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Allt í heiminum hefur sína tíðni eða tíðnir, allt er á stanslausri hreyfingu. 
Frá vetrarbrautum og sólkerfum niður í frumeindir. Í okkar daglega lífi 
upplifum við tíðni að mestu ómeðvitað í formi ljós- og hljóðbylgna. Öll hl-
jóð sem við heyrum, eru vegna atvika sem senda af stað keðjuverkun af 
titringi sameinda sem ferðast áfram um rými. Hljóðhimnur okkar nema 
þennan titring sem hljóð. Það sama á við um ljós. Augu okkar lesa tíðni 
rafsegulbylgjanna sem ljósið er og við greinum þannig liti og birtu. Við 
skynjum þó aðeins lítinn part af tíðnirófi hljóð- og ljósbylgna og eru byl-
gjur á stærð við hús og niður í öreindir á stanslausri hreyfingu allstaðar í 
kringum okkur.



Tíðni er hugtak notað til þessa að telja síendurtekna atburði innan ákveð-
inna tímamarka. Það á til að nefna við um hljóð og ljósbylgjur, tíðni er 
notuð til að telja sveiflur, eða snúninga bylgjanna. SI einingin sem notuð 
er er Hertz og stendur það fyrir snúninga á sekúndu. Því lægri tíðni sem 
bylgjur eru í því stærri eru þær, og á þessu stóra rófi sem bylgjur eru á er 
hægt að finna bylgjur á stærð við sólkerfi, niður í titring atóma. Af þessu 
rófi er aðeins örlítill partur sem að eyru og augu okkar skynja. 

Hljóðbylgjur verða til vegna titrings einhvers efnis, eins og til dæmis 
píanóstrengs. Þessi titringur sendir af stað keðjuverkun af titring í sa-
meindum andrúmsloftsins, þegar þessi titringur lendir á hljóðhimnum 
okkar titrar hún og það les heili okkar sem hljóð. Tíðnirófið sem mann-
verur skynja er frá 20Hz upp í 20kHz, þ.e.a.s. ef við höfum fullkomna 
heyrn, með aldrinum minnkar þetta róf og hættum við að skynja þá 
sérstaklega háar tíðnir. Það sem við heyrum ekki er kallað ultrasound 
og infrasound. Ultrasound eru hljóðbylgjur í hærri tíðni en það sem 
við skynjum, og notar mannfólkið þessar hljóðbylgjur til þess að mæla 
fjarlægðir, rétt eins og leðurblökur, ultrasound er líka notað í ómskoðun 
verðandi mæðra. Infrasound er svo hljóð í tíðni lægri en mannfólk getur 
skynjað. Mörg dýr skynja þó oft þessar bylgjur sem sýnir sig til dæmis 
við ýmsar náttúruhamfarir eins og eldgos. Til eru mörg dæmi um það að 
heilu hjarðirnar af fuglum láti sig hverfa allir í einu rétt áður en eldgos 
gýs. 

Hljóð og ljósbylgjur virka í raun nokkuð eins, hins vegar ferðast ljós-
bylgjurnar mun hraðar. Þær fara á um 299.792.458 metra á sekúndu á 
meðan hljóðbylgjur ferðast 340 metra á sekúndu. Ljósbylgju rófið stenst 
af útvarps og örbylgjum, infrarauðu ljósi, litrófinu, útfjólubláu ljósi, 
 röntgen og gamma geislum. Af því öllu er litrófið það eina sem augu 
okk ar skyn ja og myndar það allt sem við sjáum sem raunveruleikann.

