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Útdráttur 

Í ritgerð þessari verður farið yfir sögu hringóma hljóðkerfa og forsendur þeirra í gegnum 

tíðina til dagsins í dag. Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar með rýmisnotkun á hljóði og 

skipa hringóma hljóðkerfi þar stóran sess. Þau voru gjarnan notuð til að líkja eftir hinu 

upprunalega rými þar sem hljóðið var tekið upp eða til þess að skapa nýtt rými. Markmiðið 

var, og er, þó yfirleitt að gefa hlustanda ríkari upplifun á hljóðinu, hvort sem það í tónlist, 

kvikmyndum, tölvuleikjum, sýndarveruleika eða öðru. Að lokum verður spáð í framtíðina 

og því haldið fram að hringóma hljóðkerfi muni þar enn skipa sess, þó það verði í öðru 

formi en fólk hefur vanist hingað til. 
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Inngangur  

Í ritgerð þessari verður farið yfir sögu hringóma hljóðkerfa og forsendur þeirra í gegnum 

tíðina til dagsins í dag.  

 

Flestir eru vanir víðóma hljóðkerfum (enska: stereo), sem beina hljóði að hlustandanum úr 

tveimur áttum; hægri og vinstri, líkt og heyrnatól og stereógræjur gera. Hringóma 

hljóðkerfi (enska: surround system) hafa hins vegar fleiri hátalara og beinist hljóðið líka að 

hlustandanum að framan og aftan. Til þess að hljóðið umkringi hlustandann þarf, til 

viðbótar við víðóma kerfi, að bæta við einum eða fleiri hátölurum og huga þarf að 

staðsetningu þeirra og hvert þeir miða.  

 

Til eru margar útfærslur af hringóma kerfum, en það algengasta er 5.1 kerfið sem notað er 

víða í bíóhúsum. Það samanstendur af hægri og vinstri hátölurum, auk miðjuhátalara á 

milli þeirra, hægri og vinstri bakhátalara og að lokum bassabox fyrir lágtíðniáhrifahljóð. 

Þetta kerfi hentar vel fyrir áheyrendahóp sem er ekki á hreyfingu og snýr ávallt í sömu átt 

því þá er hægt að hljóðblanda á máta sem nýtir sér úr hvaða átt hljóðin berast og hafa áhrif 

á rýmisvitund (enska: spatial awareness) hlustanda.  

 

,,Hringóma” var lengi vel notað sem regnhlífarheiti yfir hinar ýmsu hátalarauppsetningar, 

en breyting hefur orðið á því á undanförnum árum með auknum vinsældum umlykjandi 

hljóðs (enska: immersive sound). Því er nauðsynlegt að taka það fram að munur er á 

hugtökunum tveimur, en í umlykjandi hljóði er vídd bætt við og hljóð berst líka að ofan og 

jafnvel neðan. Hægt er að líta svo á að víðóma kerfi noti x-ás, hringóma hljóð notar x- og 

y-ás og umlykjandi hljóð notar x-,y- og z-ás. Þetta er það sem átt er við þegar talað er um 

víddir í hljóðsamhengi í ritgerðinni.  

 

Í augum margra virðast hringóma hljóðkerfi vera nýleg tækni. Þó að tæknileg framþróun 

hafi gjörbreytt birtingamynd þeirra og hvernig þau eru notuð, þá teygir saga hringóma 
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hljóðkerfa sig lengra aftur en marga grunar. Fyrsta tilraun með slík kerfi á opinberum 

vettvangi var í kvikmyndinni Fantasia á vegum Walt Disney árið 1940 og fékk kerfið sem 

notað var nafnið ,,Fantasound”.1 Seinni heimsstyrjöldin setti hins vegar strik í reikninginn 

hvað varðar flesta þætti samfélagsins, þar á meðal tækniframþróun. Þar sem hringóma 

hljóðkerfi var hvorki nýtt í hernaðarlegum tilgangi né til uppbyggingar samfélags í kjölfar 

stríðs, var lítil þróun á því sviði um sinn.2  

 

Áberandi ris varð í sögu tækninnar eftir 7. áratug, en það var þá sem hún varð í fyrsta sinn 

tiltölulega aðgengileg almenningi. En á hvaða sviði hefur þróun hringóma hljóðkerfa helst 

farið fram? Hvað var það sem hvatti fólk til að gera tilraunir með slík hljóðkerfi? Og lítur 

út fyrir að samfélagið muni hafa not fyrir hringóma hljóðkerfi á tímum þar sem heyrnartól 

og einóma hátalarar eru vinsælli en nokkru sinni fyrr? Leitast verður við að svara þessum 

spurningum í þessari ritgerð með yfirferð yfir sögu hringóma hljóðkerfa.  

                                                
2 Tomlinson Holman, Surround Sound: Up and Running, (MA BNA: Elsevier, 2008), bls 4.  
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1. 1940-1970  

Fantasound 
Hugmyndin að bíómyndinni Fantasia kviknaði hjá Walt Disney þegar hann vildi gera 

teiknimynd undir sinfóníuverki Paul Dukas, The Sorcerer’s Apprentice. Úr varð bíómyndin 

Fantasia og árið 1937 hóf samnefnt framleiðslufyrirtæki Disney þróun á nýrri tækni sem 

átti að nota til að flytja bíómyndina. Markmið Disney var að líkja eftir upplifun af lifandi 

sinfóníutónleikum, auk þessa að láta hljóð hreyfast með hreyfingum á skjánum og veita 

þannig ríkari upplifun en áður hafði þekkst í kvikmyndahúsum.3 

 

Fyrsta útgáfa Fantasound var kölluð Mark I og samanstóð hún af fimm hátölurum. Þrír 

þeirra voru staðsettir fyrir framan áhorfendur, einn í miðjunni og tveir í hvoru horni. Tveir 

hátalarar voru fyrir aftan áhorfendur, hvor í sínu horni. Í gegnum hátalarana voru sendar 

tvær hljóðrásir, önnur fór í miðjuhátalarann og hin var send í hina fjóra hátalarana. 

