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Stærsti flokkur lotukerfisins kallast Hliðarmálmar og í honum eru þrjátíu 
og átta málmar. Flesta hliðarmálma má finna í jörðu en suma þeirra hefur 
maðurinn búið til. Hver og einn hliðarmálmur hefur mismunandi áferð og 
eiginleika, og eru nokkrir þeirra aðeins notaðir í skartgripi á meðan aðrir hafa 
mun fjölbreyttara notagildi. Allir leiða þeir rafmagn, örfáir hafa segulsvið og 
öll hafa þeir mismunandi oxunarstig. Marga þeirra er hægt að greina með 
berum augum. Frumefni lotukerfisins er uppskrift af alheiminum en fæst okkar 
þekkja efnin sem slík. Verkefnið kynnir þá hliðarmálma sem vitað er um, með 
upplýsingum sem ekki má lesa úr lotukerfinu – sem og þrívíðum skúlptúrum 
sem endurspegla notagildi þeirra.
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Frumefni

Frumefni er 
ekki til

Fl
ok

ka
r

Lotur

Hliðarmálmur

Hliðarmálmur, 
er ekki til

Kjarni:
Róteindir 
og nifteindir

Líkindasvæði/
Svigrúm

Rafeindir

Mynd 2

Mynd 1

Í upphafi verkefnisins var markmið að gera eitthvað sem gæti talist gagnlegt í 
kennslufræðilegum tilgangi. Hugmyndin var að gera tilraun til að nýta nýjustu 
tækni til að miðla upplýsingum við kennslu. Ég valdi mér lotukerfið sem 
umfjöllunarefni vegna hræðslu við námsefnið og vildi athuga hvort  ég gæti 
með einhverju móti breytt nálgun á efnið til að efla skilning eða jafnvel auka 
áhuga fólks á viðfangsefninu. . Ég er enginn efnafræðingur og þekkti efnin ekki 
sérstaklega vel í upphafi verkefnisins. Ég fór því að hugsa  hvernig ég myndi 
vilja nálgast frumefni lotukerfisins ef ég væri mættur aftur á skólabekk. Í 
mínum huga er sjónræn framsetning á námsefni líklegri til árangurs og því vildi 
ég setja fram myndrænni nálgun á viðfangsefnið en almennt tíðkast í skólum.

Frumefni lotukerfisins er uppskrift af alheiminum. Sú staðreynd var 
nógu áhugaverð fyrir mig til að vilja tækla þetta verkefni og öðlast 
betri skilning á því. Verkefnið snérist  ekki um að breyta uppsetningu 
lotukerfisins heldur meira að prófíla frumefnin með stuðningi við 
uppsetningu lotukerfisins eins og það er nú þegar. (sjá mynd 1)

Hvernig virkar lotukerfið? 
 Lotukerfið er mjög nákvæmt kerfi og eru stað–setningar hvers og 
eins frumefnis engin tilviljun. Þeim er raðað upp eftir fjölda frumeinda (e. 
atom) sem skilgreina efnin og eru þau sett upp í talnaröð eftir hversu margar 
frumeindir þau bera í sér. Kerfið sýnir einnig innbyrðis skyldleika frumeindanna 
eftir massa þeirra og rafeindaskipun. Frumeindir eru samsettar úr kjarna í 
miðju sem er samsettur af jákvætt hlöðnum róteindum og neikvætt hlöðnum 
rafeindum. Rafeindir raðast á líkindasvæði eða svigrúm (e. orbital) kringum 
kjarnann. Í Lotukerfinu eru 7 lotur sem raðast lóðrétt og 18 flokkar sem 
raðast lárétt. Öll efni sem eru í sama flokki hafa svipaða efnaeiginleika, sem 
byggist á því að rafeinda uppsetning þeirra er svipuð.1 (sjá mynd 1 og 2. 

Fyrir marga geta þessar upplýsingar verið erfiðar að skilja og því 
snérist verkefnið minna um að kryfja efnafræðina og meira um að 
styrkja eða efla þekkingu á lotukerfinu eins og við þekkjum það á mun 
sjónrænni hátt. 

Lotukerfið samanstendur af 118 frumefnum og í þeim eru 8 flokkar sem 
skilgreina efnin. Ég valdi mér því einn flokk til að byrja með og það var stærsti 
flokkurinn sem kallast Hliðarmálmar (e. Transitional Metals).2 (sjá mynd 1)
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1.  Ágúst Kvaran, 
Vísindavefurinn. 
Hvað er lotukerfið?. 
8.1.2004. https://
www.visindavefur.is/
svar.php?id=3943.

