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Útdráttur 

Verkefnið snýst um framsetningu gagna á hljóðrænan hátt. Slíkt kallast á ensku 

„sonification“. Tilgangur verkefnisins var að varpa veðurgögnum yfir í laglínu, velja hljóm 

undir laglínuna og umbreyta gögnunum þannig í tónverk. Markmiðið var að kanna 

möguleika sem felast í sonification á frekar flóknum gögnum úr náttúrunni. Jafnframt að 

sýna á hversu fjölbreyttan hátt unnt er að setja gögnin fram með þeim hætti. Fengin voru 

daggögn frá Veðurstofu Íslands frá árunum 2011-2013. Fyrir hvern dag voru skráð gildi 

fyrir hitastig, vindhraða og sólarstundir.  

Með hjálp forritunarmálsins Python var búin til MIDI skrá úr gögnunum. Hljómarnir undir 

laglínunni voru að auki fall af gögnunum sjálfum. Niðurstöður leiddu í ljós að eftir 

sonification gagnanna var m.a. hægt að greina ýmsar sveiflur  í gögnunum. Meiri dreifing í 

gögnunum (hærra staðalfrávik) varð til þess að myrkari hljómur var valinn undir  

laglínuna. 

Niðurstöður gefa til kynna að hagnýtingarmöguleikar sem felast í framsetningu gagna sem 

hljóðs eru miklir og spennandi og dæmi um slíkt eru gefin í verkefninu. Hagnýtingargildið 

tengist m.a. náttúrulegum hæfileikum mannsins til að greina hljóð. Ljóst er að um afar 

áhugavert rannsóknasvið er að ræða. 

Abstract 

This project centers around presenting data in the form of sound. The English phrase for 

that is “sonification”. The purpose of the project was to convert weather data to a melody 

and to choose a chord supporting the melody. Thereby to convert the data to an actual 

composition. The goal was to explore the potential for sonification of rather complex 

natural data. Similarly to show the diversity by which data can be used using sonification. 

The Icelandic Meteorological Office provided daily data from the years 2011-2013. The 

data included values for daily temperature, wind and sun hours. 

Using the programming language Python a MIDI file was created from the data. 

Additionally the chords supporting the melody are a function of the data itself.  The results 

show that after the sonification of data fluctuations in the data could be observed as well as 

other things. More variance (with higher standard deviation) in the data  resulted in a 

darker chord being chosen to support the melody. 

 The results indicate that there are numerous exciting opportunities in presenting data in the 

form of sound and examples of that are presented. The usability is directly related to man’s 

ability to perceive sound. The sonification of data is clearly a very interesting field for 

further research.  
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1 Inngangur 

Í allflestum greinum  raunvísinda er hefð fyrir því að leggja áherslu á myndræna 

framsetningu viðfangsefna, auk framsetningar í rituðu máli (Vogt, de Campo & Eckel, 

2007).  Sem dæmi má nefna að stærðfræðingar teikna gröf af föllum, eðlisfræðingar teikna 

myndir af sviðum og kröftum og verkfræðingar nota núorðið tölvuforrit til að teikna 

myndir sem gefa upplýsingar um burðarþol og samsetningu  hluta. Myndræn framsetning  

fyrirbæra getur aukið skilning og gert flókin viðfangsefni vísindanna aðgengilegri og 

auðskiljanlegri, bæði fyrir leika og lærða.    

Með aukinni tækniþróun og framförum í upplýsingatækni  hefur söfnun gagna og úrvinnsla 

þeirra aukist verulega á undanförnum árum (Gantz & Reinsel 2012).  Vegna ofgnóttar 

gagna hefur þróun nýrra leiða til þess að setja fram gögn og miðla upplýsingum úr þeim 

orðið æ mikilvægara rannsóknarefni.  Umbreyting gagna í hljóð (e.sonification)  hefur að 

sama skapi aukist mikið en með því er verið að nýta meðfædda getu einstaklinga til þess að 

greina smávægilegan mun á hljóði og skynja hryn, mynstur og fleira, einfaldlega með því 

að hlusta (Legere, 2016).  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er umbreyting gagna í tónlist. Ákveðið var að notast við 

gögn um veðrið. Ástæða þess að þau urðu fyrir valinu er m.a. að veður er dæmi um 

tiltölulega flókin og breytileg fyrirbrigði í náttúrunni, sem þó hafa í sér ákveðnar  

reglubundnar sveiflur. Að auki hafa þau sama fjölda vídda (hitastig, vindhraði og 

sólarstundir) og s.k. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) (Swift, 1997) skrá en hún 

hefur einnig þrjár víddir, þ.e.  tónhæð, styrkur og lengdargildi. Hlýnun jarðar og áhrif 

hennar á veðurfar er ennfremur fyrirbæri sem mikið er til umræðu nú um stundir og tekist 

er á um. Mögulega mætti gera gögn um hlýnun jarðar auðskiljanlegri með hljóðrænni 

framsetningu.   

Notuð  voru gögn frá Veðurstofu Íslands frá árunum 2011-2013.  Tilgangurinn var að 

kanna mismunandi og ólíkar hljómrænar leiðir til miðla sömu upplýsingum.   Þar sem ekki 

fannst íslensk þýðing á orðinu ,,sonification“ verður notast við enska orðið í ritgerðinni. 