Tilraunir hljóðmannanna sem unnu að verkefninu leiddu af sér rýmishreyfingu hljóðs 

(enska: panning) og þeim tókst að færa hljóðrás á milli hátalara á þennan máta án þagna 

eða stökkva, svo hreyfingin hljómaði náttúrulega. 4 

 

Fleiri útgáfur af Fantasound fylgdu í kjölfar Mark I og varð uppsetning kerfisins sífellt 

flóknari. Hljóðmenn Disney áttu við og betrumbættu alla mögulegu tæknilegu þætti 

hljóðkerfisins, ekki einungis þá sem sneru að því að ákvarða hátalarafjölda og staðsetningu 

þeirra. Disney hannaði tíu prufutýpur af Fantasound fyrir Fantasia og var það sú áttunda, 

Mark VIII sem notuð var við frumsýninguna. Sú útgáfa innihélt þrjár hljóðrásir og átta 

hátalara, þar sem við upphaflegu útgáfuna höfðu bæst tveir hliðarhátalarar og einn í loftið 

sem sneri niður að áhorfendum.5  

 

                                                
3 Griffin, „Fantasound: A Retrospective of the Groundbreaking Sound System of Disney,“, bls 2. 
4 Griffin, „Fantasound: A Retrospective of the Groundbreaking Sound System of Disney,“, bls 25-
26. 
5 Griffin, „ Fantasound: A Retrospective of the Groundbreaking Sound System of Disney,“, bls 26-
29. 
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Fantasia var frumsýnd árið 1940 á Broadway í New York og var sýnd í fjörutíu og níu 

vikur. Eftir það var farið á flakk með myndina og Fantasound kerfið, og var það sett upp í 

tólf kvikmyndahúsum á meðan á sýningaferðalaginu stóð. En að setja upp Fantasound var 

tímafrekt og þurfti að loka kvikmyndahúsinu í nokkra daga áður en Fantasia var sýnd til 

þess að setja upp þetta flókna kerfi. Þegar ljóst var að verkefnið myndi ekki standa undir 

sér fjárhagslega var brugðið á það ráð að halda áfram að sýna sýninguna í einóma 

hljóðkerfi, sem olli áhorfendum vonbrigðum þar sem mikið hafði verið gert úr þeirri nýju 

uppfinningu sem Fantasound var.6 

 

Todd AO 
Árið 1955 var bíómyndin Oklahoma! frumsýnd. Hún var meðal annars merkileg fyrir það 

að hún var tekin upp og sýnd með nýrri tækni á vegum fyrirtækisins Todd AO. Mest 

áhersla var lögð á upptöku og sýningu á myndefninu og það var það sem Todd AO var 

þekktast fyrir um sinn. Auk þess fylgdi sex rása hljóð. Á þeim tíma var hljóðið skilgreint 

sem víðóma, en fimm rásir fóru í hátalara bakvið sýningartjaldið á meðan ein rás fór í 

hátalara í salnum, sem flutti áhrifahljóð og gaf áhrif hringóma hljóðs, þó heldur frumstætt 

væri. Todd AO náði miklum vinsældum og tækni þessa mátti finna víða í 

kvikmyndahúsum á 6. og 7. áratug síðustu aldar. Þegar aðrar og betri aðferðir við 

myndupptöku og -sýningu tóku við sneri fyrirtækið sér enn frekar að hljóðtækni og 

sérhæfði sig í ýmsum hljóðupptökum.7 

 

Stockhausen 
Á árunum 1955-1956 samdi þýska tónskáldið Karlheinz Stockhausen hljóðverk sem bar 

titilinn Söngur æskufólks (þýska: Gesang der Jünglinge). Hljóðverkið var byggt á 

upptökum af ungum dreng að syngja biblíuvers auk annarra hljóða sem hann bjó til með 

rafrænum hætti. Upphaflega var verkið hugsað fyrir fimm rásir sem áttu að fara í fjóra 

hátalara í feróma uppsetningu, auk eins hátalara í loftinu sem átti að bæta annarri vídd við 

                                                
6 Griffin, „Fantasound: A Retrospective of the Groundbreaking Sound System of Disney,“, bls 32-
33. 
7 „The Todd AO Corporation,“ Encyclopedia.com, síðast uppfært 18. apríl 2020, 
https://www.encyclopedia.com/books/politics-and-business-magazines/todd-ao-corporation. 
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hljóðið.8 Feróma (enska: quadraphonic) uppsetning rammar áheyrendur inn í ferhyrning og 

standa hátalarar í hverju horni og beinast að þeim. Það tókst hins vegar ekki að koma staka 

hátalaranum í loftinu fyrir og því var hann settur upp á svið og notaður sem miðjuhátalari. Í 

síðari útgáfum af verkinu var það fjögurra rása feróma verk.9 

 

Söngur æskufólks vakti mikla athygli á sínum tíma og hörð viðbrögð þar að auki, sem að 

öllum líkindum mátti rekja til þess að Stockhausen notaði augljósar vísanir í kristna trú og 

helgirit hennar við tónsmíðina. Tónverkið sjálft þótti heldur nýstárlegt á þeim tíma en þykir 

nú sígilt í sögu raftónlistar og hefur verið flutt á tónleikum víða, bæði í fer- og víðóma 

útgáfum.10  

 

Stockhausen hélt áfram að gera tilraunir með tónlist og rými. Við gerð tónverksins 

Kontakte (1960) útbjó Stockhausen snúningsbúnað með áföstum stefnuvirkum hátalara. Í 

kringum hátalarann staðsetti hann míkrófóna sem 

tóku upp hljóðið sem spilað var í gegnum 

hátalarann á meðan hann snerist. Þannig bjó 

Stockhausen til náttúruleg áhrif rýmishreyfingar 

sem síðan voru spiluð á hringóma hljóðkerfi og 

þannig skilaði hreyfingin sér til hlustanda.11 

 

Varèse 
Samtökin Bureau International des Expositions standa á fimm ára fresti fyrir alþjóðlegri 

sýningu sem kallast World Expo (íslenska: Heimssýning). Sýningin stendur í 3-6 mánuði, 

en undir hana eru reistar byggingar eða mannvirki af einhverju tagi. Tilgangur World Expo 

er að hampa afrekum hinna ýmsu þjóða og sameina þær, enda er skilyrði sýninganna að 
                                                
8 Paul Miller, „Stockhausen and the Serial Shaping of Space,“ Ph.D. ritgerð, Rochester University, 
2009, bls 4. 
9 David G. Malham og Anthony Myatt, „3-D Sound Spatialization using Ambisonic Techniques,“ 
Computer Music Journal 19, nr. 4 (1995), bls. 59, http://www.jstor.org/stable/3680991. 
10 Kurt Stone, „ Karlheinz Stockhausen: Gesang der Jünglinge (1955/56 ),“ The Musical Quarterly 
49, nr. 4 (1963) bls. 551-554, https://www.jstor.org/stable/740590. 
11 Christoph von Blumröder, „Karlheinz Stockhausen – 40 Jahre Elektronische Musik,“ Archiv für 
Musikwissenschaft 50, nr. 4 (1993), bls. 318, https://www.jstor.org/stable/930911. 