2.  Michael Dayah, PTable. 
Periodic table. sótt 
11.05. 2018. https://
www.ptable.com.



Mynd 3Shaders.

Þrívíddar módel
 Undanfarin misseri hef ég öðlast reynslu í þrívíddar–forritinu Cinema4D 
sem er þrívíddarhreyfihönnunarforrit sem ég hef notað til að búa til stafræn 
módel. Sérhæfing mín á því sviði, þ.e. að fást við þrívíð módel var því snemma í 
ferlinu sú miðlunarleið sem ég vildi að nýta í verkefninu.

Til þess að búa til frumefnin í forritinu byrjaði ég á því að greina hvert 
og eitt efni eftir útliti og þá aðallega með litbrigði í huga, hvernig 
þau birtast í sinni hreinustu mynd og hvernig efnið breytist við oxun 
og aðra efnafræðilega þætti. Efnin sem ég gerði í forritinu kallast 
shaders og var því næsta skref í ferlinu að koma shaderinum á 
einhver módel sem ég myndi gera í framhaldinu fyrir  
hvert og eitt efni.(sjá mynd 3) 

Módelin sem ég gerði voru tímafrek. Ég byrjaði á því að búa til abstrakt form 
sem voru í raun „ekki neitt“.(sjá myndir á næstu tvem opnum) Það virkaði 
hins vegar illa þar sem grunn–hugmyndin var að hafa verkefnið upplýsandi. 
Ég fór því að hugsa hvernig ég gæti búið til einhver form í þrívíðum heimi á 
abstrakt hátt og á sama tíma „meikað einhvern sens“ og á sama tíma verið 
upplýsandi um frumefnið. Ég fór því að skoða í hvað viðkomandi efni væru 
notuð og datt því í hug að hafa tengingu við notagildi þeirra án þess að vera of 
bókstaflegu. Þannig varð úr einhverskonar „ómögulegur“ skúlptúr fyrir hvert 
og eitt efni sem átti ef rýnt væri í efnið að minna áhorfandann á eitthvað úr 
raunveruleikanum. (sjá viðhengi, Hliðarmálmar)
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Skissur og prufur, módelin voru þó ekki nægilega 
skýrandi til að hafa tengingu við fræðslu þátt verkefnisins.



Skissur og prufur,



Hámarks þéttleikastig

Lámarks þéttleikastig

Mjög ríkjandi í jarðskorpunni

Miðlungs magn í jarðskorpu Finnst ekki í jarðskorpunni Efnið er með segulsvið

Bræðsla

Fast form

Uppgufun

Efnið er geislavirkt

Efnið finnst á 
rannsóknar stofu

Efnið finnst á jörðinni

Mynd 5

Mynd 6 Mynd 7

Mynd 4

Upplýsinga hönnun
 Til að ýta undir fræsluþátt verkefnisins  vildi ég koma  
inn upplýsingum um frumefnin sem nú þegar eru í lotukerfinu sjálfu og á saman 
tíma  bæta inn í áhugaverðum upplýsingum um hvar megi finna frumefnin. 
Það er að segja, hvort efnin finnist á jörðinni og hversu ríkjandi þau eru í jarð 
skorpunni.(sjá mynd 4) Sum frumefnanna finnast þó ekki á jörðinni en eru búin 
til á rannsóknarstofum og eru notuð við mismunandi tækni. Sum efnanna búa 
yfir önnur sérkenni, eins og segulsviði eða geislavirkni, þessum upplýsingum 
setti ég fram í einhverskonar íkonum til að aðgreina.(sjá mynd 5) Einnig vildi ég 
bæta inn bræðslumarki og uppgufun (sjá mynd 6) og þéttleika hvers frumefnis.
(sjá mynd 7) Þessum upplýsingum vildi ég svo koma fyrir þannig að bæði 
módelin og upplýsingarnar væru sýnilegar á sama stað. 



Pepper ś Ghost.
Hér má sjá tækni 
Peppers beytt í leikhúsi 
í fornri tíð. Gegnsæi 
flöturinn grípur ljósið af 
verunni sem er undir 
sviðið, veran virðist 
þá vera á sviðinu með 
leikara

Til að prufa Hologram 
tæknina notaði ég 
geisladiska hulstur. 
Þannig fékk ég 
staðfestingu á að þetta 
væri framkvæmanlegt. 
Ég ætlaði þó að hafa 
þetta mun stærra í lokar 
útkomunni.

