna um það hvaða huglægu þættir eiga best við hvaða 
hlutlægu þætti hljómburðarins.  

 

Mynd 3.4. Spurningakönnun um huglægt álit á hljómburði (Barron, 2010) 
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Notast var við könnun eins og sjá má á mynd 3.4 sem Michael Barron þróaði þegar hann 
gerði rannsóknarverkefni um hljómburð tónleikasala í Bretlandi. Könnunina lagði hann 
fyrir reynda hlustendur, aðallega hljóðráðgjafa, sem svöruðu á meðan þeir upplifðu 
hljómburð salanna á tónleikum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að gott samræmi var 
milli svara fyrir staka þætti könnunarinnar nema fyrir heildarálit en þar virtist vera meira 
misræmi í áliti en fyrir aðra þætti. Ástæðan fyrir því er að áheyrendur skiptust að mestu 
leyti í þrjá hópa eftir því sem þeir kjósa helst við hljómburð: nánd, skýrleika eða ómun.  

Þegar könnun um huglægt álit á hljómburði er gerð getur orðalag skipt miklu máli þar sem 
svarendur geta haft mismunandi túlkun á orðunum. Einnig getur verið varhugavert að þýða 
milli tungumála. Því má búast við að íslenskuð útgáfa af könnun Barrons sé ekki í 
fullkomnu samræmi við upprunalegu útgáfuna.  

Í töflu 3.2 má sjá hvaða tengingar eru á milli þeirra þátta sem spurt er um í könnuninni við 
þá þætti sem hægt er að mæla og til eru skilgreindar mælistærðir fyrir.  

Tafla 3.2. Hlutlægir/mældir þættir hljómburðar og þeir huglægu þættir sem samsvara þeim 

Huglægur hluti hljómburðar Hlutlægur hluti hljómburðar 
Skýrleiki Hlutfall hljóðorku sem berst snemma á móti þeirri sem 

berst seinna (C80, D50, Ts) 
Ómun Snemmómtími og ómtími (EDT, T30) 
Umlykjun Hliðarendurkast og styrkur (JFL – ekki mælt, G) 
Nánd Styrkur (G) 
Háværð Styrkur (G) og fjarlægð frá hljóðgjafa 
Hlýleiki Bassajafnvægi á móti miðtíðnum (G, EDT) 
 

Í Bústaðakirkju var könnun lögð fyrir reynda tónlistarmenn sem hafa spilað, sungið eða 
stjórnað tónflutningi í kirkjunni á síðastliðnum tveimur árum. Ákveðið var að sleppa 
þáttunum nánd (e. intimacy) og þriðja hluta jafnvægisþáttarins, einleikarar á móti sveit. 
Nánd var sleppt vegna þess að það þótti flókið hugtak í þessu samhengi og 
jafnvægisþættinum var sleppt vegna þess að hann átti ekki við hér. Könnunin var sett upp á 
internetinu og send á 30 viðtakendur í tölvupósti og 9 þeirra svöruðu henni eða um 30%. 
Þessi aðferð var valin vegna þess að hún er nokkuð einföld í framkvæmd. Stærsti gallinn 
við þessa framkvæmd könnunar er líklega sá að treyst er á minni svarenda þar sem allt að 
tvö ár gætu hafa liðið síðan svarandi upplifði hljómburð kirkjunnar síðast. Minni um 
hljómburð getur líka verið litað af áliti á öðrum þáttum salarins ótengdum hljómburði eins 
og t.d. orðspori eða sjónrænu minni. Því var búist við að þessi aðferð myndi gefa mun 
minni nákvæmni heldur en ef könnun hefði verið lögð fyrir á staðnum. 

Í Iðnó var ákveðið að leggja könnunina fyrir áheyrendur á meðan á tónleikum stendur eða 
strax eftir tónleika. Þar sem ekki var gert ráð fyrir að svarendur hefðu þekkingu á öllum 
hugtökunum sem spurt var um var ákveðið að einfalda könnunina. Síðan var könnunin 
prentuð í 60 eintökum og afhent staðarhaldara í Iðnó. Þessari aðferðafræði fylgja nokkrar 
skekkjur og má þá t.d. nefna að svarendur geta haft áhrif á svör hvers annars auk þess sem 
þeir svara kannski jákvæðar um salinn en þeir hefðu annars gert þar sem könnunin er lögð 
fyrir af starfsmanni salarins.  
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Þegar safna átti svörunum kom í ljós að aðeins einn áheyrandi hafði treyst sér til þess að 
svara könnuninni. Þá var ákveðið að prófa aðra aðferð og könnunin var lögð fyrir kór sem 
var í æfingabúðum í Iðnó heilan laugardag. Af þeim u.þ.b. 100 manna hópi voru 22 sem 
svöruðu. 

Þegar áheyrendur með litla sérþekkingu eru spurðir út í hljómburð geta fylgt þeir 
erfiðleikar að svarendur hafi ekki allir sama skilning á merkingu þess sem spurt er um og 
hafi auk þess mjög misjafna hlustunarreynslu sem getur skekkt niðurstöður könnunarinnar 
(Barron, 2010). 

Fjallað er um niðurstöður beggja þessara kannana í kafla 4.4 og báðar útgáfur 
könnunarinnar má sjá í viðauka C. 
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður hljóðmælinga, líkanútreikninga og kannana og í 
kafla 5 er gerður samanburður á þeim niðurstöðum.  

4.1 Grunnupplýsingar 

Hér má sjá ljósmyndir, grunnmyndir og snið af Iðnó og Bústaðakirkju. Einnig er stærð 
salanna og efnisgerð þeirra lýst ásamt aðstæðum við mælingar. 

Iðnó 
Hljómburðarmælingar í salnum í Iðnó fóru fram 6. maí 2011. Grunnmynd og snið má sjá á 
mynd 4.1.  

  

Mynd 4.1. Grunnmynd og snið af sal og sviði í Iðnó 

Stærð salarins er 8,4m x 13,3m x 7m eða samtals u.þ.b. 782 m3. Sviðið er inn af salnum og 
er 6,5m x 9,4m x 3,7m eða tæpir 226 m3. Heildarrúmmál salar og sviðs er því um 1008 m3 
og grunnmynd og snið má sjá á mynd 4.1. 

Salurinn er bæði notaður fyrir talað mál og tónlistarflutning. Sæti eru fyrir um 160 
áheyrendur og eru þau á stálramma og bólstruð með tauáklæði á setu og baki. Sætin eru 
færanleg og yfirleitt eru engin sæti í salnum þegar haldnir eru tónleikar, en þá rúmar 
salurinn um 300 manns. Þegar mælingin var framkvæmd voru 66 stólar af 160 mögulegum 
uppraðaðir í salnum en það er u.þ.b. 40% nýting á stólum. Stólar sem þessir hafa mikið 
hljóðísog og getur því hljómburður verið breytilegur eftir því hversu margir stólar eru í 
salnum. Að auki voru tvö löng viðarplötuborð í salnum. 

Húsið er timburhús og veggir og loft eru úr máluðu gifsi og skreytt með trélistum eins og 
sjá má á mynd 4.2. Trélistarnir eru ekki felldir inn í veggi og loft en það hefur áhrif á 
dreifnieiginleika þeirra. Þar sem veggir mæta lofti eru þeir bogadregnir. Neðsti hluti 
veggjanna er úr viði og þar eru staðsettar loftristir. Einnig er loftrist í miðju loftinu. Tvær 
hurðir eru á bakvegg salarins en þykk tjöld, líklega úr velúr, hanga fyrir þeim. Einnig eru 
tjöld á sviðinu, eitt stórt aftast á sviðinu og fleiri tjöld meðfram hliðum sviðsins sem voru 
öll tekin saman til hliðar þegar mælingar fóru fram. Sviðið var tómt fyrir utan flygil og 
hátalarann sem notaður var við mælingar. 
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Mynd 4.2. Ljósmynd af salnum í Iðnó. Mynd: Kristín Ómarsdóttir 

Höfundur framkvæmdi hljóðmælingar og var einn í salnum á meðan. Hitastig í salnum var 
22,5°C. 

Hátalarinn er stefnulaus og var stillt upp á þremur mismunandi stöðum á sviðinu. Fyrir 
hverja hátalarastaðsetningu voru notaðar fimm hljóðnemastaðsetningar eða samtals 
fimmtán pör af hátalara- og hljóðnemastaðsetningum. Staðsetningar hátalara og hljóðnema 
má sjá á mynd 4.15 en þeim var stillt eins upp í reiknilíkani og í mælingu. Hljóðnemar 
voru í 1,2 m hæð yfir gólfi (eyrnahæð sitjandi áheyranda) og hátalari í 1,5 m hæð yfir sviði. 
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Bústaðakirkja 
Bústaðakirkja var hljómburðarmæld þann 23. janúar 2012. Grunnmynd og snið má sjá á 
mynd 4.3.  

   

Mynd 4.3. Grunnmynd og snið af sal Bústaðakirkju 

Grunnflötur salarins er nálægt því að vera sexhyrningslaga með tvö rétt horn og fjögur 
135° horn. Þakið er lægst á hliðunum, hækkar upp að mæni fyrir miðjum sal og áfram upp 
til beggja enda, sjá mynd 4.4. 

  

Mynd 4.4. Þrívíddarlíkan af Bústaðakirkju utanverðri 

Stærð salarins er áætluð um 2600 m3 samkvæmt útreikningum eftir teikningu. 

Í salnum er flutt talað mál og tónlist. Sæti eru fyrir um 300-350 manns og eru þau með 
tréramma og bólstruð með tauáklæði á setu og baki. Sætin eru lítið sem ekkert færð til svo 
þau hafa ekki breytileg áhrif á ómtíma í salnum. Húsið er steypt og veggir salarins eru 
múraðir og að hluta til panelklæddir. Loft eru einnig panelklædd og gólfið er flísalagt. 
Gluggar þekja góðan hluta veggja og eru úr steindu gleri. Kirkjuorgelið á sönglofti salarins 
er að mestu úr viði og málmi.  
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Mynd 4.5. Ljósmyndir af sal Bústaðakirkju. Myndir: Kristín Ómarsdóttir 

Höfundur framkvæmdi hljóðmælingar og var einn í salnum á meðan. Hátalara var stillt upp 
á þremur mismunandi stöðum á sviðinu og fyrir hverja hátalarastaðsetningu voru í þetta 
sinn notaðar sex hljóðnemastaðsetningar eða samtals átján pör af hátalara-hljóðnema 
staðsetningum. Sjá má á mynd 4.18 staðsetningar hljóðnema og hátalara við mælingu. 
Hljóðnemastaðsetningarnar sex voru allar sömu megin við miðlínu salar vegna þess að 
salurinn er samhverfur bæði að lögun og efnisnotkun. 

4.2 Niðurstöður mælinga 

Ómtími var mældur bæði í T30 og T20 og niðurstöður má sjá í viðaukum A og B. Meðaltal 
fyrir allar hljóðnemastaðsetningar á hvorum stað má sjá í töflu 4.1 eftir tíðni. Nánari lýsingu 
á ómtíma má sjá í kafla 2.3.1. 

Tafla 4.1. Meðaltal af niðurstöðum ómtímamælinga í Iðnó og Bústaðakirkju eftir tíðni [Hz] 

 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Iðnó - T30 [s] 1,13 1,27 1,32 1,38 1,36 1,16 0,87 
Iðnó - T20 [s] 1,13 1,26 1,31 1,35 1,34 1,12 0,86 
Bústaðakirkja - T30 [s] 1,12 1,35 1,58 1,53 1,40 1,04 0,75 
Bústaðakirkja – T20 [s] 1,09 1,33 1,59 1,51 1,38 1,01 0,73 
 

Þegar mældur ómtími er tekinn saman í eina tölu er samkvæmt staðli tekið meðaltal við 
tíðnibilið 500 Hz – 1000 Hz eins og gert er í töflu 4.2. 

Tafla 4.2. Meðaltal mælds ómtíma við miðtíðnir 

Staður T30,mid T20,mid 

Iðnó 1,35 s 1,33 s 
Bústaðakirkja 1,56 s 1,55 s 
 

Á mynd 4.6 má sjá niðurstöður ómtímamælinga á grafi. Á y-ás er lengd ómtíma og á x-ás er 
tíðni. Þannig má sjá t.d. að við 125 Hz er ómtími u.þ.b. 1,1 s fyrir báða staðina, 1,25-1,30 s 
við 250 Hz o.s.frv. 
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Mynd 4.6. Ómtímamælingar í Iðnó og Bústaðakirkju eftir tíðni 

Ómtímakúrfurnar eru að mörgu leyti svipaðar en mesti munurinn er við 250-1000 Hz. 
Áhugavert er að sjá að þó Bústaðakirkja hafi u.þ.b. 0,2 sekúndum lengri ómtíma en Iðnó 
við miðtíðnir hefur hún styttri ómtíma við hærri tíðnir og svipaðan við lægri tíðnir. Iðnó 
hefur á móti jafnari kúrfu yfir allt tíðnisviðið.  

Út frá tegruðu impúlssvöruninni (e. impulse response) fékkst einnig miðtími (Tc), skýrleiki 
(C80), greinileiki (D50) og snemmómtími (EDT) en af þeim gildum var tekið meðaltal við 
tíðni 500 Hz – 1000 Hz. Viðskeytið m stendur fyrir meðaltal á miðtíðnum. 

Tafla 4.3. Mældur snemmómtími, skýrleiki, greinileiki, miðtími og styrkur við miðtíðnir í Iðnó og 
Bústaðakirkju 

Staður EDTm C80,m D50,m Tc,m Gm 

Iðnó 1,29 s 2,1 dB 0,49 85 ms 13,7 dB 
Bústaðakirkja 1,59 s 0,5 dB 0,40 109 ms 6,8 dB 
 

Samkvæmt staðlinum er algeng framsetning að setja þessi gildi fram sem fall af fjarlægð 
frá sviði eins og sjá má á myndum 4.7 til 4.10.  
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Mynd 4.7. Mældur ómtími, T30,m, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

Áhugavert er að sjá hversu jöfn ómtímalengdin er eftir breytilegri fjarlægð hljóðnema frá 
hátalara en það er einn af helstu kostunum við notkun þessarar breytu að geta metið hversu 
lítil áhrif staðsetning innan rýmis hefur.  

Snemmómtíminn eða EDT er líka nokkuð jafn eftir fjarlægð frá hátalara eins og sjá má á 
mynd 4.8 en þó ekki eins jafn og ómtíminn.  

 

Mynd 4.8. Mældur snemmómtími, EDTm, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

Snemmómtíminn getur verið breytilegur eftir staðsetningu innan rýmis vegna þess að hann 
er háður fyrsta hluta endurkastsins. Þar sem ómtíminn er háður hljóðstigsfallinu í heild en 
ekki eins mikið fyrsta endurkastinu er hann óháðari lögun rýmisins og staðsetningu. 
(Kutroff, 2009) 

Gildin fyrir skýrleika, greinileika og miðtíma hafa öll meiri dreifni eftir fjarlægð frá 
hátalara eins og sjá má á myndum 4.9 og 4.10.  
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Mynd 4.9. Mældur skýrleiki, C80,m, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

 

Mynd 4.10. Mældur greinileiki, D50,m, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

 

Mynd 4.11. Mældur miðtími, Tc,m, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 
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Hér er bæði skýrleiki og greinileiki lægri fyrir miðjum sölum og miðtíminn lengri svo 
áætla má að almennt sé skýrleiki meiri nálægt veggjum þar sem þar fæst hærra hlutfall 
snemmendurkasts. Þessi tilhneiging er líka meira áberandi fyrir Bústaðakirkju þar sem 
hljóðnemastaðsetningar fjærst hátalara voru allar undir kórsvölum svo þar kemur inn flötur 
til viðbótar við bakvegg sem eykur hlutfall snemmendurkasts. 

Ókvarðaður styrkur fékkst einnig úr mælingunni og þótt þetta séu ekki áreiðanlegar 
niðurstöður einar og sér má þó nota þær til þess að skoða leitni eftir fjarlægð frá hátalara. Í 
kafla 5.2 verða svo bornar saman niðurstöður líkanútreikninga á styrk við þessar 
niðurstöður til þess að sjá hversu mikil skekkja er á mælingum á ókvörðuðum styrk.   

 

Mynd 4.12. Mældur styrkur, Gm, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

Styrkurinn lækkar jafnt og þétt með fjarlægð frá hátalara í Iðnó en hefur tilhneigingu til að 
hækka ef eitthvað er í Bústaðakirkju. Það má teljast óvenjulegt og því eru niðurstöður 
mælingar í Bústaðakirkju mjög líklega ekki réttar. Ástæðan er líklega sú að 
samanburðarrás sem nota átti við mælingarnar virkaði ekki sem skyldi. 

4.3 Niðurstöður reiknilíkana 

Eins og segir í kafla 3.3 er hverjum yfirborðsfleti í líkaninu úthlutað ákveðnu efni sem 
hefur mismunandi hljóðísogandi eiginleika eftir tíðni. Öll efni hafa sjálfgefið dreifnigildið 
0,05 í útreikningum í ODEON. 

Reiknilíkan af Iðnó 
Fyrir líkanið af Iðnó var valið dreifnigildið 0,2 á ofna og mótaða trélista þar sem þeir fletir 
hafa meiri dreifni en aðrir. Efnisfletir í rýminu fengu dæmigerð ísogsgildi eftir tíðni 
samkvæmt gagnasafni ODEON og gildin má sjá í töflu 4.4. 
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Tafla 4.4. Hljóðísogseiginleikar efnistegunda í reiknilíkani af Iðnó 

Efni 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Gólf (parket) 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 
Svið (Viðargólf með loftbili undir) 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 0,07 
Veggir og loft (Málað gifs) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Hurðir, borð og hluti veggja (Gegnheill 
viður) 

0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 

Gluggar (Tvöfalt gler) 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 
Stólar (Efnisklædd seta og bak) 0,44 0,60 0,77 0,89 0,82 0,70 0,70 
Rammar á veggjum og lofti (Viðarpanell) 0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 0,11 
Tjöld (Gluggatjöld úr þungu velúr efni) 0,14 0,35 0,55 0,72 0,70 0,65 0,65 
Loftristir 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Ofnar og önnur málmyfirborð (Stál, trapisu 
þversnið) 

0,30 0,25 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 

Steypa (steypa) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

Í töflunni eru annars vegar teknir fram viðkomandi efnisfletir í rýminu og hins vegar í 
sviga hvað viðkomandi efni heitir í efnasafni ODEON, í lauslegri þýðingu.  

Staðfesting á efnisvali á lofti og veggjum var fengin frá arkitektinum Páli V. Bjarnasyni.  

 

 

Mynd 4.13. Þrívíddarlíkan af salnum í Iðnó 

Á myndum 4.13 og 4.14 sést hvernig líkanið af salnum lítur út í ODEON. Bláleitir fletir 
tákna hljóðísog á lágum tíðnum og rauðleitir fletir tákna hljóðísog á háum tíðnum. 

Odeon©1985-2008   Licensed to: Linuhönnun hf, Iceland
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Mynd 4.14. Þrívíddarlíkan af sal ásamt sviði í Iðnó 

Þegar hljóðgjafar og hljóðnemar voru staðsettir í líkaninu var reynt að hafa þá sem næst 
uppstillingunni í mælingunni. Notaður var sami fjöldi staðsetninga á bæði hljóðgjöfum og 
hljóðnemum, þ.e.a.s. þrjár staðsetningar hljóðgjafa á sviði og fimm staðsetningar 
hljóðnema dreift um salinn, sjá mynd 4.15. 

 

Mynd 4.15. Staðsetningar hljóðnema og hátalara í Iðnó 

Fyrir útreikningana var fundinn áætlaður ómtími , 1,27  með matsútreikningum 
(e. global estimate) í reikniforritinu og útreikningarnir stilltir eftir þeirri niðurstöðu. 

Reiknilíkan af Bústaðakirkju 

Þeir fletir sem fengu annað dreifnigildið en 0,05 í útreikningum eru kórpallarnir og orgelið 
á svölunum. Annað var teiknað í það miklum smáatriðum að óþarfi var að gefa því 

Odeon©1985-2008   Licensed to: Linuhönnun hf, Iceland
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dreifnigildi. Efnisfletir í rýminu fengu dæmigerð hljóðísogsgildi eftir tíðni samkvæmt 
gagnasafni ODEON og gildin má sjá í töflu 4.5. 

Tafla 4.5. Hljóðísogseiginleikar efnistegunda í reiknilíkani af Bústaðakirkju 

Efni 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Gólf (Flísar) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Loft og hluti veggja (Viðarpanell) 0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 0,11 
Hurðir, borð, trélistar í gluggum, flygill, 
orgel og stólfætur (Gegnheill viður) 

0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 

Gluggar (Stórir og þungir glerfletir) 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 
Stólar (Meðalbólstraðir stólar) 0,44 0,56 0,67 0,74 0,83 0,87 0,87 
Veggir og þverbitar í lofti (Steypa) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Altarisklæði og dúkur yfir flygli 
(Létt gluggatjöld í snertingu við yfirborð) 

0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 0,35 

Handrið og önnur málmyfirborð 
(Stál, trapisu þversnið) 

0,30 0,25 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 

Bækur í bókahillu  
(Stólar með leðuráklæði) 

0,40 0,50 0,58 0,61 0,58 0,50 0,50 

Teppi á kórpöllum  
(Teppi, fléttaðar lykkjur) 

0,00 0,02 0,04 0,15 0,36 0,32 0,32 

 

Í töflunni eru annars vegar teknir fram viðkomandi efnisfletir í rýminu og hins vegar í 
sviga hvað viðkomandi efni heitir í efnasafni ODEON, í lauslegri þýðingu.  

Staðfesting á efnisvali var fengin hjá sr. Pálma Matthíassyni, sóknarpresti í Bústaðakirkju. 

 

Mynd 4.16. Þrívíddarlíkan af salnum í Bústaðakirkju með yfirsýn yfir kórsvalir 

Á mynd 4.16 má sjá aftari hluta salarins þar sem kórsvalir og kirkjuorgelið er staðsett. 
Hægra megin á myndinni má sjá færanlegan vegg úr viði sem er opnaður þegar stækka þarf 
salinn og er þá pláss fyrir u.þ.b. 100 manns til viðbótar. 

Odeon©1985-2008   Licensed to: License information /dongle unavailable at start up!
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Mynd 4.17. Þrívíddarlíkan af salnum í Bústaðakirkju 

Á mynd 4.17 sést líkan af kirkjuskipinu og altari. Hér sést vel hvaða veggir það eru sem 
klæddir eru viðarpanel en þeir eru bláleitir að lit eins og loftið.  

Hljóðgjafar og hljóðnemar voru aftur staðsettir því sem næst á sömu stöðum og í mælingu. 
Einnig var notaður sami fjöldi staðsetninga og í mælingu eins og sjá má á mynd 4.18. 

 

Mynd 4.18. Staðsetningar hátalara og hljóðnema í Bústaðakirkju 

Matsútreikningar gáfu til kynna að ómtími væri um , 1,53  og voru útreikningar 
stilltir eftir þeirri niðurstöðu. 

Odeon©1985-2008   Licensed to: License information /dongle unavailable at start up!
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4.3.1 Niðurstöður reiknilíkana 

Ómtími var reiknaður sem T30 og niðurstöður má sjá í viðaukum A og B. Meðaltal eftir 
tíðni fyrir allar hljóðnemastaðsetningar á hvorum stað má sjá í töflu 4.6. 

Tafla 4.6. Niðurstöður ómtímaútreikninga í Iðnó og Bústaðakirkju eftir tíðni [Hz] 

 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Iðnó - T30 [s] 1,24 1,21 1,20 1,33 1,31 1,13 0,74 
Bústaðakirkja – T30 [s] 1,20 1,36 1,44 1,49 1,39 1,16 0,77 
 

Meðaltal reiknaðs ómtíma við miðtíðnir má sjá í töflu 4.7. 

Tafla 4.7. Meðaltal reiknaðs ómtíma á mismunandi tíðnibilum 

Staður T(500-1000Hz) T(250-4000Hz) T(125-4000Hz) 

Iðnó 1,27 s 1,24 s 1,24 s 
Bústaðakirkja 1,47 s 1,37 s 1,34 s 
 

Þegar skoðað er meðaltal við mismunandi tíðnibil er greinilegt að reiknaður ómtími fyrir 
Iðnó er nokkuð jafn eftir tíðni en reiknaður ómtími Bústaðakirkju heldur ójafnari.  