Mynd 1: Stockhausen við upptökur fyrir Kontakte. 
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þær heyri undir þemu sem allt mannkyn getur tengt við að einhverju leyti. 12 

 

Oft hafa innsetningar fyrir World Expo verið nýttar til að sýna tækniframþróun og var það 

tilfellið árið 1958 þegar sýningin var haldin í Brussel og það var arkitektinn Le Corbusier 

sem hannaði hina svokölluðu Philips Pavilion af því tilefni. Það var hinsvegar tónskáldið 

Edgar Varèse sem fenginn var til að semja hljóðverk sem flytja átti inni í nýbyggingunni 

ásamt ljósasýningu og ljósmyndum sem varpað var á veggi hennar.  

 

Varèse tók heldur framsækna nálgun á verkefnið og samdi tónverkið Poème électronique 

sem var á þremur rásum og var flutt í gegnum 350 hátalara sem festir voru í loft og á veggi 

byggingarinnar. Af þessum þremur rásum var ein fyrir hljóðverkið, önnur fyrir áhrifahljóð 

(enska: SFX) og sú þriðja fyrir enduróm (enska: reverberation). Þessar rásir voru síðan 

færðar á milli hátalara og þannig hreyfðist 

hljóðið í rýminu. 13  Markmið Varèse var að 

vinna með hreyfingu hljóðs í þessu tiltekna rými 

og veita áheyrendum þá upplifun að hljóðið 

hreyfðist í kringum þá og bærist að þeim úr 

öllum áttum. Sýningin er álitin vera fyrsta stóra 

heimssýningin eftir seinni heimsstyrjöld og með 

umfangsmeiri innsetningum sem sést höfðu á 

þeim tíma. 14 

 

Þrátt fyrir árangur Stockhausen og Varèse 

varð ekki hröð þróun á sviði tónlistar fyrir hringóma kerfi þar sem þáverandi staða 

hljóðtækni bauð ekki upp á að slík tónlist kæmist í almenna dreifingu.15 

                                                
12 ,,About us,” Bureau International des Expositions, sótt 29. apríl 2020, https://www.bie-
paris.org/site/en/. 
13 Marc Treib, Space Calculated in Seconds: The Philips Pavilion, Le Corbusier, Edgar Varèse 
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996), bls. 203. 
14 Vit Zouhar et al. , „Hearing Varèse’s Poème Électronique Inside a Virtual Philips Pavilion,“ 
(rannsóknarverkefni, Palacký University et al., 2005), bls. 1. 
 

Mynd 2: Horft upp veggi Philips Pavilion á fjölda hátalara.  
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2. 1970-2000 

,,Quad” tímabilið 
Undir lok sjöunda áratugarins ruddu víðóma hljóðkerfi sér til rúms og um miðjan áttunda 

áratug urðu fljótt að staðalbúnaði á heimilum. Útgáfa á tónlist fylgdi þeim staðli. Sem gott 

dæmi um tíðarandann og þáverandi hljóðtækni má nefna að fyrsta plata Bítlanna til að vera 

gefin út eingöngu á víðóma formi var Abbey Road, sem kom út árið 1969.16 

 

Snemma á áttunda áratuginum kom á markaðinn nýtt hljóðkerfi sem átti að bylta því 

hvernig fólk hlustaði í heimahúsum og hrekja burt víðóma kerfi. Á ensku var það ýmist 

kallað quadraphonic eða quad en hér mun notast við hugtakið ,,feróma”. Feróma hljóðkerfi 

var reyndar ekki nýtt og eins og fram hefur komið var það tónlist Karlheinz Stockhausen 

sem heyrðist spiluð í gegnum feróma hljóðkerfi áratug áður. Uppstilling hátalara var sú 

sama og áður, fjórir hátalarar sem mynda ferhyrning. Í þetta skiptið átti þó að gera feróma 

kerfi aðgengileg almenningi og hugmyndin var að fólk myndi stilla upp hátalara í hverju 

horni stofunnar eða þess herbergis þar sem kerfið var. Útgáfa á tónlist sem studdi 

hljóðkerfið hófst af fullum krafti og stór fyrirtæki á borð við Columbia Records, JVC og 

Pioneer voru á meðal þeirra fjölmörgu sem hófu framleiðslu á feróma 

hljómflutningsgræjum. 

 

Markmiðið var að selja fólki þá hugmynd að feróma hljóðkerfi myndu færa þeim upplifun 

af lifandi tónleikum heim í stofu. Mikið var gert úr mikilvægi enduróms úr rýminu þar sem 

tónlistin var upphaflega leikin, sem var eitthvað sem einungis hringóma hljóðkerfi gat líkt 

eftir. Margir héldu því fram að feróma hljóðkerfi myndu taka endanlega yfir markaðinn og 

ýta víðóma hljóðkerfum til hliðar á sama hátt og einóma hljóðkerfi höfðu þurft að hörfa á 

sínum tíma fyrir þeim víðóma.  

 

                                                
16 William D. Moylan, ,,The Beatles’ revolutionary use of recording technology in ‘Abbey Road’,” 
The Conversation, 1. október 2019, https://theconversation.com/the-beatles-revolutionary-use-of-
recording-technology-in-abbey-road-124070. 
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Feróma hljóðkerfi kostuðu töluvert meira en víðóma hljóðkerfi og almenningur virðist ekki 

hafa verið reiðubúinn til að borga fyrir það sem feróma kerfi buðu uppá. Þar að auki virðist 

hafa spilað inn í að þrátt fyrir virka útgáfu á feróma hljómplötum var safnið enn stærra og 

fjölbreyttara fyrir víðóma plötur, svo hugsanlega sá fólk ekki fram á að geta nýtt tæknina. 