 

1.1 Miðlun upplýsinga með hljóði 

Framsetning  upplýsinga með hljóði er ekki ný af nálinni. Hljóð hafa gjarnan verið hagnýtt 

til að miðla upplýsingum. Einfalt dæmi er reykskynjari; hann er stilltur til að gefa frá sér 

hljóð þegar hann skynjar reyk og fólk skilur það á þann hátt að hætta sé á ferðum. Þessi 

tækni hefur að líkindum bjargað fjölda mannslífa. Annað dæmi er  Geigerteljari, en hann  

gefur frá sér hljóð þegar hann skynjar geislavirka ögn.  

Áhugaverð notkun á umbreytingu gagna í hljóð er það sem NASA gerði með gögn frá 

geimfarinu Juno (NASA, 2016 ).  Geimfarinu Juno var skotið á loft 5. ágúst 2011. Var því 

fyrst og fremst ætlað að kanna Júpíter og var það búið búnaði til að mæla þyngdar- og 

segulsvið. Segulsvið Júpíter er stærsta fyrirbæri sólkerfisins. Væri það sýnilegt frá Jörðu 
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væri það tvöfalt stærra en tunglið, þrátt fyrir að vera miklu lengra í burtu. Sú hlið sem snýr 

að Jörðu er þrátt fyrir það minni hliðin á segulsviðinu; hin hliðin er fimm sinnum lengri. 

Þann 24. júní 2016 flaug Juno inn í segulsvið Júpíter og nam mikið stökk í segulsviðsstyrk 

eins og við var að búast (Mynd 1).  

 

 

Mynd 1. Segulsviðstyrkur Júpiter numinn af geimskipinu Juno 24. júní 2016 (NASA, 2016).  

Þessum sveiflum í segulsviði var varpað yfir í hljóðbylgjur svo hægt var að heyra 

aukninguna. Þessa upptöku er að finna í meðfylgjandi hljóðskrá (Viðauki).  

Fjölmörg dæmi eru um að tónskáld hafi nýtt gögn úr náttúrunni eða umhverfi sínu og 

umbreytt í tónverk. Sem dæmi má nefna franska tónskáldið Olivier Messiaen (1908-1992) 

sem samdi tónverkið „Oiseaux exotiques“ sem byggt er á fuglasöng (Neely, 2017). 

Messiaen var mikill áhugamaður um söng fugla og byggði verkið m.a. á stefi sem 

svartþröstur syngur. Annað dæmi er gríska tónskáldið Iannis Xenakis (1922-201). Hann 

var arkitekt samhliða tónsmíðunum og umbreytti teikningum af byggingum yfir í tónlist 

(Neely, 2017). Enska tónskáldið Gustav Holst (1874-1934)  byggði verkið „Pláneturnar” á 

hugmyndum  sínum um hvaða „sérkenni“ pláneturnar hefðu. Þrátt fyrir að hann hafi ekki 

notað bein gögn í tónsmíðum sínum er verk hans engu að síður af sama meiði; hann notaði 

náttúrufyrirbrigði sem beinan innblástur fyrir tónlist sína (Neely, 2017).   

Menn hafa einnig nýtt sér tölvutækni beint til innblásturs. Til dæmis er hægt að skrifa forrit 

sem spilar sóló í ákveðnum stíl yfir gefinn hljómagang. Þetta kallast „algorithmic 

composition“ (Fernandez & Vico, 2013). Markmið slíkra forrita er að líkja eftir því 

hvernig menn spila tónlist. Enn sem komið er á slík tónlist langt í land með að hljóma 

náttúrulega í eyrum manna en engu að síður er þetta spennandi rannsóknarsvið.  

1.2 Sonification 

Sonification, þ.e. umbreyting gagna í hljóð, má skilgreina með  með ýmsum hætti. Vogt,  

de Campo & Eckel (2007) skilgreina sonification sem notkun hljóðs til að miðla 

upplýsingum og skilja gögn.  Sú skilgreining virðist ekki fela í sér tónlist sem sonification, 
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ekki nema hún sé gagngert notuð í hagnýtum tilgangi til að skilja betur gögnin.  

Skilgreining Hermann (2008) á betur við um efni ritgerðarinnar, en Hermann skilgreinir 

sonifcation út frá eftirfarandi fjórum fullyrðingum: 

1. Hljóðið sem verður til endurspeglar hlutlæga eiginleika eða sambönd innan 

gagnanna.  

2. Umbreytingin í hljóð er kerfisbundin. Það þýðir að til er nákvæm skilgreining eða 

regla sem segir til um hvernig gögnunum er varpað. 

3. Umbreytingin er endurgeranleg. Með  sambærilegum gögnum og reglu verður 

nákvæmlega sama hljóð til ef umbreytingin er endurtekin.  

4. Umbreytingin getur verið framkvæmd með öðrum gögnum (Hermann, 2008).   

  

Mynd 2 sýnir skilgreiningu Hermann (2008) með myndrænum hætti. Neðri hluti myndarinnar 

sýnir að auki nokkra aðra þætti hljóðrænnar framsetningar (e.auditory display) (Hermann, 

2008). 