Á mynd 4.19 má sjá reiknaðan ómtíma salanna á línuriti.  

 

Mynd 4.19. Niðurstöður reiknilíkans fyrir ómtíma eftir tíðni í Iðnó og Bústaðakirkju 

Í báðum útreikningum var allt efnisval í ODEON samkvæmt fyrirfram gefnum 
efniseiginleikum í gagnasafni hugbúnaðarins. 

Einnig fengust gildi fyrir snemmómtíma, skýrleika, greinileika, miðtíma og styrk. Í töflu 
4.8 má sjá niðurstöðurnar sem meðaltal við miðtíðnir. 

125 250 500 1000 2000 4000 8000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Ó
m
tí
m
i,
 T

3
0
[s
]

Tíðni [Hz]

Bústaðakirkja ‐
Reiknilíkan

Iðnó ‐
Reiknilíkan



 

50 

Tafla 4.8. Reiknaður snemmómtími, skýrleiki, greinileiki, miðtími og styrkur í Iðnó og 
Bústaðakirkju 

Staður EDTm C80,m D50,m Tc,m Gm 

Iðnó 1,24 s  2,4 dB 0,50 80 ms 14,6 dB 
Bústaðakirkja 1,51 s  0,5 dB 0,38 104 ms 11,1 dB 
 

Útreikningana má einnig setja fram sem fall af fjarlægð hljóðnema frá hátalara eins og sjá 
má á myndum 4.20 til 4.25. 

 

Mynd 4.20. Reiknaður ómtími, T30,m, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

Ómtíminn er nokkuð jafn eftir fjarlægð í Iðnó en lengist örlítið með fjarlægð í 
Bústaðakirkju þangað til komið er undir svalirnar en þar styttist hann aftur.  

 

Mynd 4.21. Reiknaður snemmómtími, EDTm, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ó
m
tí
m
i,
 T

3
0
[s
]

Fjarlægð [m]

Bústaðakirkja

Iðnó

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Sn
e
m
m
ó
m
tí
m
i,
 E
D
T 
[s
]

Fjarlægð [m]

Bústaðakirkja

Iðnó

[undir svölum] 

[undir svölum] 



 

51 

Útreiknaður snemmómtími lengist nokkuð jafnt með fjarlægð og svipað mikið í báðum 
sölum eins og sjá má á mynd 4.21. Athyglisvert er að svalir virðast ekki hafa áhrif til 
styttingar snemmómtíma eins og við útreikning á ómtíma.  

 

Mynd 4.22. Reiknaður skýrleiki, C80,m, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

Skýrleikinn lækkar nokkuð hratt til að byrja með en verður jafnari í báðum sölum þegar 
fjær dregur en það gæti verið vegna þess að þá verði áhrif hliðarveggja á snemm-
endurkastið ráðandi. Þegar nær dregur bakveggjum hækkar skýrleiki aftur og í 
Bústaðakirkju hafa svalirnar einnig áhrif til hækkunar.   

 

Mynd 4.23. Reiknaður miðtími, Ts,m, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

Miðtíminn lengist eftir því sem fjarlægðin eykst eins og sjá má á mynd 4.23 og aftur má sjá 
áhrif frá svölum í Bústaðakirkju þar sem miðtíminn styttist aðeins aftur þegar þangað er 
komið.  
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Mynd 4.24. Reiknaður greinileiki, D50,m, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

Greinileikinn hefur hér svipaða leitni með fjarlægð og skýrleikinn á mynd 4.22.  

Reiknilíkanið skilar útreiknuðum styrk, G, ef hljóðstyrkur á hljóðgjöfum er stilltur með 
+31 dB mögnun (e. gain) í líkaninu. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 4.25. 

 

Mynd 4.25. Reiknaður styrkur, Gm, eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara 

Styrkurinn lækkar jafnt og þétt eftir fjarlægð frá hátalara. Lækkunin er hægari í Iðnó og er 
það að öllum líkindum vegna þess að salurinn er minni og hljóðstigið fær meiri stuðning 
frá veggjum þar.  

4.3.2 Kvörðun á reiknilíkani af Iðnó 

Þar sem tjöldin eru þau efni sem hafa mesta hljóðísogseiginleika, fyrir utan stólana, var 
ákveðið að stilla hljóðísogstölur þeirra til þess að fá sama ómtíma eins og í mælingunni. 
Notast var við hljóðísogseiginleika bómullartjaldanna í grunninn og hljóðísogið stillt eftir 
tíðnum. Hljóðísog tjalda getur ráðist af ýmsu, t.d. loftbili bak við tjöldin og þyngd þeirra, 
svo skiljanlega er erfitt að fara blint eftir fyrirfram gefnu gildunum. Einnig er erfitt að meta 
hljóðísogseiginleika loftristanna, en við kvörðunina voru einungis hljóðísogsgildi tjaldanna 
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stillt af. Þó eiga gildi fyrir loftristir í ODEON mjög líklega við opnari ristir en ristirnar í 
Iðnó eru.  

Tafla 4.9. Hljóðísogseiginleikar gluggatjalda fyrir kvarðað líkan af Iðnó 

Efni 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Bómullartjöld 0,30 0,45 0,65 0,56 0,59 0,71 0,71 
Velúr tjöld 0,14 0,35 0,55 0,72 0,70 0,65 0,65 
Kvörðun tjalda í Iðnó 0,27 0,23 0,27 0,47 0,47 0,51 0,06 
 

Eins og sjá má í töflu 4.9 þurfti að breyta efniseiginleikum þó nokkuð til þess að fá sömu 
niðurstöðu. Mest þurfti að breyta gildinu við 8000 Hz en það bendir til að hátíðnihljóðísog 
einhverra annarra efna í líkaninu sé ofáætlað, eins og t.d. í loftristum. Tekið skal fram að 
kvörðuð gildi fyrir tjöld segja ekki mikið um raunveruleg hljóðísogsgildi tjaldanna, heldur 
eru þau til einföldunar valin sem breyta fyrir kvörðunina. 

 

Mynd 4.26. Reiknilíkan af Iðnó kvarðað eftir mælingum 

Með kvörðuðu líkani fengust sömu gildi fyrir ómtíma og í mælingunni. Þannig er hægt að 
reikna hvort betra samræmi sé við önnur gildi þegar búið er að kvarða líkanið eftir 
ómtímanum. Samanburð má sjá í töflu 4.10 þar sem meðaltal er tekið af öllum gildum við 
500-1000 Hz. Upplýsingar um heyranlegan mun og dæmigerð gildi eru fengnar úr staðli 
(ISO 3382-1, 2009). 

Tafla 4.10. Samanburður á mælingu við útreiknuð gildi í kvörðuðu líkani af Iðnó 

 T30,m [s] EDTm [s] C80,m [dB] D50,m Tc,m [ms] Gm [dB] 

Dæmigerð gildi - 1,0 - 3,0 -5 - +5 0,3 - 0,7 60 - 260 -2 - +10 
Mæling – Iðnó 1,35 1,29  2,1 0,49 85 13,8 
Líkan - Iðnó 1,35 1,39 1,5 0,45 91 14,6 
Munur 0 8% 0,6 0,04 6 0,8 
Heyranl. munur (jnd)  5% 1 0,05 10 1 
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Munur milli mælingar og reiknilíkans fellur innan marka fyrir heyranlegan mun nema fyrir 
snemmómtímann. Alls staðar eru gildin líka vel innan þeirra marka sem gefin eru sem 
dæmigerð gildi í tónleikasal nema fyrir styrk.  

Svörun hljóðnemanets í kvörðuðu líkani 
Hljóðhermihugbúnaðurinn ODEON býður meðal annars upp á þann möguleika að reikna 
gildi fyrir þær kennistærðir sem taldar voru upp í kafla 3.3 í ákveðinni hæð yfir láréttum 
flötum líkansins. Með þessu móti er hægt að skoða dreifni í gildum eftir staðsetningu. Þessi 
valmöguleiki kallast hljóðnemanet (e. receiver grid) sem er skilgreint í ákveðinni hæð og 
með ákveðinni þéttni yfir láréttum fleti eða flötum að eigin vali.  

Þegar hljóðnemanetið var skilgreint fyrir Iðnó var notast við hæðina 1,2 m yfir gólfi 
áheyrendasalarins sem er sama hæð og stakir hljóðnemar voru staðsettir í. Þéttleiki netsins 
var valinn sem 0,25 m á milli hljóðnema bæði á x- og y- ás og er þá hver litaður ferningur 
á myndunum hér að neðan einungis 0,06 m2. Allar myndirnar sýna dreifingu gilda við 1000 
Hz.  

Á myndum 4.27 og 4.28 má sjá reiknaðan ómtíma og snemmómtíma á meðan myndir 4.29 
til 4.31 sýna dreifingu á gildum fyrir skýrleika, greinileika og miðtíma. Loks má sjá 
breytileika á styrk á mynd 4.32. 

 

Mynd 4.27. Ómtími, T30, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Iðnó 

Hér reiknast miðgildið yfir allt gólfið 1,34 . Dreifnin á gildum er ekki mikil en 
90% þeirra reiknast á bilinu 1,12 1,64  og 50% þeirra á bilinu 1,26 1,43  enda er 
ómtíminn sú breyta sem á að vera sem jöfnust yfir allt rýmið. Þessi jafna dreifing sést 
einnig á því hversu lítil litadreifingin er á mynd 4.27.  

Prófun var gerð á að reikna hljóðnemanet fyrir einföldun 2 á reiknilíkani Iðnó og gaf það 
miðgildið 1,44 , 90% á bilinu 1,22-1,87 og 50% á bilinu 1,33-1,55. Dreifnin á 
gildum eftir staðsetningu er því meiri en aftur á móti taka útreikningar töluvert styttri tíma.  
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Mynd 4.28. Snemmómtími, EDT, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Iðnó 

Á mynd 4.28 má sjá snemmómtímann við 1000 Hz. Miðtalan fyrir reiknuð gildi yfir allt 
gólfið er 1,39 . Eins og sjá má á myndinni er dreifnin á gildum ekki mjög mikil en 
90% þeirra eru á bilinu 1,07 – 1,74 s og 50% á bilinu 1,28 – 1,50 s.  

Þegar skoðuð eru hljóðnemanet fyrir skýrleikagildin C80, D50 og Ts kemur í ljós að dreifnin 
yfir salinn er mikil enda eru þessar breytur mjög háðar tíma á endurkasti sem staðsetning í 
rými hefur mikil áhrif á. 

 

Mynd 4.29. Skýrleiki, C80, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Iðnó 

Hljóðnemanet fyrir C80 við 1000 Hz sýnir nokkuð mikla dreifni en miðgildið yfir gólfið 
reiknast 1,4 dB, 90% gildanna reiknast á bilinu -0,3 – 4,2 dB og 50% þeirra á bilinu 
0,8 – 2,5 dB.  
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Mynd 4.30. Greinileiki, D50, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Iðnó 

Á mynd 4.30 sést dreifing á gildum fyrir útreikning á greinileika. Miðgildið reiknast 
0,44, 90% gildanna eru á bilinu 0,33 – 0,63 og 50% á bilinu 0,40 - 0,52.  

 

 

Mynd 4.31. Miðtími, Ts, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Iðnó 

Fyrir miðtímann reiknast miðgildið 94 , 90% gildanna á bilinu 66 – 112 ms og 
50% á bilinu 82 – 101 ms.  

Á öllum myndunum fyrir skýrleika, greinileika og miðtíma má sjá að dreifni á gildum er 
nokkuð ójöfn eftir því hvoru megin er setið í salnum en það er vegna þess að það eru þrír 
stórir gluggar öðru megin í salnum sem hafa áhrif til lækkunar á skýrleika og greinileika og 
lengir miðtíma en þessi áhrif eru þó ekki mikil. 
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Mynd 4.32. Styrkur, G, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Iðnó 

Hér reiknast miðgildi yfir salinn 13,7 , 90% gildanna reiknast á bilinu 12,3 – 16,7 
dB og 50% á bilinu 13,0 – 14,9 dB.  

Til þess að sjá hversu vel meðaltöl 15 para af hátalara- og hljóðnemastaðsetningum 
endurspegla gildi fyrir allan salinn má bera þau saman við niðurstöður hljóðnemanets-
útreikninga. 

Tafla 4.11. Samanburður á niðurstöðum hljóðnemanets í Iðnó við niðurstöður 15 para af hátalara- 
og hljóðnemastaðsetningum við 1000 Hz 

 T30,m [s] EDTm [s] C80,m [dB] D50,m Tc,m [ms] Gm [dB] 

Dæmigerð gildi - 1,0 - 3,0 -5 - +5 0,3 - 0,7 60 - 260 -2 - +10 
Kvarðað líkan (stakir 
hljóðnemar) – Iðnó 

1,38 1,40  1,6 0,46 91 14,4 

Hljóðnemanet - Iðnó 1,34 1,39 1,4 0,44 94 13,7 
Munur 3% 0% 0,2 0,02 3 0,7 
Heyranl. munur (jnd) 5% 5% 1 0,05 10 1 
 

Öll gildi eru vel innan marka jnd og má því segja að aðferðirnar tvær séu alveg 
sambærilegar og að 15 pör af hátalara- og hljóðnemastaðsetningu endurspegli vel allan 
salinn.  

Breytileg dreifnigildi í kvörðuðu líkani 
Kvarðaða líkanið var meðal annars notað til þess að sjá áhrif breytilegra dreifnigilda á 
útreiknaðan hljómburð. 

Í útreikningunum hér að framan höfðu viðarlistar og ofnar í Iðnó dreifnistuðulinn 0,2 en öll 
önnur yfirborð höfðu dreifnistuðul 0,05. Ákveðið var að gera næmnigreiningu á þessum 
dreifnistuðlum. Annars vegar var reiknaður ómtími þar sem öll yfirborð rýmisins höfðu 
0,05 í dreifnistuðul, sem er sjálfgefið gildi í ODEON fyrir slétt yfirborð. Hins vegar var 
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reiknaður ómtími þar sem öll yfirborðsefni fengu gildið 0,5 í dreifni. Niðurstöður 
útreikninga má sjá á mynd 4.33. 

 

Mynd 4.33. Niðurstöður reiknilíkana með mismunandi dreifnigildum yfirborða 

Eins og sjá má hafa dreifnigildin þau áhrif á tíðnum 250-4000 að meiri dreifni lengir 
ómtímann örlítið en minni dreifni hefur lítil sem engin áhrif enda var ekki reiknað með 
mikilli dreifni í kvarðaða líkaninu til að byrja með. 

Kvarðað líkan með áheyrendum 
Til þess að kanna hver ómtími salarins væri með áheyrendum var hljóðísogsgildum stóla í 
líkaninu breytt samkvæmt fyrirfram gefnum gildum í ODEON eins og sjá má í töflu 4.12. 

Tafla 4.12. Hljóðísogsgildi stóla í líkani af Iðnó, með og án áheyrenda 

Efni 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Stólar án áheyrenda 0,44 0,60 0,77 0,89 0,82 0,70 0,70 
Stólar með áheyrendum 0,72 0,80 0,86 0,89 0,90 0,90 0,90 
 

Á mynd 4.34 má sjá hversu lítil áhrif það hefur á ómtímann að bæta við áheyrendum í 
líkanið. 

Það er jákvætt þegar sem minnstur munur er á ómtíma eftir því hvort salur er tómur eða 
fullsetinn vegna þess að þá er ómtími ekki eins háður áheyrendafjölda (Einarsson, 2000).  
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Mynd 4.34. Ómtími, T30, eftir tíðni í Iðnó, með og án áheyrenda 

Hér munar litlu sem engu um áheyrendurna, en eins og fyrr segir voru ekki nema 66 stólar 
af 160 mögulegum uppraðaðir í salnum þegar mæling fór fram.  

Kvarðað líkan með fullskipuðum sal 

Til að kanna hver ómtími salarins væri með fullskipuðum sal áheyrenda í stólum var 
líkaninu breytt þannig að 156 (12x13) stólum var raðað á gólfið og salurinn 
endurreiknaður.  

 

Mynd 4.35. Mynd úr ODEON af Iðnó þegar salur er fullskipaður stólum 

Það munar mjög miklu að hafa salinn fullan af stólum eins og sjá má á mynd 4.36. 
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Mynd 4.36. Ómtími, T30, eftir tíðni í Iðnó með fullskipuðum sal af stólum 

Þegar salurinn er fullskipaður stólum eða þegar nýting stóla er u.þ.b. 100%, lækkar 
ómtíminn niður í , 0,95  úr , 1,35  þegar nýting stóla er um 40%. 
Ómtíminn er líklega svipað stuttur eða styttri þegar salurinn er fullur af standandi 
áheyrendum.  

4.3.3 Kvörðun á reiknilíkani af Bústaðakirkju 

Líkanið var kvarðað með því að stilla hljóðísogseiginleika viðarklæðninga á veggjum og 
lofti. Viðarklæðningarnar voru valdar vegna þess að þær eru þeir fletir rýmisins sem hafa 
hvað mestu áhrifin á ómtímann vegna hljóðísogseiginleika og stærðar. 

Tafla 4.13. Nýir hljóðísogseiginleikar viðarklæðninga fyrir kvarðað líkan af Bústaðakirkju 

Efni 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Viðarklæðning 0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 0,11 
Ný viðarklæðning 0,41 0,24 0,08 0,05 0,09 0,26 0,16 
 

Hækka þurfti hljóðísogseiginleika við lágtíðnir og hátíðnir en lækka við miðtíðnirnar. Þetta 
virðist ekki vera mikil breyting sem þurfti til þess að ná þessari kvörðun, en fletirnir sem 
þessir efniseiginleikar eiga við eru 430 m2 að stærð svo þeir hafa mikil áhrif á hljómburð 
salarins.  

125 250 500 1000 2000 4000 8000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0
Ó
m
tí
m
i [
s]

Tíðni [Hz]

Kvarðað líkan

Kvarðað líkan með 
fullan sal af stólum



 

61 

 

Mynd 4.37. Reiknilíkan af Bústaðakirkju kvarðað eftir mælingu 

Við kvörðunina voru hljóðísogseiginleikar viðarklæðninganna stilltir þangað til 
niðurstöður á útreiknuðum ómtíma samræmdust mælingum vel. Þegar ómtími var orðinn 
nokkurn veginn sá sami var athugað hvort önnur gildi færðust einnig nær 
mæliniðurstöðum. Samanburð má sjá í töflu 4.14 þar sem meðaltal er tekið af öllum 
gildum við 500-1000 Hz. Upplýsingar um heyranlegan mun og dæmigerð gildi eru fengnar 
úr staðli (ISO 3382-1, 2009). 

Tafla 4.14. Samanburður á mælingu við útreiknuð gildi í kvörðuðu líkani af Bústaðakirkju 

 T30,m [s] EDTm [s] C80,m [dB] D50,m Tc,m [ms] Gm [dB] 

Dæmigerð gildi - 1,0 - 3,0 -5 - +5 0,3 - 0,7 60 - 260 -2 - +10 
Mæling - Bústaðakirkja 1,56 1,59 0,5 0,40 109 6,8 
Líkan - Bústaðakirkja 1,56 1,63 -0,1 0,36 115  11,6 
Munur 0 3% 0,6 0,04 6 4,8 
Heyranl. munur (jnd)  5% 1 0,05 10 1 
 

Munur milli mælinga og reiknilíkans fellur innan marka fyrir heyranlegan mun nema fyrir 
styrk, G. Alls staðar eru gildin innan þeirra marka sem gefin eru sem dæmigerð gildi í 
tónleikasal nema útreiknaður styrkur. Þar sem svona mikill munur er á mældu gildi og 
reiknuðu á styrk þá er það staðfesting á að mælingin á styrknum sé ekki rétt.  

Svörun hljóðnemanets í kvörðuðu líkani 
Eins og fyrir Iðnó í kafla 4.3.2 voru hér reiknuð gildi í 1,2 m hæð yfir gólfi í 
hljóðnemaneti. Þéttleiki netsins var valinn sem 0,5 m milli hljóðnema sem gerir hvern 
litaðan ferning 0,25 m2 að stærð. Allar myndirnar sýna dreifingu gilda við 1000 Hz.  

Á myndum 4.38 og 4.39 má sjá reiknaðan ómtíma og snemmómtíma á meðan myndir 4.40 
til 4.42 sýna dreifingu á gildum fyrir skýrleika, greinileika og miðtíma. Loks má sjá 
breytileika á styrk á mynd 4.43. 
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Mynd 4.38. Ómtími, T30, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Bústaðakirkju 

Hér er miðgildið fyrir allt gólfið 1,53 . Dreifnin á gildunum er ekki mikil en 90 % 
þeirra eru á bilinu 1,22 – 1,86 s og 50% þeirra á bilinu 1,43 – 1,62 s. Svörtu blettirnir á 
myndinni tákna að þar sé reiknað gildið 0 sem gerist t.d. þegar reitur lendir inní vegg eða 
innanstokksmunum.  

 

Mynd 4.39. Snemmómtími, EDT, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Bústaðakirkju 

Á mynd 4.39 má sjá snemmómtímann við 1000 Hz. Miðtalan fyrir reiknuð gildi yfir allt 
gólfið er 1,67 . Eins og sjá má á myndinni er dreifnin á gildum aðeins meiri en 
fyrir ómtíma, en 90 % þeirra eru á bilinu 1,33 – 2,13 s og 50% eru á bilinu 1,53 – 1,81 s.  
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Þegar skoðuð eru hljóðnemanet fyrir skýrleikagildin C80, D50 og Ts kemur í ljós að dreifnin 
yfir salinn er mikil enda eru þessar breytur mjög háðar tíma á endurkasti sem staðsetning í 
rými hefur mikil áhrif á. 

 

Mynd 4.40. Skýrleiki, C80, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Bústaðakirkju 

Hljóðnemanet fyrir C80 við 1000 Hz sýnir nokkuð mikla dreifni en miðgildið yfir gólfið 
reiknast 0,8 dB. Tölfræðin sýnir að 90% gildanna eru á bilinu –2,5 – 1,1 dB og 
50% þeirra á bilinu -1,3 – 0,0 dB. 

 

Mynd 4.41. Greinileiki, D50, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Bústaðakirkju 

Á mynd 4.41 sést dreifing á gildum fyrir útreikning á greinileika þar sem miðgildið reiknast 
0,32. Þá reiknast 90% gildanna á bilinu 0,23-0,44 og 50% þeirra á bilinu 0,29-0,36.  
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Mynd 4.42. Miðtími, Ts, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Bústaðakirkju 

Fyrir miðtímann reiknast miðgildið 123 , en 90% gildanna eru á bilinu 96-142 ms 
og 50% þeirra á bilinu 113 – 129 ms. Á öllum myndunum fyrir skýrleika, greinileika og 
miðtíma má sjá að dreifni á gildum er nokkuð samhverf eftir miðju salar.  

Dreifingu á styrk má sjá á mynd 4.43. 

 

Mynd 4.43. Styrkur, G, reiknaður í 1,2 m hæð yfir gólfi í Bústaðakirkju 

Hér reiknast miðgildi yfir salinn 10,8 dB. Þá reiknast 90% gildanna á bilinu 9,3 – 
15,2 dB og 50% á bilinu 10,0 – 12,2 dB.  
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Til þess að sjá hversu vel meðaltöl 18 para af hátalara- og hljóðnemastaðsetningum 
endurspegla gildi fyrir allan salinn má bera þau saman við niðurstöður hljóðnemanets-
útreikninga. Samanburðinn má sjá í töflu 4.15. 

Tafla 4.15. Samanburður á niðurstöðum hljóðnemanets í Bústaðakirkju við niðurstöður 18 para af 
hátalara- og hljóðnemastaðsetningum við 1000 Hz 

 T30,m [s] EDTm [s] C80,m [dB] D50,m Tc,m [ms] Gm [dB] 

Dæmigerð gildi - 1,0 - 3,0 -5 - +5 0,3 - 0,7 60 - 260 -2 - +10 
Kvarðað líkan (stakir 
hljóðnemar) – Bústaðakirkja 

1,55 1,63 -0,1 0,36 115 11,6 

Hljóðnemanet - Iðnó 1,53 1,67 -0,8 0,32 123 10,8 
Munur 1% 2% 0,7 0,04 8 0,8 
Heyranl. munur (jnd) 5% 5% 1 0,05 10 1 
 

Öll gildi eru innan marka jnd og 18 pör af hátalara- og hljóðnemastaðsetningu endurspegla 
vel allan salinn.  