Steven R. Postrel skrifaði grein um frægðarför feróma hljóðkerfa og þar kom fram: 

Þetta sýnir fram á erfiðleikana við það að koma á fót nýrri tækni, hverrar velgengi 

byggist á að stór hluti notenda taki hana upp, og sýnir hvernig vandamálin eru 

mögnuð upp af víðtekinni notkun úreltrar tækni. Þar að auki buðu mismunandi 

fyrirtæki uppá ólíkar útgáfur feróma hljóðkerfa sem voru ósamrýnanlegar, og hafði 

samkeppni milli þeirra áberandi áhrif á möguleika feróma hljóðkerfa að taka yfir 

eldri hljóðtækni. [íslensk þýðing]17 18 

Postrel ítrekar að ný tækni velti á því að fjöldi notenda tileinki sér hana og hefur það 

ítrekað verið raunin með hringóma hljóðkerfi. Að auki nefnir hann mistök framleiðenda 

sem fólust í of harðri samkeppni sem leiddi af sér að mismunandi feróma kerfi voru 

ósamrýmanleg og virkuðu því ekki sem ein heild á markaðnum. Um miðjan áttunda áratug 

var ljóst að feróma hljóðkerfi myndu ekki koma í stað þeirra víðóma.19  

 

Kvikmyndahús á 8. áratug 
Á þessum tíma var algengt að kvikmyndahús hefðu nokkra framhátalara til að varpa hljóði 

yfir salinn en algengast var að myndir væru gefnar út á einóma formi, þó að þróun hefði 

hafist í átt að víðóma útgáfu. Ýmsir framleiðendur hljómflutningstækja höfðu gefið út 

víðóma- og jafnvel hringóma hljóðkerfi í kjölfar Todd AO, en ekkert þeirra náði að festa 

sig í sessi sem staðlað kerfi kvikmyndahúsa. Helst má þó nefna Dolby SVA kerfið sem 

framleitt var af Dolby Labs, bandarísku hljóðtæknifyrirtæki sem hefur verið gríðarlega 

                                                
17 Upprunalegur texti: ,,It demonstrates the difficulty of establishing a new technology whose 
benefits depend on wide adoption, and shows how the problems are magnified by large installed 
bases of old technology. In addition, because different firms sponsored incompatible systems of 
quadraphonic sound, the effects of competition on the possibility of replacing old technology are 
highlighted.” 
18 Stephen R. Postrel, „Competing Networks and Proprietary Standards: The Case of Quadraphonic 
Sound,“ The Journal of Industrial Economics 39, nr. 2 (1990), bls. 169, 
http://www.jstor.org/stable/1078814. 
19 Postrel, „Competing Networks and Proprietary Standards: The Case of Quadraphonic Sound,“ 
bls. 169, https://www.jstor.org/stable/2098492. 
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mikilvægt þegar kemur að þróun og stöðlun hljóðkerfa fyrir bíómyndir. Dolby SVA, sem 

kom út árið 1974, var víðóma hljóðkerfi sem gat líka sent út hljóð í feróma kerfi, væri fyrir 

hendi aðstaða fyrir slíkt.20  

 

Star Wars 
Bíómyndin Star Wars (nú titluð Star Wars: Episode IV – A New Hope) markaði þó 

ákveðnar breytingar í heimi kvikmyndahljóðs. Myndin kom út árið 1977 og var leikstýrt af 

George Lucas. Lucas var meðvitaður um möguleikana sem hljóð hafði til að verða 

mikilvægur og áhrifaríkur partur af bíóupplifuninni og lagði mikla áherslu á að hljóðið yrði 

vandað. Leiddi þetta til þess að myndin varð að mörgu leyti merkileg hvað varðar 

hljóðkerfi og eftirvinnslu á hljóði.21  

 

Fyrst má nefna að Star Wars lagði grunninn að því sem síðar varð að staðlaðri lágtíðnirás 

(enska: LFE/low-frequency effects) og kom það til af því að með notkun á venjulegum 

hátölurum tókst ekki að skapa þá hljóðmynd sem þótti eiga við geimstríðsmynd. Bassinn 

þótti ekki nógu hávær og ef hækkað var í lægri tíðnum skiluðu mið- og efri tíðnir sér verr 

og urðu torgreinanlegri en ella. Þess vegna voru lágtíðnihljóð skilin frá með lágfæðisíu 

(enska: low-pass filter) og send í gegnum hátalara sem einungis fékkst við þau. Á þessum 

tíma var bassarásin kölluð ,,babyboom-rás”, en það var nokkurskonar vinnutitill. Mörg 

kvikmyndahús áttu enn aukahátalara frá tímum Todd AO og lögðu sérfræðingar Dolby 

Labs til að þessir hátalarar yrðu notaðir einungis fyrir bassa.22 Síðar varð rásin stöðluð 

LFE-rás og Dolby Labs gaf  út eftirfarandi lýsingu á henni: 

Lágtíðnirásin inniheldur, ólíkt meginrásum hljóðs, einungis upplýsingar um 

bassatíðni (<120 Hz) og hefur engin áhrif á rýmisskynjun hlustanda á því hljóði sem 

unnið er með. Tilgangur lágtíðnirásarinnar er að vera viðauki við þá lágu tíðini sem 

spiluð er eða að létta undir með hinum rásunum. [íslensk þýðing]23 24 

                                                
20 Larry Blake, „Mixing Dolby Stereo Film Sound,“ Recording Engineer/Producer 12, nr. 1 (1981), 
bls. 1, https://www.in70mm.com/news/2015/mixing/index.htm 
21 David Konow „Star Wars and the Explosion of Dolby Stereo,“ Adam Savage’s Tested, 2014. 
https://www.tested.com/starwars/460476-star-wars-and-explosion-dolby-stereo/. 
22 Holman, Surround Sound: Up and Running, bls. 54-55. 
23 Upprunalegur texti: ,,In contrast to the main channels, the LFE channel delivers bass-only 
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Við útgáfu Star Wars var hins vegar gengið lengra en vanalegt þótti í rýmishreyfingu 

hljóðsins og mikið var spilað með rýmisvitund áhorfenda. Þar að auki kom myndin út á 

nýju hljóðkerfi Dolby sem kallaðist Dolby Stereo 70mm og var það skilyrði að hafa slíkt 

hljóðkerfi til að fá að sýna myndina. Dolby Stereo 70mm hafði hægri, vinstri og 

miðjuhátalara, auk bakhátalara sem skapaði hringóma hljóðmyndina sem notuð var þegar 

geimskip nálguðust áhorfendur að aftan. Kvikmyndahús voru neydd til að uppfæra 

hljóðkerfin sín og eftir sýningar á Star Wars mátti finna Dolby Stereo í þúsundum 

kvikmyndahúsa út um allan heim.25 26 

 