T í ð n i



Verkið mitt er að mestu unnið í forritinu Cinema 4d. Það er þrívíddar  hreyfi 
forrit sem ég hafði aldrei prófað áður en ég hóf þetta verkefni. Það 
var því stór partur og mjög tímafrekur að aðeins læra á umhverfi for-
ritsins og hvernig það virkar. Það voru um tvær vikur sem fóru í ekkert 
 annað en stanslausar prufur og kennslumyndbandaáhorf til þess að ná 
grunnskilningi á forritinu sem er heldur flókið og býður upp á enda lausa 
möguleika. Nú eftir verkefnið kann ég mikið á forritið en sá  brunnur 
er djúpur og mun ég halda áfram að sökkva mér dýpra og dýpra í þann 
heim. Adobe After effects er annað forrit sem ég þurfti að læra á að 
mestu, ég hafði þó grunnskilning á viðmóti þess forrits áður en ég byr-
jaði en þurfti ég þó að fikra mig mikið áfram í þeirri vinnu eins og í  
Cinema 4d. 

Sama hvað fólki, kennurum og mér sjálfum finnst um loka útkomu verkef-
nisins, þá finnst mér verkefnið hefa skilað miklum árangri vegna þess 
hvað ég lærði mikið á þessi forrit, og mun ég alveg ábyggi lega halda 
áfram í þessari vinnu í framtíðinni.
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Loka útkoma verkefnis míns er lítil bók og myndband. Bókin er þó aðal-
atriðið í raun og geymir hún bæði upplýsingar um tíðni og myndir.  
Myndirnar eru ýmist skýringarmyndir og myndlýsingar mínar á efninu, 
bæði heldur bókstaflegar og aðrar meira abstrakt. Bókin er í stærð-
inni 18x22cm og er saumuð með opnum kyli og svarta harðspjalda kápu 
límda á. Bókin er prentuð á silkipappír og með myndirnar UV lakkaðar 
til að fá sem mesta glans áferð. Kápan er svo eins og ég sagði svartur 
pappi sem ég silkiþrykkti á grafíkina. Ég ákvað að gera bókina saumaða 
með opnum kjöl vegna þess að á flestum síðunum er mynd sem fyllir 
út í heila opnu, og vildi ég því að hægt væri að opna bókina almennilega 
án þess að tapa smá parti úr miðjunni. Leturval bókarinnar endaði í Din 
light í meginmál, Din condensed bold í fyrisagnir og svo Maison mono í 
töflur og stærðfræði jöfnur. Din er virkilega fallegt og vel teiknað letur og 
fannst mér mjög skemmtilegt að hafa letur úr sömu fjölskyldu í fyrir-
sögnum og meginmáli sem eru samt svo ólík að þau virki saman. Eins 
og ég sagði eru fyrirsagnirnar í condensed letri en trackaði ég þær út svo 
að bilið á milli stafa var meira heldur en breidd stafanna sem á einhvern 
hátt finnst mér tengjast við tíðni, eða það að telja tíðni ásamt því að vera 
fyrir minn smekk bara fallegt. Maison mono er þriðja leturtýpan sem ég 
notaði í bókverkið. Ég vildi nota mono letur, þar sem allir stafir eru jafn 
breiðir, vegna þess að ég er með nokkrar töflur og stærðfræðijöfnur. 
Af öllum þeim mono leturtýpum sem ég skoðaði leist mér allra best á 
 maison og hefur það lengi verið í miklu uppáhaldi hjá mér. 

Myndbandið hefur svo aftur á móti engar upplýsingar og hugsaði ég það 
meira sem upplifun fyrir sýninguna þar sem ég allra helst vildi ná að 
dáleiða áhorfandann með taktfastri og drungalegri tónlist og þægilegum 
hreyfimyndum. Það sem ég tók eftir við opnun sýningarinnar og fannst 
mér virkilega skemmtilegt, er það að börn höfðu alveg sérstaklega 
gaman að myndbandinu, þó það hafi nú verið allt í allt verið nokkuð vel 
tekið í verkið. 