 

 

 

de Campo (2007) lagði hinsvegar til að flokka sonification í þrjár megingerðir eftir því 

hvernig litið er á gögnin:  

1. Samfelldur straumur gagna (e. continuous)  

 Hér er litið á gögnin sem samfelldan straum, til dæmis rafsegulbylgjur. Þetta krefst 

þess að ein vídd gagnanna sé sett fram með jöfnu millibili (til dæmis tími milli 

sýnataka á sekúndu ). Þessi aðferð er gagnleg fyrir mikið gagnamagn. Með þessari 

aðferð verður útkoman oft þægileg og auðvelt að sjá samfelld mynstur. Ókostir 

þessarar aðferðar er að hún er háð línulegri hreyfingu gagnanna t.d. í tíma.  

Mynd 2. Skilgreining Hermann (2008) á sonification. 
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2.  Einstakir gagnapunktar (e. event based) 

 Hér er hverjum gagnapunkti varpað á sérstakan hátt. Þessi framsetning gefur meira 

frelsi til að athuga jaðartilvik vel og velja sérstaklega hvernig skal taka fyrir hvern 

punkt. Þessi aðferð er gagnlegri fyrir lítið magn af gögnum. Kostir eru sveigjanleiki 

og auðvelt er að hafa auga með smáatriðum. En þessi aðferð hentar ekki vel fyrir 

mikið gagnamagn. 

3. Gagnaumbreyting með módeli (e.model based) 

Liggur á mörkum samfelldrar framsetningar og einstakra gagnapunkta. Þar er gert 

ráð fyrir módeli sem hefur eiginleika sem skilgreindir eru út frá gögnunum sem 

fengist er við. Kostirnir eru þeir að hægt er að smíða módelið eftir upplýsingum 

sem maður hefur um gögnin fyrirfram. Slíkt er einnig ókostur; hægt er að gera ráð 

fyrir of miklu og að útkoman sýni ekki nægilega vel mynstur sem koma fram í 

gögnunum. Sá sem framkvæmir rannsóknina og smíðar módelið gæti miðað 

módelið of mikið við niðurstöðu sem honum er þóknanleg og því væru mynstur og 

atburðir í gögnunum ekki nægilega greinanleg. Því gætu hagnýtingarmöguleikarnir 

verið takmarkaðir. Þetta er þó ekki vandamál ef ætlunin er að nota sonification í 

listrænum tilgangi.  

Samkvæmt þessari skilgreiningu er það sem um ræðir í þessu verkefni gagnaumbreyting 

með módeli, en þó væri hægt að færa rök fyrir því að þetta verkefni sé framsetning með 

einstökum gagnapunktum, þar sem hver nóta inniheldur þrívíðar upplýsingar frá hverjum 

degi (sól, hiti, vindhraði) og hver stiki hefur verið meðhöndlaður á sérstakan hátt. Mynd 3 

sýnir þessar þrjár framsetningar og hvernig þær skarast.  
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Mynd 3. Þrjár gerðir sonification skv. de Campo(2007).  

 

1.2.1 Tilgangur sonification 

Sonification er hægt að nýta í margvíslegum tilgangi. Ýmsir hafa bent á leiðir til að flokka 

sonification eftir því hvaða tilgangi henni er ætlað að þjóna (de Campo, 2007), þ.e.: 

1. Vara við eða láta vita 

Dæmi eru hljóð sem gefa til kynna að eitthvað hafi gerst og gefa oft til kynna að 

hlustandinn ætti að bregðast við sem fyrst. Yfirleitt einfalt að gerð og 

auðskiljanlegt fyrir fólk án þjálfunar. 

2. Gefa til kynna núverandi stöðu á ákveðnu ferli  

Þetta eru hljóð sem innihalda meiri upplýsingar en viðvaranir. Þetta eru til 

dæmis samfelld hljóð af einhverju tagi sem gera hlustandanum kleift að nema 

litlar breytingar á hljóðinu og þannig fá upplýsingar um hvernig ferlið er á 

sérhverjum tíma. 
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3. Auka skilning á gagnasafni 

Þessi hljóð fela í sér gagnakönnun (data exploration). Sumar skilgreiningar 

segja að einungis þessi flokkur kallist sonification (Walker & Nees, 2011). Hér 

er gert ráð fyrir gefnu gagnasafni og umbreytingin er til að auka skilning 

hlustandans á gögnunum. Juno-dæmið frá NASA  (2016) hér að framan myndi 

falla undir þetta sem og hugsanlega þetta verkefni mitt.   

4.  Listrænn tilgangur 

  Hér á einhvers konar umbreyting sér stað í listrænum tilgangi. Þetta er hægt að 

  túlka  mjög vítt og hægt er að segja að Gustav Holst hafi stundað sonification í 

  þessum stíl þegar hann samdi pláneturnar.  

Þetta verkefni liggur á mörkum 3 og 4 hér á undan, sjá kafla 3 um niðurstöður.  

 

 

1.3 Hljómfræði 

Í ljósi eðlis verkefnisins er á þessu stigi nauðsynlegt að fjalla stuttlega um hljómfræði. 