Stuttu eftir að Star Wars kom út var bíómyndin Close Encounters of the Third Kind 

frumsýnd og var hún fyrsta bíómyndin til að nota bassahátalara (enska: subwoofer) fyrir 

LFE-rásina. Bassahátalar eru, eins og nafnið gefur til kynna, hátalarar sem eru sérstaklega 

til þess gerðir að spila lágar tíðnir og eru nú partur af stöðluðu víðóma kerfi 

kvikmyndahúsa. 27 

 

1987 SMPTE 
SMPTE stendur fyrir Society of Motion Picture and Television Engineers sem eru 

alþjóðleg samtök hverra helsta hlutverk er að ákveða og innleiða staðla í bíómynda- og 

sjónvarpsbransanum. Samtökin voru stofnuð árið 1916 og hafa síðan þá unnið að því að 

skilgreina notkun nýrrar og gamallar tækni og eru staðlar þeirra yfir 800 og ná yfir mynd, 

hljóð og annað sem viðkemur kvikmyndum og sjónvarpi.28 Árið 1987 var nefnd innan 

SMPTE sem kallaðist Digital Sound on Film sem stóð fyrir því að staðall var settur á 
                                                                                                                                              
information (<120 Hz) and has no direct effect on the perceived directionality of the reproduced 
soundtrack. Its purpose is to supplement the overall bass content of the program or to ease the 
burden on the other channels.” 
24 „What is the LFE channel?“ Dolby Labs, 2000, 
https://www.dolby.com/uploadedFiles/Assets/US/Doc/Professional/38_LFE.pdf.  
25 Konow „Star Wars and the Explosion of Dolby Stereo,“ Adam Savage’s Tested.  
26  Thomas Hauerslev "In 70mm and 6-track Dolby Stereo" In 70mm, uppfært 2018, 
https://www.in70mm.com/newsletter/2000/62/dolby/index.htm. 
27 Holman, Surround Sound: Up and Running, bls. 54.  
28 ,,About Standards: SMPTE Standards,” SMPTE, sótt 20. apríl 2020, 
https://www.smpte.org/standards/about. 
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hringóma hljóðkerfi fyrir kvikmyndahús. Sá staðall var kallaður 5.1 og var stuttlega 

útskýrður í inngangi þessarar ritgerðar. SMPTE staðlaði bæði staðsetningu hátalaranna og 

fjölda þeirra, en ,,5” stendur fyrir hljóðrásirnar fimm og ,,.1” stendur fyrir bassahátalarann 

sem fylgir kerfinu.29 

 

Markmiðið með stöðlun hljóðkerfa fyrir kvikmyndahús var að gera þeim auðveldara fyrir 

að sýna myndir. Það vafðist oft fyrir þegar mörg mismunandi kerfi voru í notkun og 

stundum var ekki hægt að sýna ákveðnar myndir ef tæknimál sköruðust á, eins og áður var 

talað um í tilfelli Star Wars. Stöðlun SMPTE á 5.1 hringóma hljóðkerfi batt að miklu leyti 

enda á tilraunastarfsemi með mismunandi hljóðkerfi fyrir kvikmyndahús. 

 

Stockhausen II 
Í gegnum tíðina var áðurnefndur Karlheinz Stockhausen virkur í tilraunum með hljóð og 

rými. Stockhausen samdi verkið Oktophonie árið 1991 fyrir áttóma (enska: octophonic) 

uppsetningu sem, eins og nafnið gefur til kynna, samanstendur af átta rásum.30 Til eru 

mismunandi leiðir til að stilla upp átta hátölurum. Ein þeirra er sú að raða átta hátölurum í 

hring með jöfnu millibili, eða 45 gráðum, svo þeir snúi allir inn að hlustanda. Af þessari 

uppsetningu eru tvær útgáfur, í annarri er hátalari í miðjunni fyrir framan hlustandann. Í 

hinni útgáfunni eru tveir framhátalarar sitt hvoru megin við miðjuna sem halla báðir 22,5 

gráður frá henni.31  

 

Sú aðferð sem Stockhausen notaði fyrir Oktophonie, og vildi að yrði stöðluð fyrir hugtakið 

,,áttóma” (þýsk. octophonik), notaðist við þrjár víddir. Hátalararnir mynda kassa í kringum 

hlustandann og varpa hljóði úr hverju horni kassans.32  

                                                
29 Holman, Surround Sound: Up and Running, bls 56. 
30 Michael Clark og Peter Manning, ,,Valuing Our Heritage: Exploring Spatialisation Through 
Software Emulation of Stockhausen’s Oktophonie,” In Proceedings of International Cpmputer 
Music Confereance (ICMC 2009), bls. 179-180. 2009. 
31 ,,Octophonic sound,” Wikipedia, síðast uppfært 3. júní 2019, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Octophonic_sound. 
32 Clark og Manning, ,,Valuing Our Heritage: Exploring Spatialisation Through Software 
Emulation of Stockhausen’s Oktophonie,”. 



 

 

16 

3. 2000-2010 

Vangaveltur fræðimanna um framtíðina 
Í kringum aldamótin 2000 voru ýmsar vangaveltur á sveimi um hvað framtíðin bæri í 

skauti sér fyrir hringóma tækni. Sumar sneru að því að koma fyrir hringóma hljóðkerfi í 

bifreiðum, enda er það kostur þegar kemur að hringóma flutningi að vita hvar hlustandi er 

staðsettur og hvert hann snýr. Hins vegar eru nokkrir gallar við það að nota bíla fyrir 

hringóma kerfi.33 Ef litið er á eðli hlustunar í hringóma hljóðkerfum er grundvallaratriði að 

hlustandi heyri í öllum hátölurum til að hljóðið njóti sín. Eðli málsins samkvæmt er því 

ákveðið svæði í miðju þess rýmis sem hátalararnir mynda þar sem hljóðið heyrist eins og 

því er ætlað að heyrast og án þeirrar bjögunar sem það veldur að vera of nálægt völdum 

hátölurum. Það gefur því að skilja að ef bíll er notaður undir 5.1 kerfi, til dæmis, mun 

ekkert sætanna heyra jafnt í öllum hátölurum. Þar af leiðandi er ákjósanlegt að hafa 

töluverða fjarlægð milli hátalara og hlustanda. Það er því ekki rakið mál að gera bíla að 

vettvangi fyrir hringóma hljóðkerfi.   