Kvarðað líkan með áheyrendum 
Eftir kvörðun var líkanið reiknað með fullum sal áheyrenda. Þar sem aðrir stólar voru 
notaðir í Bústaðakirkju en í Iðnó er hér aftur sett fram tafla með ísogsgildum stólanna með 
og án áheyrenda eftir tíðni. 

Tafla 4.16. Hljóðísogseiginleikar stóla í líkani af Bústaðakirkju, með og án áheyrenda 

Efni 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Stólar án áheyrenda 0,44 0,56 0,67 0,74 0,83 0,87 0,87 
Stólar með áheyrendum 0,72 0,80 0,86 0,89 0,90 0,90 0,90 
 

Eins og sjá má á mynd 4.44 er aftur lítill sem enginn munur á útreikningi á ómtíma með 
eða án áheyrenda.  

 

Mynd 4.44. Kvarðað reiknilíkan af Bústaðakirkju reiknað með áheyrendum 
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Einnig var áætlað að reikna líkanið með hluta áheyrenda en þar sem svo litlu munaði á 
fullum sal og tómum var ákveðið að sleppa þeim útreikningum. 

4.3.4 Næmnigreining – einfaldað líkan 

Þegar tölvulíkan er teiknað er umfang vinnu mjög háð því hversu nákvæmlega það er gert. 
Þess vegna er áhugavert að skoða niðurstöður fyrir mismunandi flókin líkön og sjá 
nokkurn veginn hversu einfalt líkan má vera til þess að fá nægilega góða niðurstöðu. Fyrir 
þetta verkefni voru líkön beggja salanna teiknuð í nokkrum smáatriðum. Síðan voru 
líkönin einfölduð eins og hægt var án þess þó að fórna neinum áhrifamiklum efnisgerðum. 
Í þessum kafla fer því fram samanburður á upphaflegum ókvörðuðum reiknilíkönum við 
tvær mismiklar einfaldanir á líkönum fyrir hvorn sal sem hafa sömu efniseiginleika og 
upphaflegu líkönin. 

Iðnó 
Líkanið af Iðnó var teiknað í nokkuð miklum smáatriðum, t.d. voru teiknaðir bogar og 
hringir þar sem við átti í stað þess að nálga þau form með ferhyrningum. Til þess að athuga 
hversu miklu máli þessi smáatriði skipta var einnig gert mun einfaldara líkan þar sem 
eingöngu er notast við beinar línur og ferhyrninga og einnig var sleppt öllum trélistum á 
veggjum og fleiri smáatriðum. Með þessari einföldun var flötum í líkaninu fækkað um 
86% eða úr 2015 og niður í 280 fleti. Flestir fletir fengu dreifnigildi í kringum 0,2 í stað 
smáatriðanna sem fjarlægð voru. 

Einnig var reiknaður ómtími með líkani sem var einfaldað enn meira en þá var fækkað í 93 
fleti eða um 95% frá upprunalega líkaninu og 67% fækkun frá fyrri einfölduninni. 
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Mynd 4.45. Útlit reiknilíkans af Iðnó séð frá u.þ.b. sama stað í ODEON fyrir og eftir einföldun 

Á mynd 4.45 má sjá samanburð á útliti líkans fyrir og eftir einföldun. Efst má sjá líkanið 
fyrir einföldun með 2015 fleti, í miðjunni með 280 fleti og neðst með einungis 93 fleti. 
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Mynd 4.46. Ómtími, T30, eftir tíðni í Iðnó reiknaður með tveimur mismikið einfölduðum líkönum og 
borinn saman við upphaflegt líkan 

Samkvæmt útreikningum er reiknilíkanið eftir fyrstu einföldun nokkuð nálægt upphaflegu 
reiknilíkani en mestur munur er við lágtíðnir 125 – 250 Hz. Ástæðan fyrir því er líklega 
helst ísogsáhrif trélista og málmflata sem fjarlægðir voru til að einfalda líkanið en þeir hafa 
mest áhrif á lágtíðnum. Einföldun 2 hefur aftur á móti u.þ.b. 0,2-0,5 sekúndum lengri 
ómtíma á tíðnibilinu 125 – 4000 Hz.  

Bústaðakirkja  
Líkanið af Bústaðakirkju var fyrst einfaldað að flestu leyti nema að stólarnir voru enn 
hafðir stakir, þó með færri fleti. Í öðru lagi voru stólarnir einfaldaðir það mikið að hver 
stólaröð hafði einungis eitt langt bak og setu. Með fyrri einfölduninni var flötum fækkað úr 
15973 niður í 3553 eða um 78%. Seinni einföldunin er fækkun um 97% frá upprunalegu 
stærðinni og 87% fækkun frá fyrri einföldun eða einungis 459 fletir. 
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Mynd 4.47. Útlit reiknilíkans af Bústaðakirkju séð frá u.þ.b. sama stað í ODEON fyrir og eftir 
einföldun 

Á mynd 4.47 má sjá samanburð á útliti líkans fyrir og eftir einföldun. Efst má sjá líkanið 
fyrir einföldun með 15973 fleti, í miðjunni með 3553 fleti og neðst með einungis 459 fleti. 
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Mynd 4.48. Ómtími, T30, eftir tíðni í Bústaðakirkju reiknaður með tveimur mismikið einfölduðum 
líkönum og borinn saman við upprunalegt líkan 

Eins og sjá má á mynd 4.48 breytist niðurstaðan sáralítið eftir flækjustiginu. Í þessu tilviki 
gefa smáatriði því hvorki verri né betri niðurstöðu. Nánar er rætt um þessar niðurstöður í 
kafla 5.3. 

4.3.5 Næmnigreining – breytt efnisval 

Til þess að athuga hversu næm líkönin eru fyrir völdum efniseiginleikum voru gerðir 
útreikningar með breyttu efnisvali.  

Í líkaninu af Iðnó var valið að breyta eiginleikum tjalda fyrir hurðum og á sviði vegna þess 
að í ODEON er hægt að velja um nokkrar gerðir tjalda með mismunandi efniseiginleika, en 
raunveruleg hljóðísogsgildi tjaldanna í Iðnó eru ekki þekkt. Einnig var reiknað með 
óraunhæfu efnisvali þar sem sama efni var valið á alla fleti salarins. Notast var við steypu, 
við og bómullargluggatjöld í þeim útreikningum. Einnig var skoðað hversu næmt líkanið er 
fyrir dreifnieiginleikum efna.  

Í líkaninu af Bústaðakirkju var breytt efnisvali á viðarklæðningu á veggjum og lofti, 
gluggum og áklæði á stólum. Viðarklæðning og gluggar hafa mest áhrif á lágu tíðnunum 
en stólarnir hafa meiri áhrif á háu tíðnunum.  

Iðnó - Tjöld 
Þar sem tjöldin í Iðnó eru greinilega nokkuð þung voru í útreikningunum fyrir upphaflega 
reiknilíkanið valin þung velúr tjöld og í næmniútreikningum valin bómullartjöld 0,5 kg/m2, 
sem eru líka þung. Að auki var reiknað með gluggatjöldum úr þéttofinni mottu til 
samanburðar, en öruggt er að tjöldin í Iðnó hafa meira hljóðísog en sú tegund. 
Hljóðísogseiginleika tjaldanna má sjá í töflu 4.17. Fjölmargar fleiri tegundir gluggatjalda 
má finna í ODEON, allar með mismunandi hljóðísogseiginleika.  
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Tafla 4.17. Hljóðísogseiginleikar þriggja mismunandi tjalda eftir tíðni 

Efni 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Þung velúr gluggatjöld 0,14 0,35 0,55 0,72 0,70 0,65 0,65 
Gluggatjöld úr þéttofinni mottu 0,03 0,03 0,15 0,40 0,50 0,50 0,50 
Bómullar-gluggatjöld 0,30 0,45 0,65 0,56 0,59 0,71 0,71 

 

Á mynd 4.49 má sjá samanburð á líkanútreikningum með þungum velúr tjöldum, 
bómullargluggatjöldum og þétt-ofnum gluggatjöldum við niðurstöðu kvarðaðs líkans. 

 

Mynd 4.49. Ómtími, T30, eftir tíðni. Samanburður á niðurstöðum reiknilíkana með breyttu efnisvali 
á tjöldum í Iðnó 

Útreikningar fyrir velúr og bómullartjöld gefa nokkuð svipaða niðurstöðu. Þegar reiknuð 
eru frávik líkanreikninga frá mælingum með aðferð minnstu fervika passa þungu 
velúrtjöldin aðeins betur en bómullartjöld við mælingar (Svelúr = 0,05 og Sbómull = 0,06). 
Þéttofnu gluggatjöldin hafa lægri hljóðísogandi efniseiginleika en bómullar- og 
velúrtjöldin á öllum tíðnum. Þannig má sjá á mynd 4.49 að hljóðísog tjaldanna á lágu 
tíðnunum hefur mun meiri áhrif á niðurstöður en hljóðísog á háum tíðnum, þ.e. á 
tíðnibilinu 1000-8000 Hz eru niðurstöðurnar líkar þrátt fyrir mismunandi 
hljóðísogseiginleika tjaldanna en á tíðnibilinu 125-500 Hz hafa efniseiginleikar tjaldanna 
þó nokkur áhrif á ómtímann.  

Iðnó - Óraunhæft efnisval 
Þrjár mismunandi uppsetningar voru valdar við þessa útreikninga. Allir fletir fengu sömu 
hljóðísogseiginleikana, í fyrsta lagi mjög lítið hljóðísog með vali á sléttri steypu, í öðru lagi 
eiginleika bómullargluggatjalda og í þriðja lagi eiginleika viðar. Tekið skal fram að öll 
þessi tilfelli eru algjörlega óraunhæf. Í töflu 4.18 má sjá hljóðísogseiginleika þessara 
þriggja efnistegunda og má hafa þá til hliðsjónar þegar gröfin á myndum 4.50 og 4.51 eru 
skoðuð.  
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Tafla 4.18. Hljóðísogseiginleikar efna sem valin voru fyrir óraunhæft efnisval í Iðnó 

Efni 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Gegnheill viður 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 
Steypa 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Bómullar-gluggatjöld 0,30 0,45 0,65 0,56 0,59 0,71 0,71 
 

 

Mynd 4.50. Ómtími, T30, eftir tíðni í Iðnó með óraunhæfu efnisvali – steypa 

Áhugavert er að sjá hversu mislangur ómtími væri eftir tíðni ef öll yfirborð salarins væru 
gerð úr steypu. Þetta þýðir að lengd ómtíma er næmari fyrir breytingum á hljóðísogi á 
lágum tíðnum og næmnin minnkar jafnt og þétt með hærri tíðni.  

Ómtími líkans með eingöngu steypu er óvenju langur og því er ekki hægt að sýna hann 
með sama kvarða á y-ás og önnur gröf. Þessi framsetning með lógariþmískan y-ás er þó 
einnig samkvæmt staðli eins og aðrar framsetningar á ómtíma í þessu verkefni. Vegna 
þessa er samanburðinum með óraunhæfu efnisvali skipt í tvennt þar sem seinni myndin er 
með línulegum kvarða á y-ás. Þannig má sjá á mynd 4.50 samanburð á niðurstöðum 
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kvarðaðs reiknilíkans við útreikninga með steypu eingöngu og á mynd 4.51 má sjá 
samanburð við hin tvö óraunhæfu tilfellin. 

 

Mynd 4.51. Ómtími, T30, eftir tíðni í Iðnó með óraunhæfu efnisvali – viður og bómullartjöld 

Það helsta sem sjá má út úr þessari skoðun á óraunhæfu efnisvali er á hvaða bili ómtími 
getur fræðilega legið í salnum í Iðnó. Einnig er áhugavert að sjá hvað það myndi valda 
ójafnri kúrfu að hafa öll yfirborð salarins úr viði þar sem hljóðísogið er minnst við 
miðtíðnir. 

Bústaðakirkja - Breytt val á efnum 
Prófað var að reikna líkanið með gegnheilum viði í stað viðarpanela, venjulegu gluggagleri 
í stað stórra og þungra gluggaflata og lítið bólstruðum og mikið bólstruðum stólum í stað 
meðalbólstraðra stóla. 

Tafla 4.19. Hljóðísogseiginleikar mismunandi viðaryfirborða, glugga og stóla 

Efni 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Viðarpanell 0,28 0,22 0,17 0,09 0,10 0,11 0,11 
Gegnheill viður 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 
Stórir og þungir gluggar 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 
Venjulegir gluggar 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 0,04 
Lítið bólstraðir stólar 0,35 0,45 0,57 0,61 0,59 0,55 0,55 
Meðal bólstraðir stólar 0,44 0,56 0,67 0,74 0,83 0,87 0,87 
Mikið bólstraðir stólar 0,44 0,60 0,77 0,89 0,82 0,70 0,70 
 

Á mynd 4.52 má sjá að af þessum þremur tegundum stóla eru það meðal bólstruðu stólarnir 
sem passa best og lítið bólstruðu stólarnir passa síst. Þó er mjög lítill munur á meðal 
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bólstruðu og mikið bólstruðu stólunum. Upphaflega reiknilíkanið var reiknað með meðal 
bólstruðum stólum. 

 

Mynd 4.52. Ómtími, T30, eftir tíðni í Bústaðakirkju með mismunandi gerðum stóla 

Þá var reiknað hver munurinn er að hafa viðarpanel eða gegnheilan við á veggjum og lofti 
líkansins. Upphaflega reiknilíkanið var reiknað með viðarpanel. 

 

Mynd 4.53. Ómtími, T30, eftir tíðni í Bústaðakirkju með mismunandi gerðum viðar á veggjum og 
lofti 

Eins og sjá má á mynd 4.53 munar einungis á ómtímanum við tíðnir 125-500 Hz þegar 
skipt er út viðartegund í líkanútreikningunum. Þar sem gegnheill viður passar betur við 500 
Hz kemur ,  betur út eða , 1,56  bæði fyrir mælingu og gegnheilan við á 
móti , 1,47  fyrir viðarpanel. Þegar athugað er hvort passar betur með aðferð 
minnstu fervika kemur þó í ljós að viðarpanell passar betur og hefur 0,04 á móti 

0,10 fyrir gegnheilan við. 

Í efnasafni ODEON eru til níu mismunandi skilgreiningar á hljóðísogseiginleikum glugga. 
Af þeim níu virðast meðal hljóðísogseiginleikar þeirra vera á við eiginleika stóru og þungu 
glugganna á meðan venjulegu gluggarnir hafa hæstu hljóðísogseiginleikana af þeim öllum. 
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Því má áætla að hljóðísogseiginleikar þungu glugganna séu nær því að vera réttir en þeir 
voru notaðir í upphaflega reiknilíkaninu. 

 

Mynd 4.54. Ómtími, T30, eftir tíðni í Bústaðakirkju með mismunandi gerðum glugga 

Hér passa líkanútreikningar með þungum gluggum greinilega betur við niðurstöður 
mælinga heldur en útreikningar með venjulegum gluggum.  

4.3.6 Fjöl-hljóðnema á móti eins hljóðnema útreikningum 

Til viðbótar við það að reikna kennistærðir fyrir hvert par hátalara og hljóðnema er einnig 
hægt að reikna kennistærðir fyrir alla hljóðnema í einu. Það var prófað í einu líkani af 
Bústaðakirkju til þess að athuga hvort þær niðurstöður séu sambærilegar við meðaltal 
hinna útreikninganna. Ef sú er raunin þá er mikill tímasparnaður í því að nota þessa aðferð 
umfram það að vinna úr niðurstöðum fyrir hvert par hátalara og hljóðnema fyrir sig.  

Til þess að fá hugsanlega sambærilegar niðurstöður þarf þó að reikna í þrennu lagi eða einu 
sinni fyrir hverja hátalarastaðsetningu. Gröfin eru fengin beint úr ODEON hugbúnaðinum.  
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Mynd 4.55. Ómtími, T30, eftir tíðni í Bústaðakirkju reiknaður fyrir allar hljóðnemastaðsetningar í 
einu lagi fyrir hverja hátalarastaðsetningu. Efsta myndin sýnir niðurstöður fyrir 
hátalarastaðsetningu 1, sú í miðjunni fyrir hátalarastaðsetningu 2 og sú neðsta fyrir 
hátalarastaðsetningu 3 

Rétt er að benda á að skalinn á y-ás nær frá 0-1,6 s á myndum fyrir hátalara 1 og 3 en frá 0-
1,7 s á mynd fyrir hátalara 2. Til þess að bera þessa útreikninga saman við hina fyrri þarf 
þó að vinna frekar úr gögnunum í excel og niðurstöðuna má sjá á mynd 4.56. 
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Mynd 4.56. Ómtími, T30, eftir tíðni í Bústaðakirkju með niðurstöðum fjöl-hljóðnema útreikninga 
borið saman við niðurstöður stakra hljóðnema útreikninga 

Helsti kosturinn við þessa aðferð er mikill tímasparnaður við útreikninga og úrvinnslu þar 
sem forritið setur niðurstöðurnar fram á grafi með staðalfrávikum og sem reiknuð meðaltöl 
en það einfaldar alla úrvinnslu mjög mikið. Örlítill munur er á niðurstöðum eins og sjá má 
á mynd 4.56 en þær eru þó á öllum tíðnum innan merkjanlegs munar.  

Samkvæmt ODEON handbókinni eiga þó niðurstöðurnar að vera þær sömu fyrir utan að í 
útreikningum á fjöl-hljóðnema niðurstöðum eru ekki búnar til síur fyrir hlustunardæmi og 
taka þeir útreikningar því mun styttri tíma.  

4.4 Könnun 

Könnunin fyrir Bústaðakirkju var send í gegnum tölvupóst á 31 viðtakanda og 9 svör 
bárust og er það u.þ.b. 30% svarhlutfall.  

Tafla 4.20. Niðurstöður könnunar um hljómburð í Bústaðakirkju 

Bústaðakirkja Meðaltal Staðalfrávik 95% öryggisbil 

Ómun 4,6 2,0 3,0 – 6,1 Dauf = 1, Miðja = 5, Lifandi = 9 

Skýrleiki 6,0 1,7 4,7 – 7,3 Óskýr = 1, Miðja = 5, Skýr = 9 

Umlykjun 5,0 1,6 3,8 – 6,2 Víðtæk = 1, Miðja = 5, Takmörkuð = 9 

Háværð 4,4 1,5 3,2 – 5,6 Hávært = 1, Miðja = 5, Hljótt = 9 

Há / mið 5,3 0,9 4,6 – 6,0 Miðja = 4 

Lág / mið 3,4 0,9 2,7 – 4,1 Miðja = 4 

Bakgrunnsh. 2,0 0,5 1,6 – 2,4 1-4 = ekki heyranlegur – óásættanlegur 

Hljómburðargæði 4,3 1,3 3,3 – 5,3 1-7 = mjög slæm – afburðagóð 

 
Samkvæmt meðaláliti svarenda könnunarinnar um Bústaðakirkju er salurinn aðeins yfir 
meðallagi skýr og í meðallagi í ómun, umlykjun og háværð. Hátíðni er töluvert meira 
áberandi en miðtíðni en lágtíðni er minna áberandi en miðtíðni. Bakgrunnshávaði er lítill 
og fyrir heildarhljómburðargæði var mest valið af í meðallagi og mjög góð og má því áætla 
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að hljómburðargæðin þyki yfir meðallagi. Svarendur virtust mest ósammála um hvort 
ómun væri dauf eða lifandi. 

Könnunin fyrir Iðnó var lögð fram á kóramóti og voru 22 af þeim u.þ.b. 100 þátttakendum 
sem svöruðu. Aðstæður í sal voru ekki eins og í mælingu enda uppröðun í salnum mjög 
breytilegt. Uppröðun þegar könnun var lögð fyrir virtist þó vera nálægt uppröðun í 
mælingum en með fleiri og minni borðum og eitthvað fleiri stólum.  

Tafla 4.21. Niðurstöður könnunar um hljómburð í Iðnó 

Iðnó Meðaltal Staðalfrávik 95% öryggisbil 

Ómun 4,8 1,0 4,4 – 5,2 Dauf = 1, Miðja = 4, Lifandi = 7 

Skýrleiki 5,6 1,0 5,2 – 6,0 Óskýr = 1, Miðja = 4, Skýr = 7 

Há / mið 4,3 0,5 4,1 – 4,5 Miðja = 4 

Lág / mið 4,0 0,7 3,7 – 4,3 Miðja = 4 

Bakgrunnsh. 2,3 0,4 2,1 – 2,5 1-4 ekki heyranlegur – óásættanlegur 

Hljómburðargæði 4,0 0,6 3,7 – 4,4 1-5 mjög slæm – mjög góð 

 
Samkvæmt meðaláliti svarenda könnunarinnar um Iðnó er salurinn þar mjög skýr og yfir 
meðallagi í ómun. Hátíðni og lágtíðni eru í jafnvægi við miðtíðni. Bakgrunnshávaði er lítill 
til nokkur og heildarhljómburðargæði eru talin góð. 

Þar sem kvarðarnir fyrir val á ómun og skýrleika eru mismunandi milli salanna tveggja 
verður að setja svörin fram í tvennu lagi en ástæðuna fyrir því má lesa um í kafla 3.4. 

 

Mynd 4.57. Álit svarenda á ómun (T30, EDT) fyrir Bústaðakirkju (vinstri) og Iðnó (hægri) 

Bústaðakirkja þykir hafa undir meðallagi daufa ómun en svörin eru þó nokkuð dreifð. Iðnó 
þykir hafa yfir meðallagi lifandi ómun. 
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Mynd 4.58. Álit svarenda um skýrleika (C80, D50, Tc) fyrir Bústaðakirkju (vinstri) og Iðnó (hægri) 

Hér má sjá að báðir salir þykja í skýrara lagi en meiri dreifni er í svörum um 
Bústaðakirkju. 

Þar sem skynjuð háværð tengist kennistærðinni styrk eða G má sjá hér niðurstöður á mynd 
4.59 fyrir Bústaðakirkju, en ekki var spurt um þennan lið fyrir Iðnó. 

 

Mynd 4.59. Álit svarenda um háværð (G) fyrir Bústaðakirkju 

Samkvæmt þessu þykir styrkur eða háværð vera yfir meðallagi í Bústaðakirkju. Rétt er að 
benda á að hér á lægsta gildi skalans við hávært og hæsta við hljótt en líklega hefði verið 
betra að snúa því á hinn veginn til að hafa það í samræmi við önnur atriði sem spurt var 
um. Styrkur er ein mikilvægasta mælieiningin fyrir mat á hljómburði og áheyrendur vilja 
heldur hafa meiri styrk heldur en minni.  
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Mynd 4.60. Álit á jafnvægi hátíðnihljóms miðað við miðtíðni fyrir Bústaðakirkju og Iðnó 

Hátíðni þykir vera nokkurn veginn í jafnvægi við miðtíðnir í Iðnó, en meira áberandi í 
Bústaðakirkju.  

 
Mynd 4.61. Álit á jafnvægi bassahljóms miðað við miðtíðni fyrir Bústaðakirkju og Iðnó 

Í Iðnó þykir bassahljómur vera í fullkomnu jafnvægi við miðtíðnir en í Bústaðakirkju þykir 
hann vera mun minna áberandi. 

 

Mynd 4.62. Álit á bakgrunnshávaða fyrir Bústaðakirkju og Iðnó 
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Bakgrunnshávaði þykir vera lítill á báðum stöðum en þó aðeins meiri í Iðnó og er það talið 
vera vegna utanaðkomandi hávaða eins og t.d. umferðarhávaða og/eða flughávaða.  

Þegar kom að mati á heildarhljómburðargæðum staðanna var ekki notaður sami kvarðinn á 
báðum stöðum. Fyrst var kvarðinn fyrir Bústaðakirkju gerður eftir fyrirmynd 
spurningalista Barrons eins og sjá má á mynd 3.4 en svörin við honum þóttu heldur dreifð 
og dregin var sú ályktun að röðunin á lýsingarorðum á kvarðanum væri e.t.v. villandi fyrir 
svarendur. Því var ákveðið að stytta og einfalda kvarðann í könnuninni fyrir Iðnó. 
Niðurstöðurnar má sjá á mynd 4.63 fyrir Bústaðakirkju og mynd 4.64 fyrir Iðnó. 