Hljómurinn undir nótu er það sem gefur henni merkingu. Hvernig hljómurinn undir er 

valinn er lykilatriði. Þess vegna er nauðsynlegt að nokkur lykilatriði í hljómfræði séu nefnd 

hér. Hljómfræði fjallar um sambönd nótna við aðrar nótur. Yfirleitt er vísað til stöðu nótu 

gagnvart ákveðinni tóntegund. Vestræn tónlist byggist á tólf tóna kerfi þar sem hver nóta 

hefur ákveðna tíðni. Til dæmis hefur nótan A tíðinina 440 Hz.  

Skalar er safn (langoftast) sjö nótna af þessum tólf og hefur hann ákveðið nafn. Skalinn 

sem vestræn tónlist byggist á er nefndur dúrskalinn. Flestir lesendur gætu kannast við do-

re-mí-fa-so-la-tí-do. Það eru allar nóturnar í dúrskalanum. Ef haldið er áfram byrjar hann 

að endurtaka sig (næsta nóta væri re, aftur). Tóndæmi um dúrskalann er að finna í 

meðfylgjandi hljóðaskrá (sjá Viðauka).   

Vegna bakgrunns höfundar verður hér fjallað um hljómfræði eins og rythmískir 

tónlistarmenn (jazztónlistarmenn)  hugsa hana. Grunnatriði í jazzhljómfræði er að fjalla um 

nótur og hljóma í samhengi hvern við annan. Staða nótu gagnvart ákveðinni tóntegund er 

lykilatriði. Ef við erum í tóntegundinni C-dúr (allar hvítu nóturnar á píanóinu) þá er hinum 

nótunum lýst með stöðu þeirra miðað við C. Nótan C er þá kölluð rót eða grunntónn.  Þá er 

nótan D níund, E þríund, F ellefund, G fimmund, A þrettánund, og B sjöund. Hinar 

nóturnar eru „utan tóntegundar” þar sem þær eru ekki í C-dúr skalanum. Þeim er lýst á 

örlítið flóknari hátt: Db (des) er litla níundin, Eb (es) er stóra níundin, Gb (ges) er stækkaða 

ellefundin, Ab (as) lækkaða þrettánundin og Bb (bes) litla sjöundin.  

Hvers vegna er níund ekki kölluð tvíund? Og ellefund ekki kölluð ferund? Því er ekki 

auðsvarað en stutta skýringin er vegna notkunar á þessum nótum. Níund, ellefund og 

þrettánund nefnast einu nafni spennur en tvíund, ferund og sexund eru skalanótur og er 
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meginreglan sú að spennur eru ómþýðar en skalanótur ómstríðar. Þetta er fremur flókið og 

nánari útskýringar utan sviðs ritgerðarinnar.   

Hljómur er safn nótna (yfirleitt þriggja eða fjögurra) sem leiknar eru á sama tíma. Vestræn 

tónlist byggir á hljómaröðum, þar sem nokkrum hljómum er raðað saman á ákveðinn hátt 

til að mynda lag. Til eru bæði þrí og ferhljómar, eftir því hve margar nótur eru í þeim. 

Ferhljómur er alltaf rót (eða grunntónn), þríund, fimmund og sjöund tilsvarandi skala. Til 

dæmis væru C dúr hljómur C, E, G og B. Slíkur hljómur er táknaður með Cmaj7 þar sem 

hann notast við stóru sjöundina. Ef Bb væri spiluð í stað B væri hljómurinn C7 (C sjöund). 

Til eru ótalmargar gerðir hljóma, sem ekki er gerð tæmandi skil hér.  

1.3.1 Kirkjutóntegundir og skalar 

Til eru tólf dúrskalar, einn fyrir hverja nótu. En hvað gerist ef uppröðun á nótunum er 

breytt? C-dúr skalinn inniheldur sem fyrr sagði C, D, E, F, G, A og B. En hvað myndi 

maður kalla skala sem hefði sömu nótur en væri hefst á annarri nótu? Til dæmis D, E, F, G, 

A, B og C? Þarna erum við komin að mikilvægu atriði í jazztónlist sem 

kallastkirkjutóntegundir. Sérhverjum dúrskala er unnt að raða upp á 7 mismunandi vegu 

eftir því hvaða nótu er byrjað á svo að hver dúrskali inniheldur 7 kirkjutóntegundir. Hér að 

neðan má sjá allar kirkjutóntegundir og heiti nótna þeirra (miðað við tóntegundina C) 

(Mynd 4). 

  

 



20 

Hver og einn þessara skala hefur sín sérkenni og sitt eigið hljóð, vegna þess að hver nóta 

hefur sitt sérkenni. Undir hverri nótu er staða hennar (Mynd 4). Lækkuð níund hljómar til 

að mynda allt öðruvísi en venjuleg níund. Verkefni jazzleikara er að kunna skil á öllum 

þessum einkennum og kunna að grípa til þeirra í spuna. Í hljóðskránni (Viðauki)  er dæmi 

um hvernig þeir hljóma. Það er gert með því að velja hljóm undir við hæfi. Takið eftir 

sérkennunum sem hver nóta hefur og mismunandi hljóm tónstiganna.  