 

Í kjölfar árlegrar ráðstefnu AES (enska: Audio Engineering Society) árið 2000, sem fékk 

titilinn ,,Surrounded by Sound” skrifaði D. Griesinger grein í SMPTE Journal þar sem 

hann bar fram kenningar sínar um framtíð hringóma hljóðkerfa.  

Í þó nokkurn tíma höfum við verið að umbreyta bílum til að sýna öllum helstu 
bílaframleiðendum þessa nýju tækni. Þeir elska hana. Árið 2005 gætu verið allt að 
milljón bílar á markaðnum með Logic 7 matrix kerfi [útgáfa hringómatækni] á 
götunum. Þetta er markaður - verulegur markaður - fyrir matrix-kóðaða hringóma 
geisladiska. [íslensk þýðing]34 35 

 

                                                
33 D. Griesinger, „Surround: The Current Technological Situation,“ SMPTE Journal 110, nr 12. 
(2001), bls. 865. 
34 Upprunalegur texti: ,,We have been modifying cars for some time to demonstrate the new 
technology to the major auto manufacturers. They love it. By the year 2005 there could be as many 
as a million cars with Logic 7 matrix systems on the roads. This is a market- a sizeable market- for 
matrix encoded surround CDs.”  
35 Griesinger, „Surround: The Current Technological Situation,“ bls. 866.  
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Eftir ítarlega útskýringu á tæknilegum atriðum og tillögu til tæknilegra hagræðinga heldur 

Griesinger því fram að þrátt fyrir allt séu bílar sá vettvangur þar sem hringóma kerfi munu 

blómstra.  

 

Í Ambisonics: The Surround Alternative heldur Richard Elen því aftur á móti fram að 

framtíð hringóma hljóðkerfa liggi í DVD-diskum og Super Audio CD, fyrirbærum sem 

vissulega skiptu sköpum í dreifingu hringóma hljóðs.36 

 

DVD og SACD 
Árið 1997 komu DVD-diskar á markaðinn og leystu fljótt VHS-spólur af hólmi sem 

vinsælasta form afspilunar myndefnis á heimilum. Fyrstu tvö árin seldust 16.3 milljón 

DVD-diska enda þóttu þeir greinilega taka VHS- spólum fram í auðveldri notkun og 

gæðum.37 Þegar kom að hljóði höfðu DVD-diskar höfðu það fram yfir VHS spólur að þeir 

gátu spilað sex rása hljóð, eins og 5.1 kerfi krefjast, þannig voru þeir mikilvægt skref í átt 

að því að gera fólki kleift að spila bíómyndir með hringóma kerfi heima hjá sér. Þetta hafði 

í för með sér veigamikla breytingu í hljóðtækni í kringum aldamótin 2000. Hringóma 

hljóðkerfi nutu þá mikilla vinsælda á hinum almenna markaði og í formi 5.1 hljóðkerfis, 

auk DVD-spilara og sjónvarps. Þessi uppsetning var kölluð heimabíó (enska: home 

theatre), enda var markmiðið að færa upplifun fólks í kvikmyndahúsum inn í stofu til 

þeirra. Árið 2001 var áætlað að slík kerfi mætti finna  á 20 milljón heimilum.38 

 

Ætla má að stöðlun SMPTE á 5.1 kerfinu hafi haft áhrif á það að sala á heimabíókerfum 

gekk betur en sala á feróma hljóðkerfum á 8. áratugnum. Mikið framboð var efni á DVD-

diskum og samkeppni hljóðflutningsframleiðenda gekk ekki út á að útbúa mismunandi 

útgáfur af svipuðu hljóðkerfi, eins og raunin hafði verið með feróma hljóðkerfi.  

                                                
36 Richard Elen, ,,Ambisonics: The Surround Alternative,” In Proceedings of the 3rd Annual 
Surround Conference and Technology Showcase, bls. 4. 2001 
37 „High-Definition Sales Far Behing Standard Dd’s First Two Years,“ MovieWeb, 20. febrúar 
2008, 
https://web.archive.org/web/20080914030503/http://www.movieweb.com/dvd/news/20/26720.php. 
38 Mark Waldrep, „The sound of DVD: 5.1 Mixing opinions part 1,“ EMedia Magazine 14, nr. 4 
(2001), bls. 37. 
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Á meðan DVD-diskar voru ætlaðir bíómyndum og sjónvarpsþáttum voru SACD (enska: 

Super Audio Compact Disc) ætlaðir tónlist. Þeir komu á markaðinn árið 1999 og buðu upp 

á hágæða hljóð sem studdi 5.1 kerfi.39  Þar sem heimabíókerfin fundust eins víða og raun 

bar vitni var búist við að fólk myndi nýta þau til að hlusta á hringóma tónlist í áður 

óþekktum hljóðgæðum. Á meðan SACD nutu mikilla vinsælda meðal hljóðáhugamanna 

náðu þeir aldrei sama flugi og CD diskar, sem bjóða uppá víðóma tónlist í talsvert lægri 

gæðum.40  

 

Þó fylgdu heimabíókerfunum vandamál. Fólk átti oft erfitt með að setja upp 

heimabíókerfin rétt og með rangri notkun skilaði tæknin sjaldan þeirri upplifun sem henni 

var ætlað að veita. Raunar var það svo algengt að fólk setti kerfin upp vitlaust að boðið var 

uppá enn önnur tæki sem hjálpa við uppsetningu og láta vita ef kerfið er rangt stillt.41 Eitt 

helsta vandamálið var það að 5.1 bíóuppsetning er hugsuð þannig að jafnt langt er á milli 

framhátalaranna og áhorfanda, og milli bakhátalara og áhorfanda. En í dæmigerðri stofu er 

sófinn þar sem áhorfandi situr yfirleitt upp við vegg, frekar en fyrir miðju gólfi. Því er 

oftast ómögulegt að staðsetja bakhátalarana í tilætlaðri fjarlægð. 