 

Mynd 4.63. Álit á heildarhljómburðargæðum Bústaðakirkju 

Hér er dreifnin í svörum nokkur en hljómburðargæðin þykja að meðaltali vera á milli þess 
að vera ásættanlega og góð. Engum þótti hljómburðargæðin slæm eða mjög slæm. 

 

Mynd 4.64. Álit á heildarhljómburðargæðum Iðnó 

Áberandi meirihluta svarenda þótti hljómburðargæði Iðnó góð. Aftur þótti engum 
hljómburðargæðin slæm eða mjög slæm.  

Til viðbótar við svör við könnunum var fengið álit þeirra sem best þekkja salina: 
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Iðnó - Samkvæmt Margréti Rósu Einarsdóttur, staðarhaldara í Iðnó, hafa áheyrendur á 
tónleikum sagt að hljómurinn sé mjög góður og fólk almennt hrifið. Páll V. Bjarnason sem 
var arkitekt hússins við endurbætur á árunum 1993-1998 segist hafa fengið jákvæðar 
undirtektir um hljóm salarins eftir að hann var fullkláraður.  

Bústaðakirkja - Samkvæmt séra Pálma Matthíassyni, sóknarpresti í Bústaðakirkju, kvartaði 
tónlistarfólk yfir of dempuðum ómi kirkjunnar þangað til skipt var út teppum á gólfi fyrir 
flísar. Eftir það var almenna álitið að þetta væri „allt annað líf“. Salurinn þykir mjög góður 
fyrir talað mál og ákveðnar tegundir hljóðfæra. 
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5 Umfjöllun 
5.1 Mælingar 

Mælingar voru framkvæmdar samkvæmt staðli ISO 3382-1. Einn galli var þó á 
hljómburðarmælingu í Bústaðakirkju en þar innihélt mæld fjarlægð hljóðnema frá hátalara 
ákveðna seinkun (e. delay) sem var hér u.þ.b. 5 metrar vegna þess að samanburðarrás sem 
notuð er við mælingar virkaði ekki sem skyldi. Af þeim sökum voru allar fjarlægðir styttar 
um 5 metra frá því sem mælitæki sýndu og eru leiðréttar fjarlægðir notaðar á þeim gröfum 
þar sem kennistærðir eru settar fram sem fall af fjarlægð hljóðnema frá hátalara. Þannig eru 
fjarlægðirnar á gröfunum fyrir Bústaðakirkju ekki nákvæmlega réttar, en ættu samt að gefa 
rétta mynd af dreifni kennistærða þar sem allar fjarlægðir mælipunkta voru styttar 
jafnmikið. Sami galli hefur líklega einnig valdið skekkju á mældum styrk. 

5.2 Samanburður mælinga og reiknilíkana 

Þegar borin eru saman gildi ómtíma eftir tíðni fyrir mælingu annars vegar og reiknilíkan 
hins vegar má sjá að niðurstöðurnar eru í góðu samræmi eins og sjá má á myndum 5.1 og 
5.2. 

 

Mynd 5.1. Ómtími, T30, eftir tíðni í Iðnó, niðurstöður mælinga og reiknilíkans 
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Mynd 5.2. Ómtími, T30, eftir tíðni í Bústaðakirkju, niðurstöður mælinga og reiknilíkans 

Þar sem ágætis samræmi er á milli mælinga og útreikninga bendir það til þess að 
hugbúnaðurinn ODEON sé nokkuð áreiðanlegur, bæði í útreikningum og efniseiginleikum. 
Í þessum útreikningum var valið úr fyrirfram gefnum efniseiginleikum í gagnasafni 
hugbúnaðarins en oftar en ekki þurfti að velja á milli nokkurra möguleika fyrir hvert efni. 
Ekki er sjálfgefið að efnisval sé rétt en með almennri skynsemi í efnisvali er hægt að búast 
við að niðurstöður verði nokkurn veginn innan skekkjumarka.  

Samanburð á öðrum kennistærðum sem reiknaðar voru og mældar má sjá í töflu 5.1. 

Tafla 5.1. Mældur snemmómtími, skýrleiki, greinileiki, miðtími og styrkur við miðtíðnir í Iðnó og 
Bústaðakirkju 

Staður EDTm C80,m D50,m Tc,m Gm 

Iðnó – mæling 1,29 s 2,1 dB 0,49 85 ms 13,7 dB 
Iðnó – reiknilíkan 1,24 s 2,4 dB 0,50 80 ms 14,6 dB 
Bústaðakirkja – mæling 1,59 s 0,5 dB 0,40 109 ms 6,8 dB 
Bústaðakirkja – reiknilíkan 1,51 s 0,5 dB 0,38 104 ms 11,1 dB 
 

Eins og sjá má eru gildin öll nokkuð svipuð og alls staðar eru þau innan rétt merkjanlegra 
marka nema fyrir styrk í Bústaðakirkju. Samanburð á mældum og útreiknuðum gildum 
eftir tíðni má sjá í viðaukum A og B. Áhugavert er að skoða hvort mæld og útreiknuð gildi 
hafi sömu dreifni eftir fjarlægð hljóðnema frá hátalara en samanburðinn má sjá á myndum 
5.3 til 5.8. 
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Mynd 5.3. Ómtími, T30,m, niðurstöður mælinga og reiknilíkans eftir fjarlægð frá hátalara 

Áhugavert er að sjá að ómtími mælist mjög jafn eftir fjarlægð í báðum sölum en reiknaður 
ómtími er mun ójafnari eftir fjarlægð frá hátalara. Sérstaklega má sjá mun á reiknuðum og 
mældum ómtíma undir svölum þar sem reiknaður ómtími er töluvert styttri og munar þar 
um 0,1-0,2 s. 

 

Mynd 5.4. Snemmómtími, EDTm, niðurstöður mælinga og reiknilíkans eftir fjarlægð frá hátalara 

Snemmómtími virðist vera mjög svipaður reiknaður og mældur eftir fjarlægð frá hátalara. 
Helsti munurinn er að reiknaður snemmómtími virðist lengjast örlítið með fjarlægð frá 
hátalara á meðan mældur snemmómtími er jafnari. 
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Mynd 5.5. Skýrleiki, C80,m, niðurstöður mælinga og reiknilíkans eftir fjarlægð frá hátalara 

 

Mynd 5.6. Greinileiki, D50,m, niðurstöður mælinga og reiknilíkans eftir fjarlægð frá hátalara 

Mikil dreifni er á bæði mældum og reiknuðum gildum fyrir skýrleika en niðurstöður 
virðast þó vera í góðu samræmi á mynd 5.5. Minni dreifni er á gildum fyrir greinileika eins 
og sjá má á mynd 5.6 og aftur samræmast niðurstöður mælinga og útreikninga vel. Svipaða 
sögu má segja um miðtímann sem sjá má á mynd 5.7. 
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Mynd 5.7. Miðtími, Ts,m, niðurstöður mælinga og reiknilíkans eftir fjarlægð frá hátalara 

 

Mynd 5.8. Styrkur, Gm, niðurstöður mælinga og reiknilíkans eftir fjarlægð frá hátalara 

Í öllum tilvikum nema einu virðist mjög gott samræmi milli mældra og reiknaðra gilda. 
Það eina sem sýnir ekki sömu hegðun eru mældu gildin fyrir styrk í Bústaðakirkju og því 
má telja öruggt að sú styrkmæling sé ekki marktæk. Áhugavert er þó að sjá hversu vel 
mæld og reiknuð gildi á styrk, G, fyrir Iðnó samræmast þar sem fyrirfram var talið að 
mæling á styrk yrði ekki marktæk eins og fjallað var um í kafla 3.2. 

Tilgangurinn með því að reikna salinn í Iðnó fullskipaðan var fyrst og fremst sá að sjá á 
hvaða bili kennistærðir hljómburðarins geta legið því misjafnt er eftir notkun hversu margir 
stólar og þ.a.l. áheyrendur eru í salnum á hverjum tíma. T.d. þegar flutt eru leikrit má gera 
ráð fyrir að salurinn sé því sem næst fullskipaður stólum en þegar haldnar eru veislur með 
tónlistaratriðum getur verið að hljómburður sé nálægt niðurstöðum mælingar. Þegar 
haldnir eru tónleikar með standandi áheyrendum er ómtími salarins líklega svipaður eða 
styttri en með fullum sal af stólum. 
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Kennistærðir reiknaðar með fullskipuðum sal má sjá í töflu 5.2. Í töflunni má einnig sjá 
samanburð á hljómburðargildum fyrir mælingu og öll tilvik líkanútreikninga af Iðnó. Fyrir 
öll gildi er tekið meðaltal á tíðnum 500-1000 Hz. Tilvikum er raðað eftir lengd ómtíma. 

Tafla 5.2. Samanburður fyrir öll reiknuð og mæld tilvik – Iðnó 

 T30 [s] EDT [s] C80 [dB] D50 TS [ms] G [dB] 

Eingöngu bómull 0,22 0,17 26,9 0,98 7 6,2 
Fullskipaður salur 0,95 0,91 4,5 0,60 59 12,4 

Upphaflegt líkan 1,26 1,24 2,4 0,50 80 14,6 
Bómullartjöld í stað velúr 1,27 1,27 2,4 0,50 81 13,9 

Einföldun 1 1,29 1,21 2,8 0,52 77 13,5 
Kvarðað líkan m/ áheyrend. 1,34 1,37 1,6 0,45 91 14,5 

Mæling 1,35 1,29 2,1 0,49 85 13,7 

Kvarðað líkan 1,35 1,39 1,5 0,45 91 14,6 
Kvarðað - engin dreifni 1,35 1,39 1,5 0,45 92 14,6 
Kvarðað – dreifni 0,5 á öllu 1,42  1,39 1,7 0,46 90 14,1 

Einföldun 2 1,44 1,38 2,2 0,49 87 14,1 

Eingöngu viður 2,53 2,57 -2,5 0,26 183 18,1 
Eingöngu steypa 10,07 10,13 -9,6 0,07 745 24,4 

Jnd 5% 5% 1 0,05 10 1 
Dæmigerð gildi - 1,0; 3,0 -5; +5 0,3; 0,7 60; 260 -2; +10 

 

Öll gildi sem eru innan við jnd frá mældum gildum (sem eru feitletruð) eru mörkuð af með 
punktalínu í töflu 5.2. Eins og sjá má þá eru öll reiknilíkön fyrir utan þau sem eru með 
óraunhæfu efnisvali og fullskipaðan sal innan marka jnd fyrir gildin C80, D50, Ts og G. 
Öðru máli gegnir um ómtíma og snemmómtíma en þar eru það einnig ólík líkön sem eru 
innan marka jnd annars vegar fyrir ómtíma og hins vegar fyrir snemmómtíma. Eins og 
fjallað var um í kafla 2.4 hefur verið sýnt fram á að merkjanlegur munur á ómtíma fyrir 
tónlist er nær því að vera 20-30 % heldur en 5-10 %. Ef miðað er við 10% í staðinn fyrir 
5% falla sömu reiknilíkön innan marka jnd eins og fyrir hinar kennistærðirnar. 

Tafla 5.3. Samanburður fyrir öll reiknuð og mæld tilvik – Bústaðakirkja 

 T30 [s] EDT [s] C80 [dB] D50 TS [ms] G [dB] 

Breyttir gluggar 1,36 1,39 1,1 0,41 96 10,7 

Stólar með meira hljóðísog 1,44 1,49 0,6 0,39 102 11,0 
Upphaflegt líkan 1,46 1,51 0,5 0,38 104 11,1 

Einföldun 1 1,50 1,50 0,5 0,38 106 11,3 
Einföldun 2 1,50 1,51 0,5 0,39 104 11,2 
Stólar með minna hljóðísog 1,50 1,57 0,3 0,37 108 11,3 

Upphafl. líkan – fjölhljóðn. útr. 1,51 1,47 0,6 0,39 103 11,2 

Kvarðað líkan m/ áheyrendum 1,54 1,62 0,0 0,36 112 11,4 
Kvarðað líkan 1,55 1,63 -0,1 0,36 115 11,6 
Mæling 1,56 1,59 0,5 0,40 109 6,8 
Breytt viðarklæðning 1,56 1,64 0,0 0,36 114 11,6 

Jnd 5% 5% 1 0,05 10 1 
Dæmigerð gildi - 1,0; 3,0 -5; +5 0,3; 0,7 60; 260 -2; +10 
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Aftur eru öll gildi sem eru innan við jnd frá mælingu mörkuð af með punktalínu í töflu 5.3. 
Öll reiknilíkön fyrir utan líkanið með breyttum gluggum eru innan marka jnd fyrir gildin 
C80, D50 og Ts. Helsti munurinn er fyrir ómtíma og svo fyrir styrkinn eins og fjallað hefur 
verið um. Ef gert er ráð fyrir að jnd fyrir ómtíma sé 10% í stað 5% þá falla niðurstöður 
allra reiknilíkana nema fyrir breytta glugga innan merkjanlegra marka. Má því draga þá 
ályktun að svo lengi sem allir hljóðísogandi fletir rýmisins fá nokkurn veginn rétta 
eiginleika þá fáist ásættanleg niðurstaða. Einnig mætti álykta að þeir breyttu gluggar sem 
notaðir voru í útreikningum gætu haft óraunhæft hljóðísog en eins og nefnt var fyrr þá hafa 
þeir gluggar langhæstu hljóðísogsgildin af 9 mismunandi gerðum glugga í efnasafni 
ODEON. 

Þegar niðurstöður fjöl-hljóðnema útreikninga úr kafla 4.3.6 eru bornar saman við 
niðurstöður mælinga sést að þær samræmast mælingum aðeins betur en niðurstöður 
útreikninga fyrir staka hljóðnema. Aðferð minnstu fervika gefur 0,03 fyrir fjöl-
hljóðnema útreikninga á móti 0,04 fyrir útreikningana með stökum hljóðnemum. Þetta 
er þó það lítill munur að segja má að niðurstöðurnar séu sambærilegar og þegar ætlunin er 
að gera útreikninga án hlustunardæma sparar þessi aðferð heilmikinn tíma bæði við 
útreikning og úrvinnslu. Samanburðinn má sjá á mynd 5.9.  

 

Mynd 5.9. Ómtími, T30, eftir tíðni í Bústaðakirkju, niðurstöður mælinga og reiknilíkana með fjöl-
hljóðnema útreikningum og útreikningum fyrir staka hljóðnema 

Þegar verið er að hanna tónleikasali með tölvulíkangerð hafa hönnuðir oft nákvæmari 
upplýsingar um gerð efna og hljóðísogseiginleika þeirra frá framleiðanda. Þ.a.l. fást 
áreiðanlegri niðurstöður en þegar valdir eru efniseiginleikar með nálgun eins og er gert 
þegar valin eru fyrirfram gefin efni í ODEON. Þrátt fyrir það gefa niðurstöðurnar hér til 
kynna að góð nákvæmni fæst í flestum tilvikum þegar notast er við efnasafnið í ODEON. 
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5.3 Einföldun á reiknilíkani 

Reikniaðferðirnar sem notaðar eru í ODEON hugbúnaðinum eru byggðar á þeim 
forsendum að allir fletir í líkaninu séu stórir miðað við þær bylgjulengdir sem á að reikna. 
Það þýðir að fyrir tíðniútreikninga á bilinu 125 – 8000 Hz eru bylgjulengdirnar á bilinu 
0,04 m (8000 Hz) til 2,7 m (125 Hz). Ef fletir eru litlir miðað við tíðni getur það minnkað 
nákvæmni í útreikningum. Þetta veldur ákveðinni mótsögn í líkangerð því ef líkanið er 
einfaldað um of þá getur verið að það sé ekki lengur lýsandi fyrir rýmið sem það á að 
herma en á móti ef það inniheldur of mikil smáatriði getur verið að það standist ekki lengur 
forsendur útreikninga. Þegar skoðað er hversu mikið má einfalda líkangerð snýst það ekki 
einungis um nákvæmni heldur einnig tímasparnað, því líkangerðin sjálf er yfirleitt það 
tímafrekasta þegar gerðir eru tölvulíkan útreikningar. Gerð var rannsókn þar sem teknir 
voru fyrir 11 tónleikasalir sem allir voru yfir 11.000 m3 að stærð. Gerð voru líkön af öllum 
sölunum með fjölda flata á bilinu 218 – 2330 og voru þeir einfaldaðir mismikið eða um 3% 
- 90%. Niðurstöður rannsóknarinnar sem var gerð á bestun líkana fyrir 
hljómburðarútreikninga í ODEON sýndu að einfaldari líkön væru yfirleitt betri (Shiokawa 
& Rindel, 2007). 

Í ODEON handbókinni er mælt með að minnsta stærð yfirborða sé um 0,34 metrar sem er 
u.þ.b. bylgjulend við 1000 Hz. Þar er þó einnig tekið fram að reikniaðferðir hugbúnaðarins 
taka að nokkru leyti til greina þessa takmörkuðu stærð flata. Líkön sem teiknuð eru í meiri 
smáatriðum gefa ekki endilega betri niðurstöður en reiknitími eykst með fjölda flata í 
líkani. 

5.3.1 Samanburður á einfölduðum líkönum við mælingar 

 

Mynd 5.10. Ómtími, T30, eftir tíðni í Iðnó, niðurstöður mælinga bornar saman við niðurstöður 
reiknilíkans og einfaldaðra reiknilíkana 

Þegar niðurstöður einfaldaðra líkana fyrir Iðnó eru bornar saman við mælingar sést að 
upphaflega reiknilíkanið gefur betri nálgun á mælingar fyrir utan við 250 Hz. Þegar 
reiknað er hvaða ferill passar best niðurstöðum mælinga með aðferð minnstu fervika gefur 
reiknilíkan 0,05, einföldun 1 gefur 0,15 og einföldun 2 gefur 0,53. Því er 
augljóst í þessu tilviki að einföldun á reiknilíkaninu gefur ekki betri niðurstöður. Ef til vill 
kæmi betri niðurstaða ef farinn væri millivegur milli flækjustigs upphaflega reiknilíkansins 
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og einföldunar 1 vegna þess að við einföldunina voru fjarlægðir allir fletir fyrir trélista á 
veggjum en við það var tekinn burt nokkur hluti hljóðísogandi flata á lágtíðnum. Einnig er 
líklegt að nálganir bogadreginna flata að rétthyrndum flötum minnki nákvæmni. 

Í töflu 5.4 má sjá samantekt á mældum og reiknuðum ómtímum fyrir Iðnó þar sem 
meðaltal er tekið á misstórum tíðnibilum.  

Tafla 5.4. Ómtími sem meðaltal af mismunandi tíðnibilum fyrir Iðnó 

 T30(500-1000 Hz) [s] T30(250-4000 Hz) [s] T30(125-4000 Hz) [s] 

Iðnó – Mæling 1,35  1,30 1,27 
Iðnó – Upphaflegt líkan  1,26  1,23 1,23 
Iðnó – Einföldun 1 1,29 1,23 1,23 
Iðnó – Einföldun 2 1,48 1,47 1,51 
Munur á mælingu og líkani -0,09 -0,07 -0,04 
Munur á mælingu og einföldun 1 -0,06 -0,07 -0,04 
Munur á mælingu og einföldun 2 +0,13 +0,17 +0,24 
 

Hér er einföldun 1 næst niðurstöðum mælinga á tíðnibilinu 500 - 1000 Hz en jafn nálægt 
og upphaflega líkanið á tíðnibilunum 250 – 4000 Hz og 125 – 4000 Hz. Samkvæmt þessu 
gefur einföldun 1 jafngóðar eða betri niðurstöður en upphaflega reiknilíkanið.  

 

Mynd 5.11. Ómtími, T30, eftir tíðni í Bústaðakirkju, niðurstöður mælinga bornar saman við 
niðurstöður reiknilíkans og einfaldaðra reiknilíkana 

Þegar mismunandi flækjustig líkana fyrir Bústaðakirkju eru borin saman við mælingar 
virðast þau í fljótu bragði gefa öll sömu niðurstöðu. Þegar reiknað er hvaða ferill passar 
best niðurstöðum mælinga með aðferð minnstu fervika gefur upphaflegt reiknilíkan 

0,04, einföldun 1 gefur 0,06 og einföldun 2 gefur 0,04. Hér er því augljóst 
að engin þörf er að hafa líkan flóknara heldur en á því stigi sem einföldun 2 er og það 
mætti jafnvel vera enn einfaldara. Fletir voru einfaldaðir þó nokkuð en hvergi var 
hljóðísogandi flötum fórnað eða bogadregnir fletir nálgaðir með rétthyrndum eins og gert 
var í einföldunum á líkani af Iðnó. 
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Í töflu 5.5 má sjá samantekt á mældum og reiknuðum ómtímum fyrir Bústaðakirkju þar 
sem meðaltal er tekið á misstórum tíðnibilum.  

Tafla 5.5. Ómtími sem meðaltal af mismunandi tíðnibilum fyrir Bústaðakirkju 

 T30(500-1000 Hz) [s] T30(250-4000 Hz) [s] T30(125-4000 Hz) [s] 

Bústaðakirkja – Mæling 1,56  1,38 1,34 
Bústaðakirkja – Upphaflegt líkan  1,47 1,37 1,34 
Bústaðakirkja – Einföldun 1 1,50 1,41 1,37 
Bústaðakirkja – Einföldun 2 1,50 1,39 1,36 
Munur á mælingu og líkani 0,09 0,01 0,00 
Munur á mælingu og einföldun 1 0,06 0,03 0,03 
Munur á mælingu og einföldun 2 0,06 0,01 0,02 
 

Eins og sjá má er mesti munurinn á meðaltali fyrir miðtíðnir eða um 6-7% en þegar tekið 
er meðaltal yfir stærri tíðnibil samræmast niðurstöður líkananna mælingum betur og er 
munurinn 0-5%. 

5.3.2 Fræðilegir útreikningar 

Eftir að líkani hefur verið stillt upp í ODEON er hægt að láta hugbúnaðinn gera 
útreikninga samkvæmt formúlum Sabine, Eyring og Arau-Puchades. Það er gert með því 
að velja stuttan matsútreikning (e. quick estimate) sem er hægt að velja undir efnislistanum 
þegar búið er að skilgreina hljóðísog á alla fleti. Með þessari aðferð metur hugbúnaðurinn 
meðal-hljóðísog líkansins og setur inn í jöfnur Sabine, Eyring og Arau-Puchades til að gefa 
mat á ómtíma. Til viðbótar bætir ODEON við geislum sem gefa yfirborðum vægi eftir því 
hversu oft geislar lenda á þeim. Þessa útreikninga er fljótlegt að framkvæma og því er 
áhugavert að sjá hversu nákvæmar niðurstöður fást með þeim.  

Iðnó 
Fyrir Iðnó voru gerðir útreikningar fyrir upphaflega reiknilíkanið auk þess sem reiknað var 
fyrir báðar gerðir af einfölduðu líkani. Þannig var hægt að sjá hvaða áhrif flækjustig hefur 
á þessa tegund útreikninga.  
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Mynd 5.12. Ómtími, T30, eftir tíðni í upphaflegu reiknilíkani af Iðnó, reiknaður með mismunandi 
ómtímaformúlum 

Allar niðurstöður eru nálægt mældu gildi við 125 Hz og upphaflega reiknilíkanið 
samræmist mjög vel mældum niðurstöðum á öllum tíðnum. Allar ómtímaformúlurnar gefa 
mun lægri gildi en mæling og reiknilíkan á tíðnibilinu 250-8000 Hz. Mesti munur á milli 
ómtímaformúlanna sex er þó einungis 0,1 sekúnda svo allar gefa þær jafnrangar 
niðurstöður í þessu tilviki. 

 
Mynd 5.13. Ómtími, T30, eftir tíðni í einfölduðu reiknilíkani af Iðnó reiknaður með mismunandi 
ómtímaformúlum 

Ómtímaformúlur fyrir einfaldað líkan gefa sömu niðurstöður og fyrir upphaflega 
reiknilíkanið af Iðnó fyrir utan að þær gefa u.þ.b. 0,2 sek. lengri ómtíma við 125 Hz. Sömu 
niðurstöður fengust einnig fyrir mest einfaldaða líkanið af Iðnó svo ekki er þörf á að sýna 
einnig graf af þeim. Hér gefa því allar ómtímaformúlur jafnrangar niðurstöður óháð 
flækjustigi á líkani. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að líkanið er í rauninni af tveimur 
rýmum, þ.e. sal og sviði (sjá forsendur fyrir þessum formúlum í kafla 2.3). Til þess að 
sannreyna hvort það sé ástæðan var skilgreindur nýr flötur milli sviðs og salar með 50% 
hljóðísog á öllum tíðnum og ómtími reiknaður fyrir salinn eingöngu.  
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Mynd 5.14. Ómtími, T30, eftir tíðni í meira einfölduðu reiknilíkani af Iðnó þar sem lokað hefur verið 
milli salar og sviðs í líkani, reiknaður með mismunandi ómtímaformúlum 

Eins og sjá má á mynd 5.14 gefur það mun betri niðurstöðu að loka á milli salar og sviðs. 
Á móti er ónákvæmara val á hljóðísogi þar sem giskað var á 50% hljóðísog á öllum tíðnum 
fyrir flötinn sem táknar allt sem sviðinu tilheyrir. Formúla Sabine gefur hér niðurstöður 
næst niðurstöðum mælinga á eftir reiknilíkaninu. 