Hægt er að raða kirkjutóntegundum upp frá myrkasta skalanum yfir í þann bjartasta (Tafla 

1). Áhugasömum um hvernig það er gert er bent á frumheimildina (Neely, 2010). 

 

Tafla 1. Skölum kirkjutóntegunda raðað upp eftir birtustuðli. 

Skali Birtustuðull 

Lýdískur  3 

Jónískur  2 

Myxólýdískur  1 

Dórískur  0 

Eólískur -1 

Frígískur  

Lókrískur 

-2 

-3 

  

 

Til er annað kerfi af hljómfræði sem kallast hljómfræði jazzmollsins (einnig nefnt 

sönghæfur moll, e. melodic minor ).  Jazzmoll er eins og dúrskalinn nema að þríundin er 

lítil en ekki stór. Ef við höldum okkur við C þá er eina breytingin að E verður að Eb. Þá 

verða til sjö tóntegundir á sama hátt (melodic minor modes) (Mynd 5).  
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Mynd 4: Undirskalar jazzmollsins miðað við tóntegundina C. 
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2 Aðferð 

Tilgangur verkefnisins var að varpa veðurgögnum  yfir í laglínu og velja hljóm undir 

laglínuna. Markmiðið var að kanna möguleika sem geta falist í sonification á frekar 

flóknum gögnum úr náttúrunni.  Jafnframt að  sýna á hversu fjölbreyttan hátt unnt er að 

setja gögnin fram með þeim hætti.    Fengin voru gögn frá Veðurstofu Íslands frá árunum 

2011-2013. Um var að ræða daggögn frá Grensásvegi í Reykjavík og á hverjum degi voru 

gildi fyrir hæsta hitastig þann daginn, vindhraða og sólarstundir.  

2.1 Sonification  gagna 

Ákveðið var að láta hitastig stjórna nótnavalinu. Það er, því hærra hitastig, því hærri nóta 

er slegin. Gögnin voru á forminu gráður á celsius. Hæsta hitastig á tímabilinu voru 17 

gráður og lægsta -7. Var þessu bili skipt jafnt upp í 15 bil þar sem hvert þeirra bila táknaði 

eina nótu. Ákveðið var að notast við áttundina frá mið A, 440 Hz, til A tveimur áttundum 

ofar, sem hefur 1760 Hz. Notast var við skalann C-dúr, það er aðeins voru valdar hvítu 

nóturnar á píanóinu. Alls voru þetta því 15 nótur sem voru mögulegar útkomur. Hver 

einasti dagur fékk því úthlutað nótu eftir þessari forskrift. 

Ákveðið var að láta vindhraða stjórna styrk nótunnar. Því meiri vindur, því sterkari nóta. 

Mælieiningin var vindur í metrum á sekúndu. Styrkur MIDI nótna er frá 0 upp í 127. Til að 

fá gögnin á góðu bili var ákveðið að skala þau upp um 15. Þessi tala var valin út frá því 

hvað höfundi fannst hljóma vel. 

Ákveðið var að láta sólskinsstundir ákvarða lengd nótna. Síðasta víddin í MIDI-nótu er 

lengd hennar. Gögnin voru í klukkustundum og eins og gefur að skilja voru 

sólskinsstundirnar stundum býsna fáar. Því var ákveðið að setja lágmark á 100 

millisekúndur (ms), þ.e. ef engin sólskinsstund mældist kom samt sem áður nóta sem 

varaði í 100 ms. Hægt er að heyra þetta í gögnunum sem stuttar nótur inn á milli. Aðrar 

nótur voru skalaður upp 100-falt. 

Nóta er lítils virði nema hún sé í samhengi við tóntegund eða hljóm. Því var ákveðið að 

setja hljóm undir laglínuna sem leikin er af veðrinu. Í fyrstu útgáfu valdi undrritaður 

hljóminn undir út frá tónlistarlegum sjónarmiðum. En leiðbeinandi kom með þá hugmynd 

að láta harmóníuna undir laglínunni vera fall af gögnunum sjálfum. Það var gert með því 

að skilgreina allar kirkjutóntegundir (Mynd 4)  á ákveðinn hátt; frá myrkasta skalanum til 

þess bjartasta (Tafla 1). Hægt er að raða kirkjutóntegundum upp frá myrkasta skalanum 

yfir í þann bjartasta (Tafla 1). Ákveðið var að láta hærra staðalfrávik gagnanna sjálfra 

valda því að myrkari skali var valinn. Reiknað var staðalfrávik allra stika (hitastigs, 

vindhraða og sólarstunda) og það svo lagt saman. Skilgreint var ákveðið bil fyrir hvern 

skala og ef staðalfrávikið lenti innan þess bils var sá skali valinn. 
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2.1.1 Tækni og hugbúnaður 

Notast var við forritunarmálið Python og gagnapakkann Mido
©

 (2017) til að koma 

gögnunum yfir á MIDI form. MIDI er form af nótu sem varðveitir tíðni, styrk og lengd. 