Efra letrið var notað  
í texta.
Neðra letrið var notað 
í tölustafi.

Mynd 8

Mynd 10

Mynd 9

3.  Gagarín, Lava Centre. 
Sótt 11.05.2018. 
http://gagarin.is/
work/lava_centre/
centre/.

4.  Wikipedia, Pep-
per ś ghost. Sótt 
11.05.2018. https://
en.wikipedia.org/wiki/
Pepper%27s_ghost.

5.  Aaron Dodson, The 
Undefeated, The 
strange legacy of 
Tupac’s ‘hologram’ 
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debut. 14.04.2017. 
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the-strange-lega-
cy-of-tupacs-holo-
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Uppsetning 
 Ég leit mjög til sýninga og safna sem eru að vinna með frumlegar leiðir 
til að upplýsa, eins og Lava safnið á Hvolsvelli sem Gagarín vann að.  Það sem 
heillaði mig mest við þeirra nálgun á safninu var gagnvirknin (e.interaction).3 
Safnagestir eru settir í hlutverk, nánast eins og í tölvuleik. Ég vildi að 
mitt verkefni yrði gagnvirkt á sýningunni sjálfri og var það í samræmi við 
grunnhugmynd verkefnisins að það ætti að ýta undir nýjar leiðir við fræðslu.  

Á þessum tíma vissi ég að ég væri að fara prófíla efnin úr flokki 
hliðarmálma og notast yrði við  þrívíddarform. Til að gera stafræna 
þrívídd af þrívídd í raunveruleikanum var næsta verkefni í ferlinu. 
Fyrsta sem mér datt í hug var að nýta heilmyndir (e.hologram) og 
fór að skoða hvernig slík  tækni virkar og hvort hún gæti virkað.  
Leiðbeiningarnar sem ég fékk um þá tækni voru ekki beinlínis einfaldar 
í framkvæmd en ég fann aðra tækni sem gat gengið fyrir mig. 

Ég ákvað að skoða tækni sem kallast Pepper ś ghost og er sjónblekking sem 
hefur verið notuð í leikritum og á tónleikum þar sem notast er við endurvarp 
á gegnsæjan flöt sem fær fólk til að halda að hlutirnir sem þeir eru að horfa 
á séu að gerast á þeim stað sem þeir birtist.4 (sjá mynd 8) Ein þekktasta 
notkunin á þessari tækni var þegar hinn látni rappari Tupac Shakur var 
komið fyrir á sviði eins og hann væri risinn upp frá dauðum til að halda 
tónleika.5 Sú tækni fannst mér mjög áhugaverð og vildi ég athuga hvort að 
þrívíddarmódelunum gæti verið varpað með þessum hætti á gler. Til að prufa 
tæknina notaði ég símaskjá sem ég kom fyrir inn í opið geisladiska hulstur og 
hallaði glæru lokinu yfir síma skjáinn. Myndin af símaskjánum birtist þá á glært 
lokið.(sjá mynd 10) Ég vildi þó hafa þetta mun stærra fyrir sýninguna en fékk 
staðfestingu á því að tæknin gæti gengið upp með þessari tilraun. 

Letur notkun
 Heilmynda tæknin (e.hologram) krafðist þess að ég yrði að notast 
mikið við svart því að endurvörpunin á glerinu virkaði best í myrkri. Ég valdi því 
að vinna upplýsingahönnunina á svörtum grunni. Upplýsingarnar máttu ekki 
vera of ráðandi þannig að þær myndu skemma fyrir þannig að ég notaðist við 
þunnar línur í hönnuninni. Leturnotkunin var annars vegar sans serif letrið Bluu 
sem þjónaði öllum texta verksins. Það gaf ákveðið útlit sem ég kunni að meta 
í þessum heimi þar sem tölustafir ráða ríkjum. Ég reyndi að velja vel læsilegt 
letur fyrir tölustafina og var Eurostile fyrir valinu. Ég valdi það aðallega vegna 
þess hversu  læsilegir tölustafir eru í letrinu og hversu vel passaði við  
Bluu leturtýpuna.(sjá mynd 9)

Til að halda mig innan þess að upplýsa um viðfangsefnið á sjónrænan 
hátt ákvað ég að notast lítið við tölustafi og vildi frekar gefa 
áhorfandanum frekar tilfinningu fyrir þessum auka upplýsingum. 
Þrívíddarmódelin áttu að snúast í hringi til að sýna allar hliðar þess og 
draga þau út eins og þau væri fljótandi í loftinu, með þeim hætti kom 
hreyfing á myndina.  