 

Árið 2006 voru bæði HD DVD og Blu-ray diskar kynntir á markaðinn og buðu þeir upp á 

bíómyndaupplifun í enn hærri gæðum en áður. Blu-ray náði hægt og rólega fótfestu á 

markaðnum, en stuttu síðar fór fólk að sækja í enn róttækari breytingar á því hvernig horft 

er á sjónvarp og bíómyndir í heimahúsum. Streymisveitur urðu sífellt algengari og snemma 

árið 2017 birti breski fréttamiðillinn The Guardian frétt þar sem sýnt var með tölfræði að 

streymisveitur hefðu tekið yfir markaðinn og að tími DVD og Blu-ray væri senn, ef ekki þá 

                                                
39 E. Janssen og D. Reefman, „Super-audio CD: an introduction,“ IEEE Signal Processing 
Magazine 20, nr. 4 (2003), bls. 83. 
40 Jack Schofield, „No taste for high-quality audio,“ The Guardian, 2. ágúst 2007, 
https://www.theguardian.com/technology/2007/aug/02/guardianweeklytechnologysection.digitalmu
sic. 
41 Pascal Bercher o.fl., ,,A Planning-Based Assistance System for Setting Up a Home Theater,” In 
Proceedings of the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence, bls. 4264, 2015. 
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þegar, liðinn.42 

Grammy-verðlaunin 
Árið 2005 hafði hringóma tónlist rutt sér nægilegt rúm til þess að Grammy-verðlaunin 

veittu í fyrsta sinn verðlaun í nýjum flokki sem bar titilinn ,,Besta hringóma platan [íslensk 

þýðing]”.4344 Fyrsta platan til að hreppa titilinn var Genius Loves Company eftir Ray 

Charles, en verðlaunin eru veitt til þeirra sem hljóðblanda plötuna, sem í þessu tilfelli var 

Al Schmitt og fleiri.  Lýsingin á verðlaununum er eftirfarandi: ,,Gæða hljómplötur teknar 

upp og/eða hljóðblandaðar fyrir hringóma hljóðkerfi (klassískar eða annað) [íslensk 

þýðing]”45 en skilyrði eru að platan sé ný eða endurhljóðblönduð og í það minnsta á fjórum 

rásum (samanber feróma kerfi). Endurhljóðblöndun virðist heldur áberandi í flokknum, 

enda hafa hljómsveitir á borð við Bítlana og Dire Straits unnið, þrátt fyrir að hvorug 

hljómsveitanna hafi verið virk eftir að verðlaunin voru fyrst veitt árið 2005. 

 

                                                
42 Mark Sweney, ,,Film and TV streaming and downloads overtake DVD sales for first time,” The 
Guardian, 5. janúar 2017, https://www.theguardian.com/media/2017/jan/05/film-and-tv-streaming-
and-downloads-overtake-dvd-sales-for-first-time-netflix-amazon-uk. 
43 Upprunalegur texti: ,,Best surround album”. 
44 „Best Surround Album,” Awards & Shows, sótt 2. apríl 2020, 
http://www.awardsandshows.com/features/best-surround-sound-album-389.html. 
45 Upprunalegur texti: ,,Quality albums recorded and/or mixed in surround sound (classical and 
non-classical).” 
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4. IV Nútíminn  

Dolby Atmos 
Kvikmyndahús styðjast enn að mestu leyti við hringóma hljóðkerfi, oft 5.1 eða jafnvel 7.1, 

sem bætir við sitt hvorri hliðarrásinni. Þó hefur töluverð þróun átt sér stað í hringóma 

hljóði á undanförnum árum. Árið 2012 kynnti Dolby Laboratories til sögunnar Dolby 

Atmos sem er ný tegund hringóma hljóðkerfa og hljómar það úr þremur víddum, eða 

360°.46 Eins og nefnt var í inngangi ritgerðarinnar er á ensku gerður greinarmunur á 

hringóma hljóðkerfum sem umlykja hlustanda frá öllum hliðum og þeim sem hljóma líka 

að ofan og jafnvel neðan. Nú má nálgast þrívíddarhljóðkerfi víða í kvikmyndahúsum, en 

Dolby býður líka uppá heimabíókerfi fyrir þrívíddarhljóð, sem seljast vel þó að salan á 

þeim jafnist ekki á við frægðarför 5.1 heimabíókerfanna í kringum aldamótin. 47 

Mismunandi uppsetningar eru á hátölurum fyrir Dolby Atmos, en kerfið er í 

grundvallaratriðum byggt á annarri hugsun en hefðbundin hringóma kerfi. Í stað þess að 

staðsetja hljóð í hljóðblöndum og festa á ákveðnar rásir sem síðan spilast í gegnum hátalara 

byggir Dolby Atmos  ekki á rásum. Það byggir á hugbúnaði sem býr til hálfgert net og 

spilar hljóð á mismunandi máta eftir því hvernig uppsetningin er með þeim afleiðingum að 

það heyrist á þeim stað sem það er ætlað að heyrast. Til þess notar það bæði hátalara, 

endurkast og ,,delay”. Með þessari nýju nálgun á hringóma tækni hefur Dolby Labs líka 

tekist að útbúa Dolby Atmos fyrir tónlistarstúdíó og jafnvel síma, svo að hægt er að spila 

umlykjandi hljóð í gegnum heyrnartól. Það liggur því í augum uppi að fyrst að hægt er að 

spila umlykjandi hljóð í gegnum tvo hátalara að um er að ræða nýja tækni, sem er í raun 

ekki umlykjandi, þar sem hljóðið berst í raun og veru ekki úr öllum áttum. 48  En 

hugbúnaðurinn líkir eftir því með góðum árangri og upplifunin er sú sama.  