MIDI er mikið notað við framkvæmd og framleiðslu tónlistar í tölvum og stafrænum 

hljóðgervlum og höfundur hefur nokkra reynslu af notkun MIDI-skráa. Þegar MIDI-skráin 

var tilbúin var hún opnuð í tónlistarforritinu Ableton Live. Þar var valið hljóðið Jarble lead 

úr Ableton fyrir laglínuna og hljóðið Juno pad fyrir hljóminn undir. Engar aðrar breytingar 

voru gerðar á hljóðunum sem valin voru. 
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3 Niðurstöður 

Niðurstöður sonfication á gögnunum koma fyrst og fremst  fram í meðfylgjandi hljóðskrá 

(Viðauki).  Í gögnunum er m.a. hægt að greina ýmsar  sveiflur. Til dæmis má heyra 

hvernig hitinn verður hærri á sumrin og lægri á veturna. Meiri dreifingí gögnunum varð til 

þess að myrkari hljómur var valinn undir laglínunni á hverjum tíma (Mynd 6). Staðsetning 

nótnanna miðað við hvíta hljómborðið á Mynd 6 táknar tónhæðina, breidd nótnanna táknar 

lengd þeirra og rauðu strikin neðst tákna styrk hverrar nótu.  

 

 

 

Niðurstöðum í hljóðskrá er skipt í  Dúr-niðurstöður og  jazzmoll-niðurstöður (Viðauki). Í 

Dúr-niðurstöðunum er ávallt einhver undirskali dúrskalans valinn (Mynd 4). Þá er spilaður 

hljómur undir laglínunni (rót, þríund og fimmund viðeigandi skala) sem gefur til kynna 

einn af þessum undirskölum. Til dæmis væru nóturnar D, F og A spilaðar ef ætlunin væri 

að gefa til kynna dórískan skala (Viðauki). Í jazzmoll-niðurstöðunum er að finna hliðstæðu 

verkefnisins með Eb í staðinn fyrir E. Útkoman er að öðru leyti eins.  

Með því höfum við yfirgefið hljómfræði dúrskalans og erum komin í hljómfræði 

jazzmollsins. Þá stendur valið á milli þessara sjö skala sem eru leiddir af jazzmollinum, en 

ekki hinar hefðbundnu kirkjutóntegundir. Þetta gefur verkefninu allt annan blæ.  Þetta er 

gert til að leyfa hlustendum að heyra muninn á þessum tveimur gerðum af hljómfræði. 

Þrátt fyrir að aðeins einni nótu sé breytt, breytist skynjun okkar á hljóðunum sem við 

heyrum algjörlega.  

Mynd 5. MIDI-skrá yfir veðurgögn 2011-2013.     
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Lesandinn/hlustandinn er hvattur til að leitast við að greina árstíðarsveiflur í gögnunum. 

Eins og sjá má á mynd 6 hér að ofan sjást greinilega árstíðarsveiflur. Þær gerast hægt en 

það er hægt að greina þær. Einnig er hlustandinn hvattur til að hlusta eftir muninum á 

verkefni 1 og 2. Jazzmollinn er allt öðruvísi en dúrskalinn og það getur verið áhugavert og 

gaman að heyra muninn hlið við hlið og bera saman. Sumar nóturnar munu hljóma 

furðulega. Sumar eru ómstríðar og aðrar ómþýðar. 

Lesandinn/hlustandinn er einnig hvattur til að hlusta eftir því hve mikil áhrif það hefur að 

breyta hljómnum undir laglínunni. Þrátt fyrir að laglínan noti sama safn af nótum að velja 

úr allan tímann breytist skynjun okkar á þessum nótum mikið eftir því hvaða hljómur er 

undir. Þetta er vegna þess að nóturnar fá nýtt heiti og nýja virkni þegar hljómurinn undir 

breytist. Sem dæmi er nótan E er þríundin í C-dúr, mjög þýð og falleg nóta. En á D-moll er 

hún orðin að níund, sem er spenna. Ennþá tiltölulega ómþýð, en hefur allt annað hljóð og 

allt aðra virkni. Lesandi/hlustandi er hvattur til að hlusta eftir hvernig mismunandi nótur 

hljóma og hvaða orð koma upp í huga hans til að lýsa þeim.  
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4 Umræður 

Eðli þessa verkefnis er slíkt að það  liggur á mörkum vísinda og lista. Í verkefninu var 

fengist við tvær gerðir af hljómfræði við umbreytingu veðurgagna, þ.e. hljómfræði sem 

byggist á dúrskalanum og hljómfræði sem byggist á jazzmollinum. Svipað, þekkt 

viðfangsefni eru geimhljóð. Vafalaust hafa flestir heyrt einhvers konar „upptökur” af 

hljóðum  úr geimnum sem minnst er á fyrr í ritgerðinni. En staðreyndin er sú að í geimnum 

eru nánast engar sameindir. Hljóð er þrýstingsbylgja sem ferðast í gegnum miðil sem getur 

verið loft, vökvi eða fast efni. Sameindir efnisins þrýstast saman á lotubundinn hátt og 

þannig ferðast hljóðbylgjan í gegnum miðilinn. En í lofttæmi eins og geimnum er enginn 

miðill. Þar með getur hljóð ekki ferðast í gegnum geiminn. Í geimnum ríkir ævarandi þögn. 