H ö n n u n





Upphengi verksins í sýningarrýminu leysti ég heldur einfaldlega, en var 
upphengis ferlið þó nokkuð stressandi. Fyrsta vandamál mitt var það 
að redda mér skjá. Ég var frá byrjun staðráðinn í því að ég vildi stóran 
skjá frekar en myndvarpa, þótt þér séu almennt með stærri mynd. Það 
er vegna þess að myndbandið mitt fannst mér þurfa að vera í góðri 
upp lausn sem myndvarpar bjóða oft ekki upp á ásamt því að ljósið í 
rýminu myndi deyfa sýnileika myndarinnar mikið. Ég hafði um það bil 
mánuði fyrir uppsetningu reynt að hafa samband við Exton að reyna að 
fá spons á stórum skjá, sem gekk heldur illa og var lítið um svör, það 
var svo ekki fyrr en nokkrum dögum fyrir uppsetningu sem ég hringdi í 
framkvæmdar stjóra Exton í von um góð svör, en þau höfðu lítinn áhuga 
á að hjálpa mér og kom þá í ljós að leiguverð á sjónvarpi var 160 þúsund 
kr.  + vsk. Það fannst mér heldur mikið og var ég ekki tilbúinn að  borga  
svona upphæð fyrir sjónvarp sem ég þyrfti að skila, því ákvað ég að 
kaupa mér bara sjónvarp í staðin og leysa öll mín vandamál. Með skjáinn 
kominn fór ég í það að setja saman hillur fyrir bækurnar við hlið sjón-
varpsins sem tókst vel með hjálp Thomas sýningarstjóra. Það síð asta 
sem ég bætti við í innsetningu mína var að hengja 25 metra snúru úr 
sjónvarpinu í loftið á sýningarrýminu sem mér finnst svolítið endurspeg-
la efni sem ég er með í bæði myndbandi og bókinni. Upphengið fannst 
mér og hefur alltaf fundist í gegn um skólagöngu mína verið einn sá 
skemmti legasti partur verkefna. Þá er alltaf mikið samstarf þrátt fyrir að 
fólk sé að vinna einstaklingsverkefni sem myndar alltaf skemmtilegann 
anda. Ég er einnig mjög handlaginn og hef átt til með að hjálpa sam-
nemendum mínum mikið við upphengi. 
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Aftur á litið er þetta verkefni búið að vera mikið basl, en alveg ótrú lega 
þroskandi fyrir mig bæði sem hönnuð og manneskju. Ég hóf ferlið 
spenn tur fyrir komandi mánuðum, á tímabili var ég svo búinn að  missa  
alla von sem kom þó aftur með nýjum hugmyndum. Lokametrarnir voru 
sérstaklega erfiðir þar sem maður var búinn að vinna að þessu svo lengi 
og kominn með smá leið á efninu. En núna þegar allt er uppsett og 
tilbúið er ég allt í allt bara nokkuð ánægður með útkomuna. Þó ég haldi 
að ég muni ekkert endilega fara að vinna meira með tíðni er ég þó mjög 
ánægður með hvað ég lærði mikið um fyrirbærið sem í raun jók skil ning 
minn á alheiminum og hvernig hann virkar og við í honum. Eins með 
minn tæknilega skilning á hugbúnaðinum sem ég vann með.

Að lokum vill ég taka fram að tími minn í Listaháskólanum hefur verið 
einstaklega góður og þroskandi og er ég spenntur fyrir næstu verkefnum 
sem grafískur hönnuður, hver sem þau nú verða. Einnig vil ég þakka 
þeim kennurum sem hjálpuðu til að gera mig að þeim hönnuði sem ég 
er orðinn. Þá vill ég sérstaklega þakka Birnu Geirfinnsdóttir fyrir að vera 
alltaf með góða gagnrýni í gegn um öll árin og almennt góða leið beinslu. 
Halldóra Ísleifsdóttir hjálpaði mér mikið með BA ritgerðina mína og 
áttum við mjög skemmtileg samtöl um það efni. Goddur var alltaf með 
mjög áhugaverða og fræðandi fyrirlestra. Sigurður Ármanns fyrir að vita 
allt og sýna á Adobe forritin. Atli Hilmarsson fyrir grunn reglur og vinnu-
brögð grafískrar hönnunar og Sam Rees fyrir þá áfanga sem mér fannst 
í raun skemmtilegustu áfangarnir, teikning og tækni. 
 
Takk fyrir mig.