Fe
Upplýsingahönnunin  Hér má sjá hvernig uppsetningin var á upplýsingahönnuninni. Stærðin var í 

hlutföllunum 1080x1920, því þessu átti að koma fyrir á sjónvarpskjá í portret.
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Við uppsetningu verksins varð að hugleiða vel hvernig alla þessa þætti mætti 
að setja saman fyrir sýninguna. Ákjósanlegast var að hafa eins mikið myrkur 
og mögulegt væri til að hologram tæknin myndi virka nægilega vel. Ég vildi 
forðast að hafa verkið í lokuðu rými fyrir utan sýningarýmið og vildi ekki þvinga 
sýningargesti til að fara inn í einhvern myrkrabás.  

Miklar pælingar fóru því í að leysa hvernig best væri að byggja í 
kringum hönnunina. Niðurstaðan var sú að ég útbjó myrkraherbergi 
sem væri hægt að horfa inn í úr sýningarrýminu og áhorfandinn væri 
vitni af hönnunninni sama hvar hann stæði í rýminu.

Skissurnar af yfirbyggingunni sem ég þurfti að útbúa fyrir sýninguna voru flest 
allar mjög spilakassalegar (e.arcade) en mér fannst það ekki ganga almennilega 
upp. Loks komst ég að niðurstöðu að hafa opið niður á gólf að framan sem 
einhverskonar myrkrar skýli og takkaborð sem yrði á gólfinu fyrir framan bygg–
inguna til að gera áhorfandanum kleyft að skipta um frumefni.(sjá mynd 12) 

Takkaborðið var gífurlega mikilvægur partur af heildarmyndinni því 
það þjónaði gagnvirku (e.interaction) hugmyndum  mínum þar sem 
áhorfandinn fær þá að ráða ferðinni sjálfur og hefur tíma til að skoða 
á sínum hraða. Til þess að útskýra hvað fólk væri að horfa á þurfti 
að vera einhverskonar myndlykill, enda var áætlunarverk mitt að 
gera eitthvað sem væri fræðandi og myndi styðja við námsefnið en sú 
hönnun var hugsuð í kringum takkann sem stjórnar upplifuninni.(sjá 
mynd 12, 13 og 14)

Hér var verið að smíða 
hologram tæknina í 
stærri skala. Á þessu 
stigi vantaði bara gler 
á milli til að sameina 
þrívíddina og upplýsinga 
hönnunina.

Lokar niðurstaðan á 
yfirbyggingu í kringum 
hönnunina.

Mynd 11

Mynd 12



Glerið komið upp og 
myrkur til að ná hárri 
skerpu á þríví

Verkið var sýnilegt frá 
öllum salnum.

Mynd 14

Mynd 13



Til að framkvæma hologramtæknina þurfti ég tvo sjónvarpsskjái sem hægt 
væri að stjórna á sama tíma með einum takka (til að skipta um frumefni). Ég 
hafði litla hugmynd um hvernig ég ætti að láta það ganga upp, en ég hafði 
verið að skoða mismunandi forrit sem ættu að geta hjálpað mér við að kóða 
slíka skipun. Tíminn var þó naumur og ég hafði aldrei gert forritunar kóðun 
áður. Þetta  olli mér töluverðri streitu  vefleit hjálpaði mér lítið og  allt sem 
ég reyndi gekk illa. Eftir stranga leit að svörum við þessum mikilvæga þætti 
verksins komst ég loks að því hvernig hægt væri að útfæra hugmyndina. . 
Myndbandsspilarinn VLC býður upp á að skipta einu myndbandi í tvo glugga, 
þannig að ég útbjó eitt video fyrir hvert frumefni sem væri skipt í tvennt, eitt 
með þrívíða skúlptúrunum og annað með upplýsingar-hönnuninni.(sjá mynd 15) 
Myndbandsgluggunum var síðan dreift yfir á þessi tvö mismunandi sjónvörp og 
látin fylla út í skjáinn í viðstöðulausri  lúppu. Nú var hægt að ýta á einn takka á 
lyklaborði til að skipta um video sem var dreift yfir á tvo skjái.

Til að stjórna tvemur 
skjám í einu var 
einfaldasta leiðin að 
nota VLC spilarann 
sem býður upp á að 
skipta einum video  
file upp í fleiri glugga 
enn einn.