En hvaðan koma þá hljóðin sem við heyrum á þessum upptökum? Þær eru rafsegulbylgjur 

sem búið er að varpa yfir í hljóðbylgjur sem síðan eru spilaðar í hátölurum eða 

heyrnartólum hlustandans. En þegar þessum bylgjum er varpað í hljóðbylgjur er 

bylgjulengd  þeirra svo löng og tíðnin svo hæg að engin leið er fyrir mannfólk að skynja 

þessar bylgjur. Lægstu bylgjur sem við skynjum eru 20 Hz sem jafngildir 17 m 

bylgjulengd. Til að við getum skynjað þær þarf að margfalda tíðni þeirra (í tilviki Juno var 

margfaldað með Juno (NASA, 2016)) og þá fæst upptakan sem hægt er að heyra í 

hljóðskránni.  

En myndu gögnin ekki hljóma allt öðruvísi ef tíðni þeirra væri margfölduð með annarri 

tölu? Staðreyndin er sú að til eru óendanlega margar leiðir til að eiga við gögnin til að láta 

þau hljóma á ákveðinn hátt. Nánast er hægt að segja að hvaða gögn sem er geti hljómað 

nánast hvernig sem manni dettur í hug, eftir því hvaða umbreytingar maður gerir á þeim. 

Nauðsynlegt er að taka ótalmargar listrænar og hagnýtar  ákvarðanir eftir því hvaða 

áhrifum maður vill ná fram. Því er nánast hægt að segja að vísindamennirnir hjá NASA 

sem framkölluðu geimhljóðin séu í einhverjum skilningi tónskáld. Þeir nýttu sér innblástur 

frá nátturunni til að ná fram ákveðnu hljóði, á nákvæmlega sama hátt og Gustav Holst nýtti 

sér plánetur sólkerfisins sem innblástur til að ná fram ákveðnu hljóði.  

Einhver kynni kannski að benda á að Gustav Holst nýtti sér engin gögn við tónsmíð sína en 

það gerðu vísindamenn NASA hins vegar. En það sem Gustav Holst nýtti sér voru 

hugmyndir hans um Júpíter. Þær voru ekki hljóð eða vísindaleg gögn, heldur manngerðar 

hugmyndir sem urðu til í heila hans sem hann notaði sem innblástur fyrir tónsmíð sína 

(Neely, 2017). Þegar vísindamenn NASA gerðu sitt tónverk þá notuðu þeir eitthvað sem 

var heldur ekki hljóð sem innblástur til að búa til hljóð. Í því ferli þurftu þeir að taka 

margar listrænar ákvarðanir, á eigin hugmyndum um geiminn og Júpíter. En staðreyndin er 

sú að geimurinn hljómar ekki eins og neitt. Það eina sem við styðjumst við í ferlum eins og 

þessum eru manngerðar hugmyndir sem eiga sér rætur í heilanum á okkur. 

Það sama á við um mínar niðurstöður. Gögnin sem um ræðir eru vísindalegs eðlis. Og í 

þeim er að hægt að heyra ákveðnar sveiflur og ýmsa aðra hluti. En engu að síður er hægt 

að ná fram ótrúlega mörgum mismunandi hljóðum eftir eðli umbreytingarferlisins og vilja 

tónsmiðsins. Hægt er að hraða gögnunum þannig að þau hljómi eins og tilviljanakennt suð, 

eða hægja á þeim það mikið að hlustendur myndu sofna eða missa þolinmæðina á meðan 
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beðið væri eftir að fyrsta nótan myndi breytast í þá næstu. Einnig er hægt að velja út 

ótalmörgum skölum til að varpa gögnunum í. Aðeins er minnst á örfáa einfalda skala í 

hljómfræðikaflanum og mun fleiri eru til. Þeir hafa allir mismunandi „lit“ og vekja upp 

mismunandi tilfinningar hjá hlustandanum. 

Eitt tónlistartengt verkefni sem tölvur fást oft við er að finna rétt nöfn á lög. Ef gefinn er 

stór gagnagrunnur með nafnlausum hljóðskjölum er tölvunni ætlað að greina skjalið, leita í 

internettengdum gagnagrunni og setja rétt nafn á skjalið. Tölvur geta framkvæmt þetta 

tilgölulega vandræðalaust. Nema þegar um er að ræða „ábreiðu“ með öðrum flytjanda en í 

upphaflegri útgáfu lagsins. Ábreiða kallast það þegar tónlistarmenn gera sína eigin útgáfu 

af lagi einhvers annars. Fyrirtaksdæmi um þetta væri útgáfa rokksveitarinnar Guns N 

Roses af lagi Bob Dylan, Knockin' on Heaven´s door. Nánast allir sem heyrt hefur lag Bob 

Dylan myndi þekkja hina útgáfuna nánast umsvifalaust. En engin leið er fyrir tölvu til að 

gera þetta. Í þeirri útgáfu hefur nánast öllu verið breytt; lagið er hægar, hljóðheimurinn allt 

annar (notast er við rafmagnsgítara með mjög bjöguðu hljóði (e. distortion) og rödd 

söngvarans Axl Rose allt öðruvísi en Dylan og farið er mjög frjálslega með laglínuna og 

formið. Einnig er tóntegundin önnur. Þrátt fyrir að nánast öllu mögulegu hafi verið breytt 

er afar auðvelt fyrir mannfólk að þekkja lagið. Þetta er dæmi um verkefni þar sem 

mannfólk stendur enn töluvert framar en tölvur (Levitin, 2011).  