Bústaðakirkja 
Fyrir Bústaðakirkju voru gerðir eins útreikningar og fyrir Iðnó og niðurstöðurnar má sjá á 
myndum 5.15 til 5.17. 

 

Mynd 5.15. Ómtími, T30, eftir tíðni í upphaflegu reiknilíkani af Bústaðakirkju reiknaður með 
mismunandi ómtímaformúlum 

Hér má sjá að gríðarlegur munur er á niðurstöðum eftir því hvaða formúla er notuð fyrir 
útreikning á ómtíma. Munurinn er mestur við 1000 Hz þar sem hann er u.þ.b. 1,5 sekúnda. 
Þær niðurstöður sem komast næst mældum ómtíma eru formúla Sabine og reiknilíkanið. 
Útreikningum er raðað eftir lengd ómtíma við 1000 Hz á eftir mælingu.  
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Mynd 5.16. Ómtími, T30, eftir tíðni í einfölduðu líkani af Bústaðakirkju, reiknaður með mismunandi 
ómtímaformúlum 

Munurinn á ómtíma á mynd 5.16 er hér heldur minni en á mynd 5.15 eða mestur um 1,0 
sekúnda við 1000 Hz. Á þessu flækjustigi líkansins eru það reiknilíkanið og breytt aðferð 
Arau-Puchades sem komast næst mældum ómtíma. 

 

Mynd 5.17. Ómtími, T30, eftir tíðni í meira einfölduðu líkani af Bústaðakirkju, reiknaður með 
mismunandi ómtímaformúlum 

Á mynd 5.17 má sjá að munurinn á milli hæsta og lægsta gildis reiknaðs ómtíma hefur 
lækkað töluvert og er hér um 0,5 sekúnda við 1000 Hz. Í þessari einfölduðu mynd eru 
niðurstöður reiknilíkansins enn næstar niðurstöðum mælinga og þar á eftir kemur breytt 
aðferð Arau-Puchades. Samkvæmt þessu eru niðurstöður reiknilíkansins áreiðanlegastar af 
þessum reikniaðferðum. Þá sést einnig greinilega á myndunum hér að ofan að niðurstöður 
formúlanna verða áreiðanlegri eftir því sem líkanið er einfaldara. Fyrir utan reiknilíkanið 
reynast formúlur Sabine og breytt formúla Arau-Puchades almennt best í þessum 
útreikningum.  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ó
m
tí
m
i [
s]

Tíðni [Hz]

Mæling

Arau‐Puchades

Einföldun 1

Arau‐Puchades (mod.)

T Sabine

T Eyring

T Sabine (mod.)

T Eyring (mod.)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ó
m
tí
m
i [
s]

Tíðni [Hz]

Mæling

Arau‐Puchades

Arau‐Puchades (mod.)

Einföldun 2

T Sabine

T Sabine (mod.)

T Eyring

T Eyring (mod.)



 

96 

5.4 Æskilegur ómtími 

Tónleikasalirnir tveir sem fjallað er um í þessu verkefni eru ólíkir að stærð en Iðnó er um 
1000 m3 og Bústaðakirkja um 2600 m3. Þeir hafa ólíka efniseiginleika þar sem Iðnó hefur 
parketlagt gólf, gifsveggi með trélistum og leikhústjöld á sviði og fyrir dyrum á meðan 
Bústaðakirkja hefur flísalagt gólf, steypta veggi og panelklætt loft. Lögun þeirra er einnig 
mjög ólík þar sem Iðnó hefur svokallað skókassalag á meðan Bústaðakirkja hefur 
sexhyrndan grunnflöt og þak sem er hæst upp til endanna og lægst við veggina við miðjan 
salinn. 

 

Mynd 5.18. Æskilegur ómtími við 500 Hz eftir rúmmáli og notkun á sal (Einarsson, 1976) 

Ómtímar salanna eru settir inná mynd 5.18 en þar táknar rauði punkturinn Iðnó og sá blái 
Bústaðakirkju. Samkvæmt þessu eru salirnir nánast á sama stað í lengd ómtíma miðað við 
stærð og eru mitt á milli þess að henta vel fyrir sígilda tónlist og kirkjutónlist. Guli 
punkturinn sýnir hins vegar ómtíma Iðnó með fullan sal af stólum samkvæmt niðurstöðum 
reiknilíkans og þá er salurinn nálægt æskilegum ómtíma fyrir talað mál. 
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Mynd 5.19. Æskilegur ómtími við 500 Hz eftir rúmmáli og notkun á sal (Beranek, 1993) 

Hér táknar dökkrauði punkturinn ómtíma Iðnó og sá ljósrauði snemmómtíma, dökkblái 
punkturinn táknar ómtíma Bústaðakirkju og sá ljósblái snemmómtíma. Guli punkturinn 
táknar svo ómtíma við fullsetinn sal í Iðnó. Samkvæmt þessu eru salirnir á svipuðum stað í 
lengd ómtíma miðað við stærð. Hins vegar þegar snemmómtími salanna er skoðaður er 
Bústaðakirkja með heldur lengri ómun miðað við stærð. Þannig eru báðir salirnir með 
ómtíma í lengri kantinum þegar miðað er við ómtíma fyrir tónleikasali og 
mótmælendakirkjur en þegar snemmómtíminn er skoðaður hefur Iðnó æskilegan ómtíma 
fyrir tónleikasal en Bústaðakirkja æskilegan ómtíma fyrir kaþólska kirkju og orgeltónlist. 
Það er áhugavert að sjá, sérstaklega þar sem snemmómtími er talinn lýsa betur upplifun 
áheyrenda af ómun heldur en ómtíminn gerir.  

Dökkbláu punktarnir þrír í efra hægra horninu sýna ómtíma miðað við stærð á þremur vel 
þekktum sölum fyrir klassíska tónlist sem allir eru almennt álitnir hafa afburðagóðan 
hljómburð og eru af sumum taldir bestu tónleikasalir heims (Bradley, 1991). Það eru 
salirnir Musikverein í Vínarborg (1870), Concertgebouw í Amsterdam (1888) og Boston 
Symphony hall í Boston (1900). Það getur verið áhugavert að bera mæld gildi hljómburðar 
saman við sambærileg mæld gildi í þekktum góðum tónleikasölum. Hér er skemmtilegt að 
sjá að tveir af þessum þremur stóru tónleikasölum eru með lengd ómtíma miðað við stærð 
á mjög svipuðum stað og mældur ómtími er fyrir bæði Bústaðakirkju og Iðnó. 

Eins og fjallað var um í kafla 2.6 er æskilegur ómtími metinn í tvennu lagi eftir tíðni í 
bókinni Master Handbook of Acoustics, annars vegar fyrir tónlistarflutning og hins vegar 
fyrir talað mál. Tafla 5.6 sýnir þannig æskilegan ómtíma Iðnó og Bústaðakirkju eftir 
notkun. 
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Tafla 5.6. Æskilegur ómtími Iðnó og Bústaðakirkju eftir notkun 

 Tónlistarflutningur Talað mál 

Iðnó 1,40 0,95 
Bústaðakirkja 1,55 1,10 

 

Samkvæmt þessu eru báðir salirnir með sem æskilegastan ómtíma fyrir tónlistarflutning. 
Einnig er í bókinni settur fram æskilegur ómtími miðað við tíðni. Tafla 5.7 sýnir mældan 
ómtíma, T30, í Iðnó og Bústaðakirkju og mældan ómtíma deilt með æskilegum ómtíma, 
T30/T60(æskilegur), sem er borið saman við æskilega lögun á hlutföllum ómtíma á myndum 
5.20 og 5.21. 

Tafla 5.7. Ómtími Iðnó og Bústaðakirkju miðað við æskilegan ómtíma eftir tíðni 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Iðnó – Mæling T30 [s]  1,13 1,27 1,32 1,38 1,36 1,16 0,87 
Iðnó – T30/T60(æskilegur-tónlist)  0,81 0,91 0,94 0,99 0,97 0,83 0,62 
Iðnó – T30/T60(æskilegur-talað mál)  1,19 1,34 1,39 1,45 1,43 1,22 0,92 
Iðnó – Reiknilíkan T30 [s] 0,81 0,84 0,96 0,93 0,96 0,93 0,88 0,74 
Iðnó – T30/T60(æskilegur-talað mál) 0,85 0,88 1,01 0,98 1,01 0,98 1,01 0,78 
Bústaðakirkja - T30 [s] 1,08 1,12 1,35 1,58 1,53 1,40 1,04 0,75 
Búst.kirkja – T30/T60(æskilegur-tónlist) 0,70 0,70 0,87 1,02 0,99 0,90 0,67 0,48 
Búst.kirkja – T30/T60(æskilegur-talað mál) 0,98 1,02 1,23 1,44 1,39 1,27 0,95 0,68 

 

Á myndum 5.20 og 5.21 tákna rauðu línurnar efri mörk á hlutföllum ómtíma við æskilegan 
ómtíma og bláu línurnar tákna neðri mörkin. 

  

Mynd 5.20. Hlutföll ómtíma við æskilegan ómtíma eftir tíðni í rýmum fyrir tónlist 

Ómtími bæði í Iðnó og Bústaðakirkju hefur mjög svipuð hlutföll við æskilegan ómtíma. 
Það má því túlka sem svo að miðað við stærð salanna þá hafa salirnir nánast sama ómtíma. 
Báðir salirnir eiga það sameiginlegt að hafa bassahljóm í styttri kantinum og er ómtími við 
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125 Hz í báðum tilvikum lægri en neðri mörk æskilegs ómtíma. Að öðru leyti fellur ómtími 
á báðum stöðum vel innan marka miðað við æskilegan ómtíma.  

 

Mynd 5.21. Hlutföll ómtíma við æskilegan ómtíma eftir tíðni í rýmum fyrir talað mál 

Á mynd 5.21 má sjá að báðir salirnir hafa heldur of langan ómtíma fyrir talað mál fyrir 
utan að Bústaðakirkja hefur hlutfallslegan ómtíma vel innan marka við hátíðnir og 
lágtíðnir. Þar sem aðeins 40% stóla í salnum í Iðnó voru nýttir þegar hljóðmæling fór fram 
er áhugavert að skoða hvernig niðurstöður reiknilíkans fyrir fulla nýtingu á stólum komu út 
í þessum samanburði. Eins og sjá má á mynd 5.21 þá fellur ómtími Iðnó með fullan sal af 
stólum fullkomlega innan hlutfallslegra marka og ætti því að vera tilvalinn í þeirri 
uppsetningu fyrir talað mál.  

Samkvæmt flokkun Stefáns Einarssonar í greininni Rými fyrir tónlist hentar ómtími um eða 
undir 1 sekúndu vel fyrir rafmagnaða tónlist og popptónlist og þegar Iðnó hefur fullan sal 
áheyranda þá fellur hann vel undir þann flokk. Bústaðakirkja hefur á móti ómtíma sem 
hentar best kammertónlist. 

Besta lögun rýmis 
Samkvæmt umfjöllun í kafla 2.2.1 má skoða hvort hlutföll tónleikasalanna tveggja sem hér 
hefur verið fjallað um falli undir skilgreiningu á bestu lögun rýmis. 

Hlutföll Iðnó (7m:8,4m:13,3m) eru 1:1,2:1,9 sem er rétt utan marka eins og sjá má á rauða 
punktinum á mynd 5.22. Þau eru þó ekki langt frá hlutföllum E sem Louden setti fram, sjá 
töflu 2.2. Samkvæmt þessu hefði salurinn e.t.v. mátt vera 0,5 – 1,0 metra breiðari.  

Grunnflötur Iðnó hefur hlutfall lengdar á móti breidd ⁄ 1,58 og er mjög nálægt því 
að vera í gullna sniðinu sem er hlutfallið ⁄ 1,62. Á þeim tíma sem salurinn var 
hannaður er líklegt að það hafi verið haft til hliðsjónar.  
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Mynd 5.22. Bolt svæðið og bestu hlutföll rýmis þar sem rauður punktur táknar hlutföll Iðnó 

Önnur algeng hlutföll til viðmiðunar fyrir hönnun tónlistarsala á þeim tíma voru 2:3:5 eða 
svipað og punktur G á mynd 5.22, 1:1:2 sem er svipað og hlutföll Iðnó eða 2:3:4 sem er mitt 
á milli D og F á mynd 5.22 (Sabine, 1923). 

Bústaðakirkja er það óregluleg að lögun, að framangreindar hugleiðingar um bestu hlutföll 
rýmis eiga ekki við. 

5.5 Samanburður mælinga og könnunar 

Þar sem kannanirnar voru ekki uppbyggðar á nákvæmlega sama hátt eru þær ekki 
samanburðarhæfar að öllu leyti en niðurstöðurnar verða hér bornar saman við hina ýmsu 
mældu þætti hljómburðar salanna. 

Staðalfrávik eru alls staðar minni fyrir Iðnó heldur en Bústaðakirkju þrátt fyrir u.þ.b. 
þrefalt stærri hóp svarenda. A.m.k. tvö atriði gætu hafa valdið þessari mismiklu dreifingu í 
svörum. Annars vegar er það aðferðin við framkvæmd könnunar en þeir sem svöruðu um 
Bústaðakirkju þurftu að fara eftir minni um hljómburðinn á meðan hinn hópurinn sem 
svaraði könnun um Iðnó var á staðnum og upplifði hljómburðinn á sama tíma. Hins vegar 
gæti samsetning svarenda haft áhrif þar sem hópurinn fyrir Bústaðakirkju var samansettur 
af menntuðu tónlistarfólki með ólíkan bakgrunn, hljóðfæraleikurum, söngvurum og 
stjórnendum sem líklega eru með ólíkar skoðanir á hljómburði á meðan hópurinn fyrir Iðnó 
tilheyrði allur sama kórnum og gæti því haft svipaðar skoðanir á hljómburði. Staðalfrávikin 
segja ekki alla söguna um dreifni í svörum þar sem hóparnir eru svo misstórir en þannig er 
95% öryggisbil fyrir meðaltalsgildi á ómun á bilinu 2,9 til 6,3 fyrir Bústaðakirkju á 
skalanum 1-9 þar sem staðalfrávikið var 2,0 en á bilinu 5,5 til 6,7 fyrir Iðnó, leiðrétt fyrir 
skalann 1-9 með staðalfrávik 1,3. 
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Helsti gallinn við könnunina sem kom í ljós eftir að svörin höfðu borist fyrir Bústaðakirkju 
voru flokkarnir undir spurningunni um heildarálit um hljómburðargæði salar Bústaðakirkju 
þar sem svarendur völdu nánast allir annað hvort í meðallagi eða mjög góð. Líklegast er að 
ofaukið hafi verið um flokkinn ásættanleg og því var þeim hluta könnunarinnar breytt áður 
en hún var lögð fyrir áheyrendur í Iðnó. Einnig getur orðalag skipt það miklu máli að í 
tilviki könnunarinnar um Bústaðakirkju hafi það einfaldlega valdið skekkju.  

Hliðarendurköst geta verið stór þáttur í upplifun á hljómburði. Í þessu verkefni voru hvorki 
gerðar mælingar á hliðarendurköstum né spurt um þá þætti í upplifun á hljómburði sem 
helst tengjast þeim. Þar af leiðandi gæti verið að í þessum samanburði vanti útskýrandi þátt 
í muninum á sölunum tveimur vegna þess hversu mismunandi þeir eru í laginu. 

Ómun 

Þegar spurt var um ómun Bústaðakirkju voru svarendur beðnir um að velja gildi á bilinu 1 
til 9 þar sem 1 táknar daufa ómun og 9 táknar lifandi ómun. Dauf ómun á að merkja stuttan 
ómtíma að áliti svarenda og lifandi ómun á að merkja langan ómtíma. Svörin dreifðust á 
þann hátt sem má sjá á mynd 5.23. 

 

Mynd 5.23. Álit svarenda á ómun í Bústaðakirkju  

Meðaltal svara um ómun var 4,6 með staðalfráviki 2,0. Þar sem miðjan er við 5 má segja 
að svarendum þyki ómun Bústaðakirkju vera rétt undir meðallagi. Mældan ómtíma og 
snemmómtíma má sjá á mynd 5.24. 
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Mynd 5.24. Mældur ómtími, T30, og snemmómtími, EDT, eftir tíðni í Bústaðakirkju  

Ómtími og snemmómtími eru 1,56  og 1,59  við miðtíðnir en töluvert 
styttri bæði við lægri og hærri tíðnir þannig að meðaltal yfir stærra tíðnibil lækka gildin 
töluvert eða 1,34  og 1,33 . Samkvæmt mynd 5.20 í 
kafla 5.4 hér á undan er ómtími í Bústaðakirkju vel innan marka fyrir æskilegan ómtíma 
fyrir tónlist nema við 125 Hz (og 63 Hz) og samkvæmt mynd 5.19 hefur Bústaðakirkja 
ómtíma í lengri kantinum miðað við stærð og notkun. Með notkun er hér miðað við kirkju 
og tónleikasal. Því má velta fyrir sér hvort hér sé það bassahljómurinn eða réttara sagt 
vöntun á honum sem skiptir svona miklu máli að svarendum þyki ómtími í styttri 
kantinum.  

Þegar spurt var um ómun salarins í Iðnó voru svarendur beðnir um að velja gildi á bilinu 1 
til 7 þar sem 1 táknar daufa ómun og 7 táknar lifandi ómun. Dreifingu svara má sjá á mynd 
5.25. 

 

Mynd 5.25. Álit svarenda á ómun í Iðnó  

Meðaltal svara um ómun var 4,8 með staðalfráviki 1,0. Þar sem miðjan hér er við 4 (en 
ekki 5 eins og í könnun fyrir Bústaðakirkju) má segja að svarendum þyki ómun Iðnó vera 
yfir meðallagi lifandi. Mældan ómtíma og snemmómtíma má sjá á mynd 5.26. 
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Mynd 5.26. Mældur ómtími, T30, og snemmómtími, EDT, eftir tíðni í Iðnó  

Ómtími og snemmómtími eru 1,35  og 1,29  við miðtíðnir og nokkuð 
jafnir yfir lágtíðnir og miðtíðnir en aðeins styttri við hærri tíðnir þannig að þegar meðaltal 
er tekið yfir stærra tíðnibil lækka gildin aðeins eða 1,27  og 

1,24 . Samkvæmt mynd 5.20 í kafla 5.4 hér á undan er ómtími í Iðnó vel 
innan marka fyrir æskilegan ómtíma fyrir tónlist nema við 125 Hz. Samkvæmt mynd 5.19 
hefur Iðnó ómtíma í lengri kantinum miðað við stærð og notkun en það samræmist vel áliti 
svarenda.  

Þó er athyglisvert að skoða hlutfallslegan ómtíma við æskilegan ómtíma eftir tíðni 
samkvæmt mynd 5.20 þar sem ferlarnir fyrir báða salina eru mjög svipaðir en álit svarenda 
er ólíkt. Í framhaldinu er áhugavert að skoða hina þætti hljómburðarins og sjá hvort meira 
samræmi sé þar á milli. Þó eru ekki til neinar viðmiðanir um æskileg gildi á þeim fyrir 
stærð og notkun salanna eins og fyrir ómtímann en þá kemur samanburður milli salanna á 
mældum eiginleikum og áliti svarenda að notum.  

Skýrleiki 
Þegar spurt var um skýrleika hljómburðar í Bústaðakirkju voru svarendur beðnir um að 
velja gildi á bilinu 1 til 9 þar sem 1 táknar óskýran hljóm og 9 táknar skýran hljóm. 
Dreifingu svara má sjá á mynd 5.27. 

 

Mynd 5.27. Álit svarenda á skýrleika í Bústaðakirkju  
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Meðaltal svara um skýrleika var 6,0 með staðalfráviki 1,7. Miðjan er við 5 og þykir því 
svarendum skýrleiki Bústaðakirkju vera yfir meðallagi. Mældan skýrleika, C80, má sjá á 
mynd 5.28.  

 

Mynd 5.28. Mældur skýrleiki, C80, eftir tíðni í Bústaðakirkju  

Við miðtíðnir eru skýrleiki 0,5 , greinileiki 0,40 og miðtími 109 . 
Allar þessar kennistærðir sýna sömu breytingu eftir tíðni þ.e. að skýrleikinn er meiri á há- 
og lágtíðnum þar sem ómtíminn er styttri. Myndir af D50 og Ts eftir tíðni má sjá í viðauka 
B. Þar sem dæmigerð gildi fyrir C80 geta verið á bilinu -5 dB til +5 dB má ætla að 
Bústaðakirkja nokkuð skýran hljóm.  

Þegar spurt var um skýrleika hljómburðar í Iðnó voru svarendur beðnir um að velja gildi á 
bilinu 1 til 7 þar sem 1 táknar óskýran hljóm og 7 táknar skýran hljóm. Dreifingu svara má 
sjá á mynd 5.29. 

 

Mynd 5.29. Álit svarenda á skýrleika í Iðnó  

Meðaltal svara um skýrleika var 5,6 með staðalfráviki 1,0. Miðjan er við 4 og þykir því 
svarendum skýrleiki Iðnó vera vel yfir meðallagi. Mældan skýrleika, C80, má sjá á mynd 
5.28.  
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Mynd 5.30. Mældur skýrleiki, C80, eftir tíðni í Iðnó  

Við miðtíðnir eru skýrleiki 2,1 , greinileiki 0,49 og miðtími 85 . 
Allar þessar kennistærðir sýna svipaða breytingu eftir tíðni þ.e. að skýrleikinn er meiri á 
hátíðnum þar sem ómtíminn er styttri. Myndir af D50 og Ts eftir tíðni má sjá í viðauka A. 

Svör um skýrleika eru á báðum stöðum í samræmi við mældan skýrleika þar sem hann 
þykir yfir meðallagi á báðum stöðum. 

Jafnvægi hátíðnihljóms á móti miðtíðnum 
Þegar hátíðnihljómar eru áberandi í hljómburði er því oft lýst sem björtum hljómi (e. 
brilliance). Þetta tengist jafnvægi hátíðnihljóms á móti miðtíðnum og getur bæði tengst 
styrk eftir tíðni og lengd ómtíma og snemmómtíma eftir tíðni.  

 

Mynd 5.31. Álit svarenda á jafnvægi hátíðnihljóms á móti miðtíðnum á báðum stöðum  

Samkvæmt svarendum er hátíðnihljómur í góðu jafnvægi við miðtíðnir í Iðnó en töluvert 
meira áberandi í Bústaðakirkju.  

Ef mældir ómtímar og snemmómtímar eru skoðaðir eftir tíðni fyrir báða staði á myndum 
5.24 og 5.26 sést að allir ferlarnir eru mjög svipaðir við tíðnir 2000, 4000 og 8000 Hz. Þar 
sem Bústaðakirkja er stærri er ómtíminn hlutfallslega styttri við hátíðnir og því samræmist 
mældur ómtími og snemmómtími ekki vel svörum við könnun um jafnvægi hátíðnihljóms 
við miðtíðnir. Styrkur eftir tíðni útskýrir heldur ekki af hverju svarendum þykir 
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Bústaðakirkja hafa meira áberandi hátíðnihljóm. Mældan og reiknaðan styrk eftir tíðni má 
sjá á myndum í viðaukum A og B.  

Þær mældu kennistærðir hljómburðarins sem best passa við álit svarenda eru skýrleiki, 
greinileiki og miðtími og getur því verið að svarendum hafi þótt hátíðnihljómur meira 
áberandi vegna mikils skýrleika. Á myndum 5.28 og 5.30 má sjá skýrleika, C80, eftir tíðni. 
Skýrleiki á háum tíðnum er meiri í Bústaðakirkju en Iðnó.  