Mynd 15



Í flokki hliðarmálma gerði ég 16 efni af 38 efnum fyrir sýninguna. Nokkur þessa  
efna  finnast aðeins á rannsóknarstofum og eru aðeins á færi sérfræðinga að 
lýsa. Ef horft væri til framtíðar með þetta verkefni gæti ég vel hugsað mér að 
klára öll 118 efni lotukerfisins. Ég get séð þetta fyrir mér á gagnvirkri vefsíðu 
eða spjaldtölvu appi þar sem hægt er að fletta upp nákvæmum upplýsingum 
um hvert og eitt frumefni. 
 Kannski eru bækur ekki lengur leiðin til að kenna vissa hluti og væri 
ég til í að sjá kennsluefni og kennsluaðferðum beitt meira með nútíma tækni. 
Þetta gæti þá átt við um meira en bara efnafræði og önnur náttúruvísindi. 



Niðurlag Vinnsla þessa verkefnis var bæði erfið og fræðandi og leið ekki sá 
dagur að hugur minn væri ekki við verkið á meðan á því stóð. Ég vildi gera 
þetta vel af mörgum ástæðum. Fyrst og fremst til að vera stoltur af sjálfum 
mér þegar uppi væri staðið og sanna mig fyrir bæði kennurum og fjölskyldu. 
Þegar maður setur markið hátt getur reynst erfitt að halda haus þegar maður 
rekur sig á hindranir en sem betur fer var góður stuðningur alls staðar í 
kringum mig, bæði í skólanum og heima við og má ég því þakka vel fyrir mig og 
var útkoman  vonum framar. Endurvörpunin á glerinu gaf þrívíddarmódelunum 
alveg einstaka dýpt sem ég hefði ekki geta náð með neinum öðrum hætti. 
Módelin voru í góðri upplausn, nánast eins og á  góðum sjónvarpsskjá en á 
sama tíma alveg gegnsætt. Gegnsæið í birtingarmynd módelana gerði þar 
af leiðandi áhorfandanum kleyft að sjá upplýsingahönnunina mjög skýrt og 
upplýsingahönnunin komst því vel til skila. Það eitt að hafa einn takka til að 
skipta um frumefni var algjörlega rúsínan í pylsuendanum. Það batt þetta allt 
saman fyrir sýningargesti. Að mínu mati tókst ætlunarverkið sem var að skapa 
gagnvirkt og fræðandi verk.  
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Ómögulegir skúlptúrar
 DaðI Vikar Davíðsson



Scandium Notað í dýrindis reiðhjóla stell og orustuþotur. Vanadium Notað í verkfæri og vélabúnaði.



Titanium Notað í mjaðmaskipti, hækjur og reiðhjól. Chromium Notað í bílaparta.



Járn  Mest notaði málmurinn, notað í stál sem er notað í 
mörgum tilgangi, efnið býr yfir segulsviði.

Nikkel  Frumefnið hefur verið notað í vélbúnaði og hreyflum 
undir báta, einnig er það notað í peninga, efnið býr  
yfir segulsviði.



Kopar  Algengasta notkun eru rafmagnsleiðslur og 
vatnslagnir. Kopar er þó notaður í margt annað,  
t.d. hljóðfæri.

Yttrium Algeng notkun er í gervihnattardiska.



Technitium Notað í gamma geislun í heilbrigðisþjónustum. Hafnium  Notað í kjarnorku kafbátum, tölvukubbum og plasma 
logsuðu 



Silfur  Notað í skartgripum, hnífapörum, svo leiðir það best 
rafmagn af hliðarmálmum.

Tungsten  Efnið var notað í  ljósaperur, perurnar hinsvegar 
hitnuðu mjög mikið og eyddu of miklu rafmagni, 
helsta notkun í dag eru í tannlækna borum.



Osmium  Efnið er mjög sjaldgjæft, en það er ekki mikið notað. 
Það er notað hinsvegar í skrautskriftar pennum, 
nálum og blásturshljóðfærum

Platinum  Efnið er mjög kostnaðarsamt frumefni, en það 
er notað í marga hluti, yfirleitt í mjög litlu magni. 
Algeng notkun, start kerti og hvarfakúta í bílum, 
tölvubúnaði og skartgripum.



Gull  Efnið er mjög sjaldgjæft og kostnaðarsamt, algengasta 
notkun er í skartgripi og einstöku sinnum í tölvubúnaði

Kvikasilfur  Efnið er ekki mikið notað sökum þess að það er 
eini málmurinn sem er í vökvaformi við stofu hita. 
það er notað hinsvegar í hitamælum. Kvikasilfur 
finnst þó mikið í sjávardýrum því það er mikið af 
kvikasilfri í sjónum.