Hagnýting í hljóðrænni framsetningu á gögnum eru mikil. Mannverur hafa afbragðsgóða 

heyrn af náttúrunnar hendi (Hermann & Ritter, 1999; Levitin, 2011). Án nokkurrar 

þjálfunar getur fólk heyrt að eitthvað sé að bílnum sem það keyrir. Fólk getur jafnvel heyrt 

í hvaða tilfinningalega ástandi önnur manneskja er, ef hlustað er eftir því. Þetta er hægt 

jafnvel í gegnum síma. Þegar við hlustum á stóran kór syngja er mögulegt að hlusta 

einungis á kórinn sem heild, eina rödd eða jafnvel þá sem eru að hvíslast á í næstu röð. 

Með þjálfun stóraukast eiginleikar okkar til að greina upplýsingar út frá hljóðum. Með 

tiltölulega lítilli þjálfun geta jazztónlistarmenn þekkt aðra spilara nánast umsvifalaust. 

Undirritaður man sjálfur eftir því þegar hann hlustaði á eitthvert lag sem hann hafði ekki 

heyrt áður. Þegar fyrsti hljómurinn var sleginn á píanóið í laginu hugsaði hann “Þetta 

hlýtur að vera Bill Evans.” Og það reyndist rétt. Einnig er það hluti af námsskrá 

Tónlistarskóla Félags íslenskra hljómlistamanna að þekkja heitan og sterkan saxófónleik 

Coleman Hawkins frá hinum mjúka og svala tón Lester Young, svo annað dæmi sé tekið.  

Þrautþjálfaðir tónlistarmenn geta öðlast ótrúlegt vald á hlustun. Þekkt er sagan af Miserere 

eftir Gregorio Allegri sem aðeins var flutt við hátíðleg tilefni í Vatíkaninu. Stranglega 

bannað var að deila nótunum af verkinu því Vatíkanið vildi sjálft eiga einkarétt á flutningi 

þess.Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) þá fjórtán ára gamall, gerðist brotlegur við 

þennan einkarétt og skrifaði niður tónverkið eftir að hafa einungis hlustað á það einu sinni. 

Reyndar hlustaði hann á það aftur eftir á og gerði ölitlar lagfæringar. Þetta voru að 

sjálfsögðu helgispjöll en páfinn Clement XIV var mjög hrifinn. Hann sendi eftir Mozart og 

sæmdi hann heiðursorðu. Verkið var síðan gefið út í London 1771 (Angelini, 2013). 

Mozart var reyndar algjört undrabarn, en það er alveg ljóst að fólk hefur mikla getu til að 

sundurgreina hljóð . Þess vegna eru margir möguleikar til hagnýtingar á hljóðrænni 

framsetningu gagna. Sérstaklega í iðnaði sem inniheldur mikið af gögnum og krefst 

stanslausrar vöktunar á gögnunum. Dæmi um þetta eru verðbréfamiðlarar (Childs, Perkins 

& Brooks, 2006). Þeir þurfa stöðugt að vita hver staða markaðsins er. Sumir hafa allt að 

átta skjái fyrir framan sig sem þeir þurfa stanslaust að horfa á og skipta. Gæti ef til vill 
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gagnast að setja fram einhvern hluta af gögnunum sem hljóð?  Annað dæmi má finna í 

heilbrigðisþjónustunni við vöktun sjúklinga, en þar er lífeðlisfræðilegum gögnum um 

ástand sjúklinga breytt í hljóð.  

Sumar gerðir af gagnasöfnum innihalda of mikið af upplýsingum til að fólk geti skilið þau 

á góðan máta. Hætt er við því að starfsmaðurinn sjái ekki skóginn fyrir trjám í slíkum 

tilfellum. Þá gæti gagnast að taka saman heildarmynd gagnanna sem hljóð sem breytist 

eftir stöðu gagnanna og lætur  vita með skýrum hætti ef eitthvað mikið/mikilvægt er að 

gerast. Annar augljóst kostur við slíka framsetningu er að hún fækkar þáttum sem 

starfsmaðurinn þarf að horfa á og fylgjast með. Svona hagnýting getur gagnast í nánast 

hvaða iðnaðarferli sem hugsast getur. Ákveðið ferli gæti gefið frá sér hljóð sem 

starfsmennirnir eru þjálfaðir í að hlusta eftir og þá geta þeir öðlast innsæi (e. intuitive 

understanding) fyrir ástandi ferlisins. Hvað sem öðru líður er ljóst að möguleikarnir eru 

ótalmargir (Edworthy & Hellier, 2005) og um afar áhugavert rannsóknarsvið að ræða.  
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Viðauki  

Hljóðskráin sem fylgir þessari ritgerð inniheldur eftirfarandi:  

1. Upptaka frá NASA af Juno 

2. Undirskalar dúrskalans leiknir í vaxandi röð 

3. Undirskalar jazzmollsinsleiknir í vaxandi röð 

4. Dúr-niðurstöður 

5. Jazzmoll-niðurstöður 
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