Einnig getur vel verið að almennt hafi spurningin verið misskilin því jafnvægi er líklega 
ekki nógu góð þýðing á balance. 

Jafnvægi lágtíðnihljóms á móti miðtíðnum 
Bassahlutfall (e. bass ratio) tengist lýsingum áheyrenda á hversu hlýr hljómburður er. 
Almennt er talið æskilegt að í tónleikasölum sé hlutfallið a.m.k. hærra en 1. Bassahlutfall 
má reikna sem meðaltal ómtíma við 125 og 250 Hz á móti meðaltals ómtíma við 500 og 
1000 Hz. Fyrir Bústaðakirkju er þannig bassahlutfallið 0,8 og fyrir Iðnó 0,9. 
Fyrir talað mál hentar bassahlutfall á milli 0,9 og 1,0 vel.  

 

Mynd 5.32. Álit svarenda á jafnvægi lágtíðnihljóms á móti miðtíðnum á báðum stöðum  

Fyrir Iðnó þykir lágtíðnihljómur vera í góðu jafnvægi við miðtíðnir en í Bústaðakirkju 
þykir heldur vanta upp á bassahljóm. Það er því nokkur munur á áliti á bassahljóm milli 
salanna þrátt fyrir að bassahlutfall þeirra á ómtíma reiknist svipað. 

Samkvæmt Beranek skiptir bassahlutfall ekki máli við mat á gæðum á hljómburði 
tónleikasala heldur styrkur G við 125 Hz (Beranek, 2003). Samkvæmt Bradley passar álit 
áheyrenda á bassahljómi helst við styrk við 125 – 500 Hz (Bradley & Soulodre, 1995). 
Fyrir Bústaðakirkju reiknast styrkur 10  og 11 , en þá er notast 
við reiknaðan styrk en ekki mældan. Fyrir Iðnó mælist styrkur 16  og 

14  

Ef reiknað er bassahlutfall fyrir styrk á svipaðan hátt og var gert fyrir ómtíma hér að ofan 
fæst 0,9 fyrir Bústaðakirkju. Á móti er bassahlutfall fyrir mældan styrk í Iðnó 

1,2. Styrkur við lágtíðnir virðist því samræmast betur en ómtími við lágtíðnir, áliti 
svarenda á jafnvægi lágtíðnihljóms á móti miðtíðnum. 
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Heildarálit á hljómburðargæðum 
Til þess að bera saman heildarálit á hljómburðargæðum þurfti að samræma skalana á 
könnununum tveimur. Það var gert hér með því að reikna meðaltal og 95% öryggisbil á 
svörum fyrir Iðnó miðað við skalann 1 – 7 í stað 1 – 5. Samanburðinn á heildaráliti má sjá 
á mynd 5.33. 

 

Mynd 5.33. Álit svarenda á heildarhljómburðargæðum  

Hljómburðargæði Iðnó fá mjög góða dóma frá svarendum könnunarinnar og hljómburðar-
gæði Bústaðakirkju þykja yfir meðallagi góð en dreifni í svörum er mikil.  

Samkvæmt rannsókn Bradley á tengslum mældra þátta hljómburðar við huglægt mat á 
hljómburðargæðum var það helst skýrleiki og styrkur sem barst seint við hærri tíðnir sem 
hafði áhrif (Bradley & Soulodre, 1995). Ekki var í þessu verkefni reiknaður eða mældur 
seinn styrkur en skýrleiki þótti yfir meðallagi í báðum sölunum. Meiri munur er þó á áliti 
svarenda á hljómburðargæðum heldur en skýrleika svo fleiri þættir hljóta að hafa áhrif. 
Ómtími mældist lengri í Bústaðakirkju heldur en Iðnó, einnig þegar tekið er tillit til 
stærðar. Oft hefur verið talið að lengri ómtími þyki betri þegar kemur að klassískum 
tónlistarflutningi og fyrirfram hefði því þótt líklegra að hljómburðargæði Bústaðakirkju 
þættu meiri en gæði Iðnó. Skýrleiki mældist meiri í Iðnó og styrkur mældist einnig meiri, 
einnig þegar notaður er reiknaður styrkur í staðinn fyrir mældan í Bústaðakirkju. Því getur 
verið að styrkur og skýrleiki hafi jafnvel ráðandi áhrif á álit svarenda. 

Framkvæmd könnunar um hljómburð Iðnó þar sem hún er lögð fyrir áheyrendur á staðnum 
meðan þeir upplifa hljómburðinn er betri kostur en að leggja spurningalista á netinu fyrir 
notendur salar þar sem treysta þarf á minnið í mati á hljómburðinum. Niðurstöðurnar fyrir 
Iðnó innihéldu mun minni dreifni og eru því áreiðanlegri. Engu að síður lærðist heilmikið 
af báðum könnununum auk þess sem reynslan af könnun fyrir Bústaðakirkju hjálpaði til 
þess að bæta könnunina fyrir Iðnó.   
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5.6 Frekari rannsóknir 

Þar sem kannanir á huglægu áliti á hljómburði hafa ekki verið gerðar áður á Íslandi, eftir 
því sem höfundur best veit, væri áhugavert að rannsaka málefnið frekar. Þá væri hægt að 
setja saman 20 – 30 manna hóp af t.d. tónlistarfólki, hljóðtækni- og hljóðverkfræðingum og 
hljóðmönnum og láta þennan sama hóp meta nokkra sali. Þannig er hægt að bera 
niðurstöðurnar saman við hina ýmsu mældu þætti hljómburðar og þar sem kannanirnar 
væru fullkomlega samanburðarhæfar með sama hópi af svarendum milli sala myndi það 
auðvelda greiningu á því hvaða þættir eru ráðandi. Það erfiðasta við að gera kannanir er þó 
að fá fólk til þess að taka þátt svo ekki er víst að það gæti gengið að fá nægilega stóran hóp 
af fólki. Sem viðfangsefni væru kirkjur t.d. mjög góður kostur þar sem þær eru yfirleitt 
hannaðar með hljómburð í huga, þar er reglulegur tónflutningur og aðgengi er gott. 

Útreikningar með reiknilíkönum komu mjög vel út en þó mætti t.d. skoða betur hversu 
mikil einföldun dugar og hvenær of mikil einföldun er farin að koma niður á niðurstöðum 
útreikninga. Það má skoða með hagkvæmni í huga og jafnvel taka saman tímasparnað bæði 
við líkangerð og úrvinnslu. 

Mælingar á hljómburði gefa alltaf áhugaverðar og skemmtilegar upplýsingar og nóg er eftir 
af tónleikasölum af ýmsum stærðum og gerðum sem hægt er að hljóðmæla og greina 
hljómburð í. Samanburður á mældum eiginleikum hljómburðar milli sala getur verið 
áhugaverður og mælingar gefa enn betri upplýsingar þegar einnig er gerð könnun á 
huglægu áliti notenda. 
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6 Samantekt 
Markmiðið með þessu verkefni var að kanna hljómburð tveggja ólíkra tónleikasala.  
Hljómburðurinn var mældur með hljóðmælitækjum og reiknaður með tölvureiknilíkönum. 
Einnig var lögð könnun fyrir notendur salanna til að fá huglægt álit þeirra á hljómburðinum 
og síðan gerður samanburður við mæld og reiknuð gildi.  

Mælingarnar gáfu gildi á nokkrum kennistærðum sem reiknaðar eru útfrá impúlssvörun en 
sú mikilvægasta þeirra er ómtími. Aðrar mældar kennistærðir í þessu verkefni voru 
snemmómtími, styrkur, skýrleiki, greinileiki og miðtími.  

Iðnó 
Hljómburður Iðnó getur verið mjög breytilegur eftir uppröðun í salnum og hentar vel fyrir 
fjölbreytta notkun eftir uppröðun. Þannig hentar hann t.d. mjög vel fyrir talað mál, leikrit 
og rokk- og popptónleika þegar salurinn er fullskipaður stólum eða fullur af standandi 
áheyrendum. Ómtíminn hentar einnig vel undir órafmagnaðan tónlistarflutning, söng, 
klassíska tónlist og kammertónlist þegar færri stólar eru nýttir og jafnvel nokkur borð 
notuð. Könnun um hljómburð Iðnó kom mjög vel út og hafði litla dreifni og þótti ómun 
vera yfir meðallagi, skýrleiki mikill og heildarálit á hljómburði gott. Mældur ómtími og 
snemmómtími var dæmigerður fyrir æskilegan ómtíma fyrir tónlistarflutning í þessari 
stærð salar en þó heldur stuttur við lágtíðnir. Mældur skýrleiki, greinileiki og miðtími gáfu 
í heildina til kynna góðan skýrleika salarins og mældur styrkur var mikill sem þykir gott. 

Bústaðakirkja 
Bústaðakirkja er eins og flestar kirkjur notuð bæði fyrir talað mál og fjölbreyttan 
tónlistarflutning: einsöng, kórsöng, orgel- og píanóleik auk klassískrar tónlistar og 
kammertónlistar. Ómtími Bústaðakirkju hentar vel fyrir flestan tónlistarflutning og þá 
sérstaklega kammertónlist en ómtíminn er í lengri kantinum fyrir talað mál. Þegar miðað er 
við snemmómtíma hentar salurinn vel fyrir orgeltónlist. Könnun um hljómburð 
Bústaðakirkju kom ágætlega út en nokkur dreifni var í svörum. Ómun þótti vera undir 
meðallagi, skýrleiki nokkuð mikill og heildarálit á hljómburði nokkuð gott. Mældur 
ómtími og snemmómtími kirkjunnar er nokkuð langur við miðtíðnir miðað við stærð 
salarins en töluvert styttri við lág- og hátíðnir. Mældur skýrleiki, greinileiki og miðtími 
gáfu til kynna að hljómburðurinn væri nokkuð skýr. Mæling á styrk var ekki marktæk en 
reiknaður styrkur var nokkuð mikill. 

Reiknilíkön 
Niðurstöður reiknilíkana pössuðu yfirleitt mjög vel við niðurstöður mælinga. 
Næmnigreiningar sýndu að of einföld líkön gáfu ónákvæmari niðurstöður og að efnisval 
getur haft mikil áhrif á niðurstöður svo mikilvægt er að vanda vel valið. Hægt er að spara 
mikinn tíma við gerð líkana, uppsetningu og úrvinnslu með því að hafa líkön af 
skynsamlega mikilli nákvæmni. Einnig er hægt að spara tíma við úrvinnslu með því að 
reikna alla hljóðnema í einum útreikning fyrir hvern hátalara í stað þess að reikna hvert par 
hljóðnema og hátalara fyrir sig. Dreifnigildi höfðu lítil áhrif á niðurstöður útreikninga og 
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sömuleiðis hafði það lítil áhrif hvort stólar voru reiknaðir með eða án áheyrenda, þrátt fyrir 
nokkuð ólíka hljóðísogseiginleika. 

Könnun 
Nokkuð gott samræmi var á milli mældra eiginleika hljómburðar og álits notenda í Iðnó en 
minna samræmi í Bústaðakirkju. Það er líklegast vegna þess að kannanir voru ekki 
framkvæmdar á sama hátt og fyrir salina tvo og aðferðin sem notuð var í Iðnó er þar án efa 
betri, bæði þar sem niðurstöðurnar samræmdust betur mældum eiginleikum og vegna þess 
að dreifni í svörum var mun minni þrátt fyrir u.þ.b. fjórfalt fleiri þátttakendur.  
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Viðauki A 
Tölulegar upplýsingar á bakvið myndir fyrir Iðnó. Hér verða sýndar töflur fyrir mælingar og upphaflegt reiknilíkan. Einnig má sjá hér gröf 
með EDT, C80, D50, Ts og G eftir tíðni fyrir mælingar og upphaflegt reiknilíkan. 

Eftirfarandi tafla sýnir upplýsingar um ómtíma, T30, úr WinMLS forritinu eftir mælingu í Iðnó: 

 [WindowName] Room Acoustics_ISO 3382_T30                   

x‐axis  S1R1  S1R2  S1R3  S1R4  S1R5  S2R2  S2R1  S2R3  S2R4  S2R5  S3R2  S3R3  S3R1  S3R4  S3R5  Meðaltal 

63

125 1,31  1,18  0,98 1,27 0,86 0,86 1,30 1,25 1,01 1,02 1,23 1,21 1,22 1,08 1,15 1,13 

250 1,29  1,21  1,21 1,28 1,38 1,29 1,33 1,35 1,29 1,20 1,32 1,16 1,25 1,25 1,30 1,27 

500 1,28  1,36  1,30 1,31 1,29 1,33 1,34 1,32 1,30 1,32 1,34 1,33 1,30 1,36 1,35 1,32 

1000 1,37  1,37  1,42 1,40 1,38 1,38 1,35 1,37 1,38 1,41 1,39 1,39 1,33 1,40 1,38 1,38 

2000 1,33  1,38  1,33 1,34 1,37 1,33 1,34 1,36 1,33 1,38 1,37 1,42 1,37 1,41 1,40 1,36 

4000 1,16  1,15  1,18 1,16 1,11 1,15 1,14 1,16 1,16 1,16 1,17 1,19 1,15 1,16 1,17 1,16 

8000 0,85  0,84  0,89 0,87 0,89 0,86 0,91 0,86 0,86 0,87 0,87 0,85 0,85 0,91 0,87 0,87 

16000 0,49  0,59  0,67 0,58 0,56 0,43 0,63 0,46 0,64 0,53 0,37 0,41 0,61 0,49 0,59 0,53 

500‐1000:  1,33  1,37  1,36 1,36 1,34 1,36 1,35 1,35 1,34 1,37 1,37 1,36 1,32 1,38 1,37   

 

Lengst til vinstri má sjá tíðni og eftir það táknar hver dálkur eitt par af hljóðnema og hátalarastaðsetningu. S1 þýðir source 1 og R1 þýðir 
receiver 1 o.s.frv. Síðasti dálkurinn og neðsta línan voru unnin af höfundi eftir mælingar þar sem dálkurinn táknar meðaltal allra 
hljóðnemastaðsetninga eftir tíðni og neðsta línan táknar meðaltal við miðtíðnir fyrir hverja hljóðnemastaðsetningu. Það fyrrnefnda má sjá á 
mynd 4.6 og það síðarnefnda má sjá á mynd 4.7. Svipuð tafla fékkst fyrir ómtíma T20 og niðurstöður úr þeirri töflu má einnig sjá á mynd 4.6 
en óþarfi er að birta þá töflu líka þar sem þær eru mjög svipaðar.  
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Næstu töflur sýna upplýsingar um snemmómtíma, EDT, skýrleika, C80, greinileika, D50, miðtíma, Ts og styrk, G.  

[WindowName] Room Acoustics_ISO 3382_EDT   

x‐axis  S1R1  S1R2  S1R3  S1R4  S1R5  S2R2  S2R1  S2R3  S2R4  S2R5  S3R2  S3R3  S3R1  S3R4  S3R5  Meðaltal 

63   

125 0,89  1,27 1,30 1,26 1,19 1,16 1,17 1,34  1,00 1,19 1,21 1,29 1,26 1,09 1,27 1,19 

250 1,05  1,60 1,14 1,17 1,32 1,43 1,10 1,03  1,32 1,22 1,34 1,41 1,17 1,13 1,59 1,27 

500 1,33  1,15 1,19 1,26 1,26 1,21 1,22 1,24  1,35 1,18 1,25 1,44 1,24 1,09 1,26 1,24 

1000 1,24  1,37 1,31 1,41 1,17 1,34 1,37 1,26  1,31 1,17 1,37 1,44 1,42 1,43 1,32 1,33 

2000 1,36  1,36 1,42 1,31 1,17 1,46 1,23 1,35  1,41 1,24 1,36 1,32 1,39 1,26 1,34 1,33 

4000 1,01  1,06 1,11 1,09 1,09 1,02 1,13 1,13  1,10 1,02 1,10 1,10 1,00 1,14 1,09 1,08 

8000 0,71  0,84 0,80 0,85 0,80 0,72 0,69 0,86  0,79 0,71 0,79 0,87 0,69 0,79 0,76 0,78 

16000 0,50  0,67 0,71 0,65 0,58 0,48 0,50 0,56  0,64 0,56 0,43 0,44 0,51 0,56 0,59 0,56 

500‐1000:  1,29  1,26 1,25 1,34 1,22 1,28 1,30 1,25  1,33 1,18 1,31 1,44 1,33 1,26 1,29

[WindowName]  Room Acoustics_ISO 3382_C80                                    

x‐axis  S1R1  S1R2  S1R3  S1R4  S1R5  S2R2  S2R1  S2R3  S2R4  S2R5  S3R2  S3R3  S3R1  S3R4  S3R5  Meðaltal 

63   

125 3,9  2,1 ‐0,2 0,8 0,2 2,0 4,3 ‐0,4  ‐0,4 2,3 2,4 3,9 1,9 1,3 ‐1,9 1,48 

250 5,7  2,2 2,0 0,9 ‐0,6 1,1 5,0 1,7  ‐2,9 ‐2,0 0,2 2,3 2,3 2,2 0,7 1,38 

500 2,2  3,1 1,8 0,9 2,7 2,2 3,2 4,1  1,1 2,3 1,8 3,0 2,2 3,5 1,9 2,41 

1000 2,8  2,4 0,9 0,4 2,1 1,9 2,0 2,9  0,6 2,0 1,3 2,5 1,2 1,4 2,5 1,79 

2000 2,5  1,9 1,5 0,2 1,4 2,1 2,5 1,2  1,2 0,5 2,7 0,9 2,4 0,8 1,0 1,52 

4000 5,4  3,1 3,3 2,5 2,4 4,5 4,5 2,5  3,6 2,8 4,4 2,2 5,6 2,4 2,8 3,45 

8000 8,1  5,5 6,7 4,9 4,9 6,9 8,6 4,4  6,6 5,0 6,5 5,6 9,2 6,0 5,2 6,27 

16000 10,2  7,2 7,1 6,1 7,0 9,5 10,5 7,8  8,3 6,1 10,8 12,1 10,6 8,9 6,1 8,55 

500‐1000:  2,5  2,8 1,4 0,7 2,4 2,0 2,6 3,5  0,9 2,1 1,6 2,8 1,7 2,4 2,2
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[WindowName]  Room Acoustics_ISO 3382_D50   

x‐axis  S1R1  S1R2  S1R3  S1R4  S1R5  S2R2  S2R1  S2R3  S2R4  S2R5  S3R2  S3R3  S3R1  S3R4  S3R5  Meðaltal 

63   

125 58  56 43 49 38 51 70 40  39 34 55 60 41 20 38 46,07 

250 71  48 33 33 29 45 63 35  27 21 33 38 48 36 36 39,64 

500 53  57 46 47 54 42 60 56  47 43 50 59 50 43 45 50,15 

1000 58  49 40 43 45 47 53 45  41 46 47 51 46 42 51 46,85 

2000 55  49 41 39 39 49 57 41  42 37 54 40 55 38 40 45,05 

4000 68  54 53 50 45 62 65 51  53 51 64 48 69 50 51 55,50 

8000 77  64 71 63 60 71 82 57  71 62 71 68 84 67 63 68,69 

16000 93  76 73 83 79 84 86 76  84 76 87 85 87 81 78 81,64 

500‐1000:  55,7  52,8 43,0 44,8 49,2 44,7 56,7 50,6  43,8 44,6 48,2 54,9 48,3 42,7 48,0

[WindowName]  Room Acoustics_ISO 3382_Tc                                     

x‐axis  S1R1  S1R2  S1R3  S1R4  S1R5  S2R2  S2R1  S2R3  S2R4  S2R5  S3R2  S3R3  S3R1  S3R4  S3R5  Meðaltal 

63   

125 70  79 94 99 91 91 74 112  93 97 88 83 96 100 117 92 

250 55  90 93 97 118 96 61 90  124 116 97 100 80 95 117 95 

500 79  74 83 90 85 84 68 74  90 89 80 76 82 86 89 82 

1000 75  85 95 100 90 84 80 82  96 88 87 83 89 94 88 88 

2000 78  85 94 100 92 87 72 95  96 99 75 96 75 97 98 89 

4000 53  68 68 79 81 60 59 76  68 77 57 76 48 77 77 68 

8000 33  48 41 56 57 44 30 61  44 58 43 47 25 48 56 46 

16000 23  36 39 40 39 30 23 38  36 44 23 25 21 32 43 33 

500‐1000:  77  79 89 95 88 84 74 78  93 88 84 79 85 90 88
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[WindowName]  Room Acoustics_ISO 3382_G    

x‐axis  S1R1  S1R2  S1R3  S1R4  S1R5  S2R2  S2R1  S2R3  S2R4  S2R5  S3R2  S3R3  S3R1  S3R4  S3R5  Meðaltal 

63   

125 15,7  14,4 17,1 19,2 19,1 13,6 13,3 15,8  14,7 19,4 14,9 20,8 12,7 16,3 16,4 16,23 

250 19,2  16,4 18,0 16,8 18,7 16,6 18,3 17,4  16,2 19,2 16,2 17,2 16,3 18,8 19,5 17,65 

500 14,6  14,4 13,5 13,3 11,2 14,8 14,8 15,5  11,6 11,7 13,4 13,4 14,0 12,1 10,6 13,26 

1000 16,1  14,6 13,3 13,4 14,9 14,5 14,5 16,5  13,4 14,2 13,8 13,7 13,0 12,5 12,2 14,04 

2000 15,2  16,1 12,0 15,4 15,7 15,8 14,7 17,4  13,4 13,8 13,3 16,6 13,1 14,0 14,5 14,73 

4000 14,8  14,8 10,0 13,0 14,0 16,2 12,8 15,9  10,7 12,3 13,3 14,7 11,3 13,7 13,6 13,41 

8000 13,2  12,0 8,1 12,1 11,1 14,8 10,7 15,8  7,3 12,5 14,5 10,5 9,8 11,2 11,7 11,69 

16000 13,1  11,5 9,0 12,0 10,0 15,3 10,3 13,3  6,6 9,8 12,0 9,7 11,1 9,0 9,1 10,78 

500‐1000:  15,4  14,5 13,4 13,4 13,1 14,7 14,7 16,0  12,5 13,0 13,6 13,6 13,5 12,3 11,4

 

Niðurstöður fyrir neðstu línur taflanna hér fyrir ofan má sjá á myndum 4.8 – 4.12. Gröf með meðaltali eftir tíðni úr síðustu dálkum taflanna 
má sjá á gröfum í lok viðauka A. 

Eftirfarandi töflur sýna upplýsingar úr ODEON forritinu fyrir reiknilíkan af Iðnó um snemmómtíma, ómtíma, styrk (SPL+31), skýrleika, 
greinileika, miðtíma og hlutfall hliðarendurkasta sem er ekki notað. Tekið skal fram að svona töflur fengust fyrir hvert af hinum 14 líkönum 
sem reiknuð voru fyrir Iðnó en meðfylgjandi töflur eru einungis úr upphaflega reiknilíkaninu af salnum.  
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S1 R1 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,36  1,07  1 0,97 1,02 0,97  0,83  0,49

T30       (s)  1,36  1,28  1,26 1,26 1,34 1,31  1,1  0,68

SPL       (dB)  ‐14  ‐14,4  ‐14,7 ‐15 ‐14,9 ‐15,1  ‐15,5  ‐16,7

C80       (dB)  3,4  3,8  4,5 4,8 4,5 5  5,9  9,4

D50  0,57  0,59  0,63 0,65 0,64 0,66  0,7  0,82

Ts        (ms)  71  65  59 57 60 55  48  28

LF80  0,229  0,222  0,226 0,229 0,242 0,249  0,248  0,235

S1 R2 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,27  1,24  1,12 1,12 1,3 1,21  1  0,65

T30       (s)  1,43  1,19  1,25 1,31 1,34 1,28  1,1  0,68

SPL       (dB)  ‐15,3  ‐15,7  ‐16,1 ‐16,4 ‐16,3 ‐16,6  ‐17  ‐18,7

C80       (dB)  1,6  2,3  2,9 3,3 3,1 3,6  4,3  7,7

D50  0,47  0,5  0,54 0,56 0,56 0,59  0,61  0,75

Ts        (ms)  88  79  73 69 73 68  60  36

LF80  0,248  0,254  0,26 0,262 0,271 0,272  0,27  0,257

S1 R3 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,52  1,42  1,26 1,38 1,38 1,3  1,15  0,75

T30       (s)  1,3  1,24  1,21 1,16 1,25 1,28  1,02  0,76

SPL       (dB)  ‐16,3  ‐16,7  ‐17,1 ‐17,3 ‐17,2 ‐17,6  ‐18,2  ‐20,5

C80       (dB)  0,4  0,9  1,4 1,6 1,4 1,9  2,6  5,9

D50  0,37  0,39  0,42 0,44 0,43 0,46  0,49  0,64

Ts        (ms)  103  96  90 87 91 87  77  49

LF80  0,29  0,29  0,294 0,301 0,31 0,307  0,306  0,3

S1 R4 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,52  1,27  1,23 1,37 1,49 1,35  1,18  0,76

T30       (s)  1,35  1,29  1,19 1,28 1,47 1,31  1,16  0,69

SPL       (dB)  ‐16,5  ‐17  ‐17,4 ‐17,8 ‐17,7 ‐18,2  ‐18,8  ‐21,2

C80       (dB)  0,6  1  1,5 1,6 1,1 1,5  2,4  5,6

D50  0,4  0,42  0,43 0,44 0,41 0,44  0,47  0,62

Ts        (ms)  102  95  90 89 95 91  79  50

LF80  0,188  0,182  0,194 0,203 0,214 0,214  0,211  0,192
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S1 R5 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,49  1,24  1,42 1,2 1,44 1,22 1,18  0,81

T30       (s)  1,33  1,23  1,31 1,28 1,37 1,39 1,14  0,69

SPL       (dB)  ‐17,7  ‐18,4  ‐18,7 ‐19 ‐18,9 ‐19,4 ‐20  ‐22,7

C80       (dB)  0,2  0,7  1,3 1,6 1,3 1,6 2,3  5,6

D50  0,36  0,38  0,41 0,43 0,42 0,44 0,47  0,62

Ts        (ms)  107  99  93 89 94 91 81  52

LF80  0,254  0,25  0,253 0,254 0,259 0,257 0,257  0,248

S2 R1 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,42  1,28  1,15 1,23 1,21 1,14 0,95  0,58

T30       (s)  1,3  1,24  1,24 1,16 1,24 1,21 1,11  0,74

SPL       (dB)  ‐14,8  ‐15,1  ‐15,5 ‐15,9 ‐16 ‐16,2 ‐16,6  ‐18,1

C80       (dB)  2,5  2,9  3,6 3,9 3,6 3,9 4,8  8,3

D50  0,52  0,54  0,58 0,61 0,6 0,61 0,65  0,78

Ts        (ms)  80  74  67 64 67 64 55  32

LF80  0,263  0,261  0,268 0,274 0,281 0,277 0,275  0,264

S2 R2 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,43  1,21  1,29 1,15 1,32 1,19 0,99  0,62

T30       (s)  1,28  1,25  1,23 1,2 1,34 1,29 1,16  0,74

SPL       (dB)  ‐15,4  ‐15,8  ‐16,2 ‐16,5 ‐16,5 ‐16,8 ‐17,2  ‐18,8

C80       (dB)  1,9  2,4  3,1 3,4 3,2 3,7 4,5  7,8

D50  0,47  0,5  0,54 0,56 0,55 0,58 0,61  0,75

Ts        (ms)  85  79  72 69 72 68 60  36

LF80  0,231  0,223  0,23 0,236 0,246 0,246 0,249  0,239

S2 R3 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,48  1,34  1,27 1,19 1,33 1,36 1,07  0,68

T30       (s)  1,26  1,19  1,12 1,17 1,23 1,29 1,11  0,7

SPL       (dB)  ‐16,1  ‐16,5  ‐16,8 ‐17 ‐17 ‐17,4 ‐17,9  ‐19,9

C80       (dB)  1  1,6  2,1 2,3 2 2,4 3,3  6,7

D50  0,42  0,45  0,49 0,5 0,49 0,52 0,56  0,71

Ts        (ms)  95  87  80 78 83 78 69  41

LF80  0,302  0,307  0,324 0,333 0,342 0,337 0,337  0,335
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S2 R4 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,34  1,37  1,37 1,25 1,41 1,16  1,07  0,75

T30       (s)  1,37  1,24  1,15 1,2 1,32 1,23  1,17  0,79

SPL       (dB)  ‐16,4  ‐16,9  ‐17,3 ‐17,6 ‐17,6 ‐18  ‐18,6  ‐21

C80       (dB)  0,9  1,3  1,8 1,9 1,5 1,8  2,7  5,8

D50  0,4  0,41  0,44 0,46 0,44 0,46  0,5  0,65

Ts        (ms)  98  93  87 85 90 86  76  49

LF80  0,239  0,229  0,237 0,244 0,253 0,254  0,254  0,241

S2 R5 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,44  1,22  1,29 1,12 1,38 1,27  1,06  0,76

T30       (s)  1,21  1,18  1,13 1,11 1,4 1,42  1,16  0,76

SPL       (dB)  ‐17,3  ‐17,9  ‐18,3 ‐18,6 ‐18,6 ‐19,1  ‐19,7  ‐22,4

C80       (dB)  0,7  1,2  1,8 2,1 1,7 2  2,7  6

D50  0,4  0,42  0,45 0,46 0,45 0,47  0,51  0,65

Ts        (ms)  102  94  88 85 91 88  78  50

LF80  0,248  0,249  0,256 0,26 0,264 0,263  0,261  0,251

S3 R1 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,29  1,19  1,23 1,06 1,24 1,08  0,91  0,57

T30       (s)  1,35  1,27  1,32 1,25 1,38 1,38  1,24  0,75

SPL       (dB)  ‐14,8  ‐15,2  ‐15,6 ‐15,9 ‐15,9 ‐16,1  ‐16,5  ‐18,1

C80       (dB)  2,5  2,9  3,6 3,9 3,6 4,2  5  8,4

D50  0,54  0,55  0,6 0,61 0,6 0,63  0,66  0,79

Ts        (ms)  80  74  68 65 70 65  55  33

LF80  0,233  0,218  0,213 0,206 0,2 0,207  0,212  0,201

S3 R2 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,43  1,4  1,25 1,12 1,34 1,17  0,98  0,62

T30       (s)  1,33  1,25  1,24 1,15 1,34 1,33  1,21  0,73

SPL       (dB)  ‐15,4  ‐15,8  ‐16,2 ‐16,5 ‐16,4 ‐16,7  ‐17,1  ‐18,7

C80       (dB)  1,7  2,3  2,9 3,2 2,9 3,5  4,4  7,8

D50  0,48  0,51  0,55 0,57 0,56 0,59  0,63  0,77

Ts        (ms)  86  78  72 69 74 68  58  34

LF80  0,221  0,218  0,224 0,228 0,237 0,236  0,235  0,217
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S3 R3 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,38  1,36  1,25 1,14 1,31 1,28 1,19  0,73

T30       (s)  1,32  1,23  1,14 1,19 1,29 1,38 1,12  0,8

SPL       (dB)  ‐16,1  ‐16,5  ‐16,9 ‐17,2 ‐17,1 ‐17,4 ‐18  ‐20

C80       (dB)  0,6  1,2  1,8 2,1 1,9 2,3 3,1  6,4

D50  0,38  0,4  0,44 0,46 0,46 0,48 0,52  0,67

Ts        (ms)  100  92  85 82 87 82 72  45

LF80  0,217  0,216  0,228 0,237 0,249 0,245 0,239  0,221

S3 R4 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,4  1,33  1,23 1,12 1,41 1,22 1,07  0,8

T30       (s)  1,31  1,26  1,21 1,06 1,31 1,32 1,06  0,74

SPL       (dB)  ‐16,8  ‐17,3  ‐17,7 ‐18 ‐18 ‐18,4 ‐19  ‐21,5

C80       (dB)  0,4  1  1,4 1,6 1,3 1,6 2,2  5,4

D50  0,36  0,39  0,41 0,43 0,42 0,44 0,47  0,62

Ts        (ms)  104  96  91 88 93 89 80  52

LF80  0,287  0,286  0,29 0,293 0,295 0,292 0,291  0,286

S3 R5 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,27  1,19  1,4 1,14 1,2 1,32 1,19  0,8

T30       (s)  1,39  1,23  1,16 1,15 1,26 1,24 1,06  0,84

SPL       (dB)  ‐17,5  ‐18,1  ‐18,6 ‐18,8 ‐18,7 ‐19,3 ‐20  ‐22,7

C80       (dB)  0,1  0,6  1,2 1,5 1,2 1,5 2,1  5,2

D50  0,34  0,36  0,39 0,42 0,41 0,42 0,46  0,61

Ts        (ms)  107  99  93 90 94 91 82  54

LF80  0,259  0,258  0,266 0,271 0,274 0,269 0,266  0,256

 

Gröfin hér að neðan sýna meðaltal kennistærða annarra en ómtíma eftir tíðni annars vegar 
fyrir mældar niðurstöður og hins vegar fyrir niðurstöður upphaflegs reiknilíkans. Þau eru 
sambærileg við mynd 5.1 þar sem mældur og reiknaður ómtími er borinn saman á sama 
hátt. 
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Viðauki B 
Tölulegar upplýsingar á bakvið myndir fyrir Bústaðakirkju. Hér verða sýndar töflur fyrir mælingar og upphaflegt reiknilíkan. Einnig má sjá 
hér gröf með EDT, C80, D50, Ts og G eftir tíðni fyrir mælingar og upphaflegt reiknilíkan. 

Eftirfarandi tafla sýnir upplýsingar um ómtíma, T30, úr WinMLS forritinu eftir mælingu í Bústaðakirkju: 

[WindowName] Room Acoustics_ISO 3382_T30 

x‐axis  S1R1  S1R2 S3R2 S2R1 S2R2 S3R1 S1R3 S3R3 S2R3  S1R4  S1R5 S3R4 S2R4 S3R5 S2R5 S1R6 S3R6 S2R6 Meðaltal 

63 0,97  1,55 1,45 1,24 1,10 0,95 0,72 1,47 1,51  0,90  0,63 0,90 1,67 1,39 0,67 0,28 1,08 0,95 1,08 

125 1,13  1,03 1,07 1,19 1,10 1,07 1,22 1,11 1,20  1,22  1,17 1,12 1,12 1,11 1,11 1,03 1,07 1,06 1,12 

250 1,39  1,39 1,34 1,42 1,27 1,31 1,33 1,45 1,43  1,30  1,27 1,41 1,22 1,32 1,34 1,40 1,33 1,35 1,35 

500 1,56  1,57 1,57 1,58 1,59 1,52 1,61 1,63 1,66  1,55  1,60 1,56 1,58 1,57 1,56 1,57 1,58 1,57 1,58 

1000 1,53  1,49 1,53 1,50 1,51 1,53 1,56 1,57 1,54  1,53  1,48 1,53 1,56 1,56 1,52 1,53 1,57 1,55 1,53 

2000 1,39  1,39 1,38 1,39 1,38 1,37 1,39 1,45 1,41  1,42  1,38 1,45 1,43 1,38 1,43 1,40 1,37 1,40 1,40 

4000 1,00  1,03 1,00 0,98 1,00 0,99 1,08 1,04 1,05  1,06  1,06 1,05 1,05 1,04 1,07 1,03 1,05 1,07 1,04 

8000 0,73  0,73 0,72 0,70 0,70 0,72 0,79 0,73 0,74  0,76  0,79 0,75 0,77 0,76 0,79 0,76 0,77 0,78 0,75 

16000 0,66  0,65 0,65 0,63 0,63 0,62 0,69 0,68 0,65  0,64  0,65 0,73 0,65 0,70 0,62 0,73 0,70 0,69 0,67 

500‐1000  1,55  1,53 1,55 1,54 1,55 1,53 1,59 1,60 1,60  1,54  1,54 1,55 1,57 1,57 1,54 1,55 1,58 1,56 1,56 

 

Lengst til vinstri má sjá tíðni og eftir það táknar hver dálkur eitt par af hljóðnema og hátalarastaðsetningu. S1 þýðir source 1 og R1 þýðir 
receiver 1 o.s.frv. Síðasti dálkurinn og neðsta línan voru unnin af höfundi eftir mælingar þar sem dálkurinn táknar meðaltal allra 
hljóðnemastaðsetninga eftir tíðni og neðsta línan táknar meðaltal við miðtíðnir fyrir hverja hljóðnemastaðsetningu. Það fyrrnefnda má sjá á 
mynd 4.6 og það síðarnefnda má sjá á mynd 4.7. Svipuð tafla fékkst fyrir ómtíma T20 og niðurstöður úr þeirri töflu má einnig sjá á mynd 4.6 
en óþarfi er að birta þá töflu líka þar sem þær eru mjög svipaðar.  
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Næstu töflur sýna upplýsingar um snemmómtíma, EDT, skýrleika, C80, greinileika, D50, miðtíma, Ts og styrk, G. Aftur skal tekið fram að 
svona töflur fengust fyrir hvert af hinum 12 líkönum sem reiknuð voru fyrir Bústaðakirkju en meðfylgjandi töflur eru einungis úr upphaflega 
reiknilíkaninu af kirkjunni. 

 

[WindowName]  Room Acoustics_ISO 3382_EDT 

x‐axis  S1R1  S1R2 S1R3 S1R4 S1R5  S1R6  S2R6 S2R5 S2R4  S2R3  S2R2  S2R1  S3R1  S3R2  S3R3 S3R4 S3R5  S3R6  MT 

63  0,96  1,15 0,74 0,74 0,61 0,49 0,91 0,91 1,22  1,84 1,18 0,96 1,11 0,96 1,08 0,71 0,87 0,78  0,96 

125  1,22  1,00 1,08 1,01 1,06 1,33 1,10 1,16 0,92  0,94 0,89 1,00 1,16 1,04 0,86 1,10 1,03 0,78  1,04 

250  1,04  1,46 1,67 1,57 1,35 1,41 1,42 1,24 1,44  1,38 1,45 1,26 1,40 1,39 1,20 1,30 1,29 1,24  1,36 

500  1,49  1,64 1,55 1,80 1,51 1,55 1,69 1,61 1,68  1,58 1,53 1,46 1,65 1,60 1,75 1,83 1,53 1,62  1,62 

1000  1,46  1,56 1,66 1,66 1,69 1,55 1,48 1,62 1,53  1,64 1,45 1,60 1,35 1,51 1,63 1,71 1,58 1,47  1,56 

2000  1,38  1,43 1,52 1,43 1,49 1,39 1,48 1,38 1,37  1,52 1,44 1,40 1,40 1,33 1,45 1,48 1,32 1,41  1,42 

4000  0,99  1,06 1,04 0,95 0,96 0,94 0,98 0,92 1,03  1,13 1,04 0,98 1,03 1,02 1,02 0,98 0,90 0,91  0,99 

8000  0,64  0,62 0,81 0,66 0,64 0,55 0,50 0,65 0,73  0,81 0,67 0,72 0,63 0,81 0,68 0,62 0,57 0,57  0,66 

16000  0,14  0,41 0,64 0,53 0,54 0,47 0,42 0,44 0,51  0,62 0,39 0,56 0,46 0,56 0,55 0,50 0,39 0,43  0,48 

[WindowName]  Room Acoustics_ISO 3382_C80 

x‐axis  S1R1  S1R2  S1R3 S1R4 S1R5 S1R6  S2R6 S2R5 S2R4  S2R3  S2R2  S2R1  S3R1  S3R2  S3R3 S3R4 S3R5  S3R6  MT 

63  6,33  3,09 6,24 5,87 4,61 9,80 3,72 3,99 4,24  2,66 5,30 6,74 3,72 4,63 5,64 4,41 4,07 2,22  4,85 

125  2,93  5,87 1,24 ‐0,66 ‐1,57 1,67 1,24 0,74 2,34  4,05 4,24 1,06 1,40 3,13 5,62 0,93 4,61 3,55  2,36 

250  6,27  1,97 1,24 ‐1,52 ‐1,48 3,46 ‐3,50 ‐0,89 ‐1,95  ‐2,57 0,82 3,13 0,89 1,30 1,75 ‐1,33 1,17 2,80  0,64 

500  4,09  2,20 ‐0,59 ‐2,01 ‐0,67 0,08 ‐0,52 ‐1,80 ‐1,11  ‐1,20 1,38 0,23 1,80 1,84 ‐0,41 ‐2,15 1,40 1,68  0,24 

1000  2,33  1,82 ‐1,23 ‐0,50 0,06 1,31 ‐0,16 0,91 0,96  0,23 0,76 0,18 1,46 1,39 0,20 0,40 1,51 2,24  0,77 

2000  3,19  1,95 ‐0,75 0,25 1,15 2,58 1,74 2,49 2,25  0,17 1,10 1,59 2,22 2,65 1,12 2,03 1,57 2,99  1,68 

4000  7,79  5,60 2,88 3,47 3,86 5,03 4,40 4,48 2,86  2,77 5,08 5,96 4,64 5,55 2,59 4,06 5,18 4,97  4,51 

8000  11,40  9,26 5,73 6,81 7,20 8,13 8,69 7,27 6,89  7,44 9,74 8,10 8,48 10,70 7,17 8,24 8,47 7,64  8,19 

16000  13,90  10,90 8,03 8,40 7,50 10,30 8,25 6,73 9,13  10,20 11,90 11,50 10,30 13,70 9,24 9,87 10,60 6,40  9,83 
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[WindowName]  Room Acoustics_ISO 3382_D50 

x‐axis  S1R1  S1R2 S1R3  S1R4 S1R5 S1R6  S2R6 S2R5 S2R4  S2R3 S2R2  S2R1  S3R1  S3R2 S3R3 S3R4 S3R5 S3R6  MT 

63  79,9  70,1 142,0 66,7 55,0 107,0 62,6 65,9 52,8  60,1 121,0 109,0 178,0 84,6 95,9 64,8 86,5 53,8  86 

125  59,3  58,5 51,9 29,1 21,8 26,5 47,4 53,3 39,9  49,0 59,0 54,5 59,5 44,0 63,3 51,0 57,8 66,0  50 

250  68,5  42,9 36,7 28,3 22,7 46,9 17,1 33,2 29,1  24,0 33,1 49,9 36,4 38,5 38,1 23,2 37,5 39,5  36 

500  61,1  50,1 35,6 27,8 26,8 34,4 37,2 22,2 26,3  25,1 46,0 34,5 48,7 50,0 34,4 25,3 37,7 47,7  37 

1000  51,5  46,4 34,9 32,1 35,2 37,1 35,2 43,8 40,4  41,2 42,4 39,6 44,6 45,4 39,3 40,9 46,6 52,6  42 

2000  60,6  49,1 35,7 37,8 42,1 50,1 46,2 49,0 48,0  39,1 44,0 46,6 47,7 45,4 43,2 46,3 46,0 54,4  46 

4000  77,8  66,7 55,0 53,4 48,7 55,8 55,2 61,1 53,9  53,0 64,1 67,3 63,4 64,5 50,6 50,2 63,1 66,2  59 

8000  87,8  80,7 66,6 68,0 65,9 68,3 76,2 72,4 72,6  75,2 83,6 73,0 78,2 83,3 72,0 73,9 74,8 75,5  75 

16000  94,6  88,3 80,7 81,2 84,9 82,9 81,7 83,7 85,7  86,1 90,6 84,5 86,6 90,5 86,2 86,9 85,0 84,8  86 

[WindowName]  Room Acoustics_ISO 3382_Tc 

x‐axis  S1R1  S1R2 S1R3 S1R4 S1R5 S1R6 S2R6 S2R5 S2R4  S2R3 S2R2 S2R1 S3R1 S3R2 S3R3 S3R4 S3R5 S3R6  MT 

63  56  73 45 61 63 46 83 84 86  91 66 55 67 66 63 67 76 80  68 

125  72  68 83 96 101 105 89 98 88  76 75 86 84 82 70 89 76 72  84 

250  48  86 107 124 121 92 128 112 126  129 110 90 101 99 101 119 104 97  105 

500  70  88 110 135 122 119 125 135 133  129 94 108 99 89 124 143 110 108  113 

1000  80  90 114 117 116 109 112 107 103  107 98 109 94 91 111 112 102 94  104 

2000  67  84 109 102 96 91 96 85 88  104 92 88 89 81 97 93 92 87  91 

4000  33  50 64 67 71 66 68 63 68  69 51 47 57 47 71 68 60 61  60 

8000  17  29 44 45 45 45 39 41 39  34 23 35 33 21 38 36 38 43  36 

16000  9  24 30 32 35 32 32 30 24  19 14 21 24 12 26 26 27 34  25 
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[WindowName]  Room Acoustics_ISO 3382_G 

x‐axis  S1R1  S1R2  S1R3  S1R4  S1R5  S1R6  S2R6  S2R5  S2R4  S2R3  S2R2  S2R1  S3R1  S3R2  S3R3  S3R4  S3R5  S3R6  MT 

63 4,67  2,80  5,45 7,15 13,80 6,43 5,54 5,94 8,71 4,00  3,19 3,50 2,53 5,35 4,32 6,00 7,36 5,52  5,7 

125 5,44  8,81  12,00 15,00 17,20 13,90 9,52 13,80 16,50 12,70  9,72 8,20 9,43 10,70 12,90 14,50 13,20 12,70  12,0 

250 9,78  9,37  10,70 13,70 15,40 18,20 13,90 18,30 17,40 13,40  10,10 10,70 13,90 10,10 14,40 17,10 17,20 16,70  13,9 

500 6,66  5,94  5,83 7,45 8,93 9,10 10,60 8,47 8,01 6,01  5,96 7,59 5,97 6,58 5,99 8,17 10,40 9,54  7,6 

1000 6,44  7,17  5,18 5,48 5,07 5,93 5,24 5,57 6,35 5,48  6,80 7,89 9,08 6,09 5,59 6,06 4,63 4,66  6,0 

2000 6,41  7,29  7,11 6,32 4,96 5,53 6,54 3,43 5,89 6,02  5,79 6,68 7,04 6,29 5,94 4,03 3,72 7,30  5,9 

4000 5,30  6,17  6,10 7,30 6,07 5,53 6,89 4,35 5,00 3,97  4,52 5,14 6,11 4,41 4,82 4,29 5,33 5,75  5,4 

8000 4,08  5,18  4,77 5,51 1,21 1,86 2,89 0,37 1,18 0,31  1,91 3,42 4,35 1,64 1,57 ‐0,05 0,62 3,38  2,5 

16000 3,18  5,24  2,16 3,38 0,57 ‐0,90 1,77 ‐0,44 ‐1,06 ‐1,37  1,27 2,03 3,35 1,00 0,01 ‐1,63 ‐0,69 2,11  1,1 

 

Eftirfarandi töflur sýna upplýsingar úr ODEON forritinu fyrir reiknilíkan af Iðnó um snemmómtíma, ómtíma, styrk (SPL+31), skýrleika, 
greinileika, miðtíma og hlutfall hliðarendurkasta sem er ekki notað. 
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S1 R1 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  0,97  0,9  1,26 1,45 1,27 1,21  0,92  0,54

T30       (s)  1,16  1,15  1,34 1,46 1,39 1,3  1,15  0,75

SPL       (dB)  ‐15,7  ‐16  ‐15,6 ‐15,4 ‐15,3 ‐15,7  ‐16,3  ‐17,7

C80       (dB)  4,6  5,1  3,9 3,5 3,2 3,7  5  8,6

D50  0,62  0,64  0,59 0,56 0,55 0,58  0,64  0,78

Ts        (ms)  56  50  62 68 72 65  51  28

LF80  0,124  0,117  0,123 0,13 0,133 0,13  0,124  0,11

                       

S1 R2 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,26  1,25  1,41 1,35 1,41 1,44  1,26  0,77

T30       (s)  1,38  1,33  1,33 1,4 1,41 1,39  1,17  0,69

SPL       (dB)  ‐19,4  ‐20  ‐19,3 ‐19,1 ‐18,9 ‐19,4  ‐20,2  ‐22,3

C80       (dB)  1,4  2  0,9 0,6 0,3 1  2,2  5,6

D50  0,43  0,46  0,4 0,38 0,37 0,41  0,47  0,64

Ts        (ms)  86  77  92 98 102 92  76  45

LF80  0,213  0,202  0,211 0,215 0,217 0,213  0,205  0,178

                       

S1 R3 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,32  1,14  1,49 1,56 1,43 1,48  1,24  0,79

T30       (s)  1,34  1,32  1,46 1,5 1,51 1,46  1,2  0,69

SPL       (dB)  ‐20,7  ‐21,3  ‐20,6 ‐20,3 ‐20,2 ‐20,7  ‐21,7  ‐24,2

SPL + 31  10,3  9,7  10,4 10,7 10,8 10,3  9,3  6,8

Munur SPL  31  31  31 31 31 31  31  31

C80       (dB)  0,8  1,5  0,3 ‐0,2 ‐0,5 0,1  1,2  4,4

D50  0,42  0,46  0,4 0,37 0,36 0,39  0,45  0,61

Ts        (ms)  90  80  95 103 108 98  82  50

LF80  0,167  0,154  0,159 0,159 0,156 0,153  0,143  0,117

                       

S1 R4 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,29  1,35  1,32 1,56 1,47 1,56  1,17  0,81

T30       (s)  1,34  1,29  1,69 1,73 1,61 1,46  1,24  0,65

SPL       (dB)  ‐21,2  ‐21,9  ‐21,1 ‐20,7 ‐20,5 ‐21,1  ‐22,2  ‐25,1

C80       (dB)  0,8  1,7  0,7 0,2 ‐0,1 0,4  1,5  4,7

D50  0,37  0,42  0,37 0,35 0,33 0,36  0,42  0,58

Ts        (ms)  93  84  98 105 111 101  84  52

LF80  0,279  0,275  0,277 0,277 0,281 0,278  0,271  0,253
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S1 R5 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,42  1,18  1,39 1,38 1,6 1,42 1,13  0,78

T30       (s)  1,27  1,22  1,51 1,6 1,65 1,45 1,16  0,74

SPL       (dB)  ‐21,4  ‐22,2  ‐21,6 ‐21,3 ‐21,2 ‐21,9 ‐23  ‐25,9

C80       (dB)  1,1  1,9  0,9 0,5 0,3 0,8 2  5,2

D50  0,39  0,42  0,37 0,35 0,34 0,37 0,43  0,59

Ts        (ms)  92  84  98 104 107 98 83  53

LF80  0,367  0,34  0,35 0,356 0,351 0,343 0,332  0,307

                       

S1 R6 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,27  1,29  1,4 1,53 1,62 1,37 1,14  0,83

T30       (s)  1,3  1,23  1,46 1,65 1,53 1,43 1,16  0,65

SPL       (dB)  ‐21,1  ‐22,1  ‐21,4 ‐21,2 ‐21,1 ‐21,8 ‐23  ‐26,2

C80       (dB)  1,1  1,8  0,8 0,4 0,1 0,5 1,6  4,7

D50  0,36  0,4  0,36 0,34 0,33 0,35 0,4  0,56

Ts        (ms)  96  87  101 106 111 103 87  57

LF80  0,386  0,353  0,363 0,372 0,375 0,37 0,366  0,348

                       

S2 R1 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,25  1,14  1,19 1,35 1,44 1,26 1,2  0,76

T30       (s)  1,49  1,2  1,46 1,44 1,47 1,36 1,12  0,77

SPL       (dB)  ‐18  ‐18,4  ‐17,6 ‐17,3 ‐17,2 ‐17,7 ‐18,7  ‐21,1

C80       (dB)  1,9  2,4  1,3 0,8 0,4 0,8 1,9  5

D50  0,44  0,47  0,41 0,39 0,37 0,39 0,44  0,6

Ts        (ms)  83  76  91 98 103 96 81  51

LF80  0,148  0,142  0,146 0,146 0,148 0,146 0,146  0,13

                       

S2 R2 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,47  1,28  1,4 1,45 1,63 1,47 1,16  0,8

T30       (s)  1,28  1,25  1,34 1,36 1,49 1,42 1,11  0,85

SPL       (dB)  ‐19,8  ‐20,5  ‐19,6 ‐19,3 ‐19,1 ‐19,6 ‐20,6  ‐23,1

C80       (dB)  1  1,7  0,4 0,1 ‐0,3 0,3 1,5  4,8

D50  0,43  0,46  0,4 0,38 0,36 0,39 0,45  0,62

Ts        (ms)  91  82  98 105 111 101 84  51

LF80  0,15  0,139  0,144 0,149 0,159 0,162 0,159  0,148
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S2 R3 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,34  1,37  1,38 1,69 1,64 1,64  1,28  0,83

T30       (s)  1,34  1,16  1,21 1,34 1,48 1,41  1,14  0,76

SPL       (dB)  ‐21,6  ‐22,4  ‐21,5 ‐21,1 ‐21 ‐21,6  ‐22,8  ‐25,7

C80       (dB)  ‐0,4  0,5  ‐0,5 ‐0,8 ‐1,1 ‐0,5  0,7  4

D50  0,33  0,37  0,32 0,3 0,29 0,32  0,38  0,54

Ts        (ms)  103  92  109 116 121 111  93  58

LF80  0,204  0,192  0,194 0,196 0,199 0,193  0,189  0,174

                       

S2 R4 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,27  1,09  1,39 1,65 1,58 1,67  1,19  0,88

T30       (s)  1,2  1,08  1,25 1,27 1,39 1,31  1,11  0,86

SPL       (dB)  ‐22,2  ‐23  ‐22,2 ‐21,9 ‐21,8 ‐22,5  ‐23,8  ‐27,1

C80       (dB)  ‐0,3  0,7  ‐0,4 ‐0,7 ‐1 ‐0,4  0,9  4,1

D50  0,3  0,34  0,3 0,28 0,28 0,3  0,36  0,51

Ts        (ms)  105  94  110 118 124 114  95  60

LF80  0,3  0,299  0,294 0,292 0,294 0,295  0,291  0,277

                       

S2 R5 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,21  1,36  1,36 1,4 1,65 1,42  1,08  0,83

T30       (s)  1,35  1,21  1,37 1,41 1,45 1,49  1,18  0,93

SPL       (dB)  ‐21,9  ‐22,9  ‐21,9 ‐21,5 ‐21,5 ‐22,2  ‐23,5  ‐26,8

C80       (dB)  1,1  1,6  0,4 ‐0,1 ‐0,3 0,2  1,4  4,7

D50  0,4  0,42  0,37 0,35 0,34 0,37  0,43  0,59

Ts        (ms)  97  90  107 114 119 110  92  58

LF80  0,338  0,315  0,312 0,312 0,313 0,312  0,304  0,284

                       

S2 R6 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,46  1,15  1,44 1,37 1,67 1,34  1,39  0,81

T30       (s)  1,14  1,12  1,19 1,24 1,32 1,26  1,13  0,81

SPL       (dB)  ‐21  ‐21,8  ‐20,9 ‐20,7 ‐20,6 ‐21,3  ‐22,5  ‐25,8

C80       (dB)  1  2,1  0,9 0,6 0,4 0,8  2  5,3

D50  0,42  0,47  0,41 0,4 0,39 0,41  0,46  0,61

Ts        (ms)  97  85  100 105 108 101  85  55

LF80  0,31  0,273  0,271 0,271 0,268 0,267  0,261  0,25
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S3 R1 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,15  1,08  1,45 1,36 1,53 1,38 1,14  0,73

T30       (s)  1,26  1,18  1,3 1,45 1,55 1,3 1,13  0,75

SPL       (dB)  ‐18,2  ‐18,6  ‐17,9 ‐17,6 ‐17,5 ‐18 ‐18,9  ‐21,2

C80       (dB)  2,3  2,9  1,7 1,2 0,9 1,4 2,6  6

D50  0,49  0,52  0,46 0,44 0,42 0,44 0,5  0,66

Ts        (ms)  80  73  88 95 101 93 76  46

LF80  0,179  0,172  0,183 0,191 0,188 0,181 0,175  0,156

                       

S3 R2 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,31  1,06  1,52 1,38 1,57 1,52 1,29  0,72

T30       (s)  1,34  1,19  1,36 1,36 1,49 1,31 1,23  0,84

SPL       (dB)  ‐18,8  ‐19,3  ‐18,8 ‐18,6 ‐18,5 ‐19 ‐19,9  ‐22,1

C80       (dB)  2,4  3,2  2,1 1,5 1 1,4 2,7  6,2

D50  0,52  0,56  0,5 0,47 0,44 0,46 0,52  0,69

Ts        (ms)  77  68  83 90 98 90 73  41

LF80  0,155  0,146  0,15 0,153 0,16 0,158 0,15  0,13

                       

S3 R3 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,32  1,11  1,28 1,44 1,65 1,49 1,15  0,78

T30       (s)  1,31  1,17  1,27 1,45 1,61 1,4 1,09  0,88

SPL       (dB)  ‐21  ‐21,7  ‐21,1 ‐20,8 ‐20,6 ‐21,1 ‐22,2  ‐24,9

C80       (dB)  1,2  1,8  0,6 0,1 ‐0,1 0,4 1,6  4,8

D50  0,4  0,44  0,38 0,36 0,35 0,37 0,43  0,59

Ts        (ms)  92  83  100 107 113 103 86  54

LF80  0,236  0,23  0,239 0,244 0,247 0,244 0,242  0,223

                       

S3 R4 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000 4000  8000

EDT       (s)  1,42  1,33  1,4 1,53 1,54 1,51 1,38  0,78

T30       (s)  1,24  1,2  1,27 1,46 1,61 1,47 1,29  0,76

SPL       (dB)  ‐21,2  ‐21,9  ‐21,2 ‐20,9 ‐20,8 ‐21,4 ‐22,6  ‐25,6

C80       (dB)  2,3  2,9  1,6 1 0,7 1,2 2,4  5,7

D50  0,44  0,48  0,42 0,4 0,39 0,41 0,47  0,63

Ts        (ms)  88  80  95 104 108 100 83  52

LF80  0,294  0,295  0,299 0,303 0,306 0,304 0,302  0,291
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S3 R5 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,38  1,18  1,51 1,51 1,56 1,48  1,05  0,73

T30       (s)  1,24  1,12  1,35 1,42 1,45 1,44  1,13  0,74

SPL       (dB)  ‐20,8  ‐22  ‐21,3 ‐21,1 ‐21 ‐21,7  ‐22,8  ‐25,7

C80       (dB)  2,4  3  2 1,5 1,3 1,9  3  6,4

D50  0,48  0,52  0,48 0,46 0,45 0,48  0,54  0,68

Ts        (ms)  86  79  91 98 102 93  78  49

LF80  0,317  0,287  0,294 0,299 0,298 0,293  0,287  0,27

                       

S3 R6 

Band (Hz)  63  125  250 500 1000 2000  4000  8000

EDT       (s)  1,29  1,27  1,47 1,62 1,68 1,49  1,16  0,77

T30       (s)  1,22  1,16  1,27 1,29 1,45 1,34  1,22  0,76

SPL       (dB)  ‐20,2  ‐21  ‐20,4 ‐20,1 ‐20,1 ‐20,7  ‐21,9  ‐25

C80       (dB)  2,3  3  1,9 1,4 1,2 1,7  2,9  6,4

D50  0,46  0,5  0,45 0,43 0,43 0,45  0,51  0,66

Ts        (ms)  88  80  94 101 106 98  81  51

LF80  0,332  0,303  0,309 0,309 0,309 0,306  0,302  0,287

                       

Gröfin hér að neðan sýna meðaltal kennistærða annarra en ómtíma eftir tíðni annars vegar 
fyrir mældar niðurstöður og hins vegar fyrir niðurstöður upphaflegs reiknilíkans. Þau eru 
sambærileg við mynd 5.1 þar sem mældur og reiknaður ómtími er borinn saman á sama 
hátt. 
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Viðauki C 
Hljómburðarkönnun - Bústaðakirkja 

Könnunin sem útbúin var á internetinu um hljómburð Bústaðakirkju hafði eftirfarandi 
kynningartexta: 

Góðan daginn, 

Þessi könnun er hluti af meistaraverkefni við Umhverfis- og Byggingaverkfræðideild 
Háskóla Íslands. Könnunin fjallar um hljómburð Bústaðakirkju og ætti að taka um 2-5 
mínútur að klára hana. Könnunin er send til tónlistarmanna sem hafa spilað, sungið eða 
stjórnað tónflutningi í kirkjunni og upplifað hljómburð hennar á síðustu 2 árum eða svo. 
Þátttaka þín væri vel metin. Könnunin er nafnlaus og niðurstöður verða birtar sem 
heildarálit allra svarenda en ekki sem einstaka svör.  

Þessi könnun er mikilvægur hluti meistaraverkefnisins vegna þess að ekki er eingöngu 
hægt að fara eftir mældum eiginleikum salar þegar meta á hljómburðargæði hans. Þar 
skiptir álit notenda einnig miklu máli.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa könnun geturðu haft samband við mig í 
gegnum netfangið kro11@hi.is. 

Með þökk fyrir þátttökuna, 

Kristín Ómarsdóttir 
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Sérstakar athugasemdir voru tvær: 

 Mér finnst hljómburðurinn í kirkjunni góður og mér finnst hann hafa batnað til 
muna eftir að teppið fór. Fyrir mína parta er orðið miklu betra að spila í kirkjunni 

 Mjög gott hús fyrir talað mál en fyrir stóra hljómsveit, lúðrasveit eða slíkt hentar 
húsið ekki mjög vel. Fínt fyrir minni strengjasveit eða lítinn sönghóp. 
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Hljómburðarkönnun - Iðnó 

Könnunin sem útbúin var fyrir Iðnó var einfölduð að mörgu leyti en stærsta breytingin var 
fækkun um tvær spurningar og fækkun um tvo flokka í spurningunni um heildarálit um 
hljómburðargæði salar. 

Góðan daginn, 

Þessi könnun fjallar um hljómburð Iðnó. Hún er hluti af meistaraverkefni við Umhverfis- 
og Byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands. Könnunin er nafnlaus og niðurstöður verða 
birtar sem heildarálit allra svarenda en ekki sem einstaka svör. 

Könnunin er mikilvægur hluti meistaraverkefnisins vegna þess að ekki er eingöngu hægt 
að fara eftir mældum eiginleikum salar þegar meta á hljómburðargæði hans. Þar skiptir álit 
notenda einnig miklu máli. 

Skýrleiki (Clarity) 

Veldu punkt á skalanum sem lýsir hversu skýr eða óskýr þér þykir hljómurinn vera í Iðnó: 

Óskýr        Skýr 

 

Ómun (Reverberance) 

Veldu punkt á skalanum sem lýsir hversu dauf eða lifandi þér þykir ómun hljóms vera í Iðnó: 

Dauf        Lifandi 

 

Jafnvægi 

Vinsamlegast veldu gildi útfrá miðju sem lýsir jafnvægi milli tíðna. T.d. ef hátíðnihljómar virðast 
meira áberandi en miðtíðnihljómar skal velja plús en ef þeir eru minna áberandi fá þeir mínus: 

         -      -      - Jafnvægi     +     +      + 

Hátíðni á móti 
miðtíðni (Treble)        

Lágtíðni á móti 
miðtíðni (Bass)        

 

Bakgrunnshávaði 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar 

 Ekki heyranlegur Lítill Nokkur Óásættanlegur 
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Bakgrunnshávaði     

 

Heildarálit um hljómburðargæði salarins í Iðnó 

 Mjög slæm Slæm Í meðallagi Góð Mjög góð 

Hljómburðargæði      
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Viðauki D 
Tónleikasalir á höfuðborgarsvæðinu 

Nokkrar tegundir tónleikasala má finna á höfuðborgarsvæðinu. Þar má nefna kirkjur, 
tónlistarhús og sali, íþróttahallir, leikhús, listasöfn, kaffihús og skemmtistaði.  

Eingöngu eru taldar upp þær kirkjur á höfuðborgarsvæðinu þar sem haldnir eru tónleikar 
aðrir en kórsöngur við messur. Þar á eftir koma aðrir tónleikasalir, hallir, leikhús, listasöfn 
og skemmtistaðir. Reynt er að takmarka listann við þá staði sem eru með virkt tónleikahald 
eða voru eitt sinn mikið notaðir tónleikastaðir. 

Nafn staðar Byggingarár Tónleikar/tónlistarviðburðir 

Austurbær  Var áður kvikmyndahús sem einnig var notað til 
tónleikahalds. Nú leiksýningar, tónleikar og söngleikir. 

Árbæjarkirkja 1987 Þrír kórar, sérstakar tónlistar-guðsþjónustur. 
Bakkus  Rokk- og popp tónleikar öðru hverju 
Borgarleikhúsið  Söngleikir, leikrit, popptónleikar 
Broadway 1988 Veislu- og skemmtistaður þar sem haldnir hafa verið 

fjölmargir tónleikar, söngleikir ofl. 
Bústaðakirkja 1969 Kirkjukór, kammerkór, kvennakór, bjöllukór og 

nokkrir aðrir barnakórar, unglingahljómsveit og 
kammermúsíkklúbbur sem heldur að meðaltali 5 
tónleika hvern vetur. Hljómburður talinn mjög góður 
og kemur á óvart. 

Bæjarbíó Hafnarfirði  Kvikmyndahús 1945-1984. Þar hafa verið leiksýningar 
og haldnir tónleikar öðru hverju. Kvikmyndasafn 
Íslands hefur þar aðstöðu og heldur 
kvikmyndasýningar. 

Dómkirkjan 1790 Dómkórinn og kammerkór, einsöngs-tónleikar og fleiri 
tónleikar. 

Egilshöll 2004 Var notuð undir mjög stóra tónleika fyrstu tvö árin eftir 
opnun. Hljómburðurinn virtist ekki virka vel fyrir 
tónleikahald. 

Faktorý 1930 Tónleika- og skemmtistaður með fjölbreytt 
tónleikahald í sal á efri hæð. 

Fella- og Hólakirkja 1983 Kirkjukór, fjölbreytt tónleikahald . 
Fíladelfía 1962 Gospelkór. 
Fríkirkjan 1903 Kirkjukór, fjölbreytt tónleikahald. 
Gamla bíó (Íslenska 
óperan) 

1926 Fyrst kvikmyndahús, síðan óperuhús með tónleikahaldi 
öðru hverju. Síðasta árið hefur húsið verið notað sem 
leikhús og tónleikastaður. 

Gaukur á Stöng  Mikið um rokk- og popptónleika 
Gerðuberg  1981 Alhliða menningarmiðstöð. Tónleikar með kórum, 

kvæðamönnum, einsöngvurum og minni hljóm-
sveitum. Fjölbreyttur tónlistarflutningur.  

Grafarvogskirkja 1994 Kirkjukór, fjölbreytt tónleikahald. 
Guðríðarkirkja 2008 Hljómburðarhannaður salur. Kirkjukór og fjölbreytt 
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tónleikahald. 
Hafnarborg  Listsýningasalur sem einnig er vinsæll til klassískra 

einsöngs-, kammer- og kóratónleika 
Hafnarfjarðarkirkja 1914 Kóratónleikar og orgeltónleikar. 
Hafnarhús  Eitthvað um litla tónleika og einnig stærri tónleika 

tengdum viðburðum og hátíðum eins og Iceland 
airwaves ofl. 

Hallgrímskirkja 1986 Mótettukór, Schola cantorum og drengjakór. 
Kóratónleikar og orgel-tónleikar. 

Harpa 2011 Tónlistarhúsið sem hefur verið rætt um síðan um miðja 
síðustu öld. Hljóðhönnun hússins var í höndum Artec. 
Þar er mjög fjölbreytt tónleikahald og með ólíkum 
sölum, breytanlegum hljómburði og góðu rafkerfi ætti 
húsið að henta fyrir nánast allar tegundir tónlistar. 
Aðalsalurinn Eldborg hefur stillanlegan ómtíma og 
þykir hljóma afbragðsvel en þó misjafnlega eftir því 
hvar maður er staddur í salnum.  

Háskólabíó 1961 Tónleikasalur sinfóníuhljómsveitar Íslands áður en 
sveitin fékk nýja aðstöðu í tónlistarhúsinu Hörpu. 
Annað tónleikahald m.a. popp- og rokktónleikar. 

Háteigskirkja 1964 Kóratónleikar. 
Hjallakirkja 1993 Kóratónleikar og orgeltónleikar. 
Hlégarður 1952 Glæsilegt tónlistarhús áður fyrr og mikið notað fyrir 

píanó-, söng- og kóratónleika. Í dag er aðallega 
eitthvað um að litlar hljómsveitir leiki þar undir dansi. 

Hressingarskálinn 1870 Gamall staður, litlar hljómsveitir og trúbadorar. 
Iðnó 1896 Fjölbreytt tónleikahald, leiksýningar, söngleikir 
Kjarvalsstaðir  Kammermúsík og fleira 
Kópavogskirkja 1962 Kóratónleikar og tónlistarmessur. 
Langholtskirkja 1984 Kóratónleikar og einsöngstónleikar. 
Laugardalshöll  Hefur verið mikið notuð fyrir stærri tónleika. 

Fjölbreytt tónleikahald, popp-, rokk-, jazztónleikar og 
tónlistarhátíðir. 

Laugarneskirkja 1949 Kóratónleikar og orgeltónleikar. 
Lágafellskirkja 1889 Kóratónleikar og orgeltónleikar. 
Leikhúskjallarinn ~1932 Hefur verið notaður undir tónleikahald, leikrit og 

uppistand. 
Lindakirkja 2008 Gospelkór, fjölbreytt tónleikahald 
Listaháskólinn 
(Sölvhóll) 

1942 Aðallega nemendatónleikar 

Listasafn Íslands  Klassísk tónlist, minni hljómsveitir og söngvarar. 
Mozaik (hét Ýmir) 1999 Ýmir var hús karlakórs Reykjavíkur til ársins 2006 en 

er í dag eingöngu notað sem veislusalur. Húsið var þó 
upphaflega hannað fyrir tónlistarflutning. 

Nasa 1946 Opnað í nóv 2001, fjölbreyttur tónlistarflutningur, 
popp, rokk, jazz ofl. Fremri hluti hússins var byggður 
sem kvennaskóli árið 1870. Sjálfstæðisflokkurinn 
byggði salinn við gamla kvennaskólahúsið árið 1946 
og var hann hugsaður sem fundarsalur. Þar var 
revíuleikhús (Bláa stjarnan) og síðar dansstaður 
(Sigtún). 

Norræna húsið 1966 Lítill salur þar sem mikið er um jazztónleika og litla 
píanó- og/eða söngtónleika. 
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Perlan 1991 Hljóðtæknileg hönnun Perlunnar fékk verðlaun vegna 
úrlausna í erfiðum aðstæðum. Nokkuð um tónleika 
fyrstu árin en í dag aðallega spilað undir borðhaldi. 

Ráðhús Reykjavíkur 1994 Nokkuð um tónleikahald. Aðallega kórar, jazzbönd, 
stórsveitir og lúðrasveitir. Hljómburður ágætur en 
mikill umgangur kringum opinn salinn. 
Einnig mikið um tónleika tengda viðburðum eða 
hátíðum, t.d. á Iceland airwaves, 17. júní o.s.frv. 

Rósenberg 1930 Litlar hljómsveitir, jazz, þjóðlaga og popptónlist. 
Salurinn í Kópavogi 
(Fyrsti sérhannaði 
tónleikasalur landsins. 
Stillanlegur ómtími) 

1999            
 

Mikið tónleikahald yfir veturinn. Einsöngs- og 
einleikstónleikar, söng-tónleikar, jazztónleikar, 
kammer- og kórtónleikar. Að meðaltali tvennir 
tónleikar á viku frá opnun, auk annarrar notkunar. 
Salurinn er hljóðhannaður af verkfræðingunum 
Steindóri Guðmundssyni og Stefáni Einarssyni. 

Seljakirkja 1987 Kóratónleikar 
Seltjarnarneskirkja 1989 Kammerkór og fjölbreytt tónleikahald. 
Söngskóli Sigurðar 
Demetz 

1971 Aðallega nemendatónleikar 

Tjarnarbíó 1913 Kvikmyndahús, leikhús, fjölbreytt tónleikahald 
Tónlistarskóli FÍH  1983 Aðallega nemendatónleikar en eitthvað um að salurinn 

sé notaður fyrir aðra tónleika 
Tónlistarskóli 
Hafnarfjarðar 

1994 Aðallega nemendatónleikar 
 

Tónskóli SDK 1986 Aðallega tónleikar nemenda og kennara skólans 
   
Vídalínskirkja 1995 Gospelkór og kirkjukór 
Víðistaðakirkja 1988 Kóratónleikar og fjölbreytt tónleikahald 
Vonarsalur 2006 Salur SÁÁ. Þar hafa verið haldnir fjölmargir tónleikar 

og hljómburður þykir góður. 
Þjóðleikhúsið  Söngleikir, leikrit, ekki mikið um tónleika 

 

 