 

                                                
46 Sherri L. Smith, ,,Dolby Atmos Explained: What is is, how it works and where to get it,” 1. maí 
2019, https://www.tomsguide.com/us/dolby-atmos-explained,news-26573.html. 
47 ,,Global Leader in Immersive Audio,” Dolby Labs, sótt 3. apríl 2020: 
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-atmos/cinema-exhibitor-testimonials.html. 
48 ,,Dolby Atmos,” Dolby Laboratories, sótt 20 apríl, https://www.dolby.com/us/en/brands/dolby-
atmos.html. 
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Streymisveitur hafa haldið áfram að vaxa og hafa nú tekið yfir sjónvarpsmarkaðinn.49 

Hringóma, og jafnvel umlykjandi kerfið hafa fylgt og streymisveitur á borð við HBO og 

Hulu bjóða upp á efni sem styður 5.1 hljóðkerfi, sé það til staðar. Sé það ekki til staðar 

spilast efnið í gegnum víð- eða einóma kerfi. Aðrar streymisveitur hafa gengið enn lengra 

og bjóða Netflix, Apple TV og Prime video upp á efni sem styður kerfi allt að Dolby 

Atmos.50 

 

Sú breyting á hugtökum sem orðið hefur til þess að hugtök á borð við ,,umlykjandi” 

(enska: immersive) spruttu upp í staðinn fyrir ,,hringóma” (enska: surround) hefur náð ansi 

víða. Ætla má að sú bylgja umlykjandi hljóðs sem Dolby Atmos er hluti af eigi þátt í því að 

gera hugtakið ,,hringóma” hálfúrelt. Þessi þróun náði til Grammy-verðlaunanna árið 2019 

en þá var flokknum sem áður var nefndur ,,Besta hringóma platan [íslensk þýðing]”51 

breytt í ,,Besta umlykjandi platan [íslensk þýðing]”.52 53 Þessi breyting var rökstudd á 

eftirfarandi máta: 

Vegna þróunar á sviði hljóðtækni hefur flokkur bestu plötu með hringóma hljóði 
hefur verið endurnefndur besta plata með umlykjandi hljóði. Sama á við um það 
tónlistarsvið sem flokkurinn tilheyrir. Þessi breyting endurspeglar þróun á tækni, ný 
snið og nýja stefnu innan tónlistargeirans, aðferðir og hugtök. [íslensk þýðing]54 55  

 

Af þessu má draga þá ályktun að enn sé gróska á sviði hringóma/umlykjandi hljóðs og ætla 

má að enn frekari þróun sé að eiga sér stað.  

                                                
49 ,,About 6 in 10 young adults in U.S. primarily use online streaming to watch TV,” Pew Research 
Center, 13. september 2017, http://pewrsr.ch/2y5UqT3. 
50 ,,Does Netflix Support High-quality Audio?” Netflix, sótt 2. apríl 2020: 
https://help.netflix.com/en/node/109477 
51 Upprunalegur texti: ,,Best surround sound album”. 
52 Upprunalegur texti: ,,Best immersive sound album”. 
53 Philip Merrill, ,,Recording Academy Announces 61st GRAMMY Awards Update,” 2018, sótt 2 
apríl 2020: https://www.grammy.com/grammys/news/recording-academy-announces-61st-
grammy-awards-update 
54 Upprunalegur texti: ,,Driven by the technological side of music evolution, the Best Surround 
Sound Album category is renamed Best Immersive Audio Album. The same goes for the Field to 
which it belongs. The change reflects evolving technology, new formats, and current industry 
trends, practices, and language.” 
55 Merrill, ,,Recording Academy Announces 61st GRAMMY Awards Update,” 2018. 



 

 

22 

Sýndarveruleiki 
Tónlistarmarkaðurinn hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár. Tónlistarfólk hefur 

ekki lengur nægilegar tekjur af því að selja geisladiska eða plötur og með innkomu 

streymisveitna hafa hlustendur vanist því að geta hlustað á það sem þeir vilja, þegar þeir 

vilja, gegn afar vægu gjaldi. Hinn almenni neytandi virðist þó enn setja fjármuni í 

tónlistargeirann, þrátt fyrir að borga ekki lengur fyrir geisladiska. Tónleikar og 

tónlistarhátíðir njóta sívaxandi vinsælda og í dag er fólk tilbúnara en nokkru sinni fyrr til 

að borga fyrir upplifanir.56  

 

Áhugi fólks á upplifunum nær einnig til sýndarveruleika (enska: virtual reality) sem nýtur 

vaxandi vinsælda og spá margir fyrir um vaxandi þróun í þeirri tækni. Eins og nafnið gefur 

til kynna líkir sýndarveruleiki eftir raunveruleikanum með notkun á nýjustu tækni. Auk 

þess að líkja eftir raunveruleikanum er hægt að nota sýndarveruleikatækni til að búa til 

nýjan raunveruleika og því eru möguleikar þess sem hægt er að nýta sýndarveruleika í 

óendanlegir. Sýndarveruleiki nýtir umlykjandi hljóðkerfi til að skapa þá hljóðmynd sem 

sóst er eftir hverju sinni, enda er það sú tækni sem líkir best eftir því hvernig maðurinn 

skynjar umhverfi sitt náttúrulega.  

 

Samkvæmt rannsóknum IDC (enska: International Data Corporation), samtaka sem vinna 

úr gögnum sem viðkoma tæknigeiranum, er sýndarveruleiki sú tæknigrein sem býr yfir 

hvað mestum möguleikum á að vaxa og þróast frekar. Hægt er að nýta sýndarveruleika í 

ýmsum tilgangi og horft er til greina á borð við læknisfræði, arkitektúr, 

skemmtanabransann og menntun af ýmsu tagi.57 Það býður því upp á frekari eftirspurn í 

hljóðtæknibransanum.58 Sýndarveruleiki nær nú þegar til ýmissa greina skemmtiiðnaðarins 

og hægt er að nálgast tónleika, sýningar, skemmtigarða og einnig tölvuleiki sem nýta 

                                                
56 Peter Tschmuck, "From record selling to cultural entrepreneurship: the music economy in the 
digital paradigm shift". Business Innovation and Disruption in the Music Industry, (Cheltenham, 
UK: Edward Elgar Publishing) 2016, bls. 13-14.  
57 ,,Virtual Reality: another world within sight,” Iberdrola, sótt 25. apríl 2020, 
https://www.iberdrola.com/innovation/virtual-reality. 
58 Simon Chandler, ,,Why the Music Industry is Banking on the Growth of VR Concerts” Forbes, 
2019, https://www.forbes.com/sites/simonchandler/2019/10/04/why-the-music-industry-is-
banking-on-the-growth-of-vr-concerts/#215539d2ead1. 
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tæknina.59 Sýndarveruleiki hefur þá sérstöðu að hann býður uppá möguleika á gagnvirkni 

með hreyfiskynjurum sem bjóða notendum uppá að hreyfa sig og taka þátt í þeim heimi 

sem birtist þeim.  

 

Ýmsir tónlistarmenn hafa nýtt sér sýndarveruleika til að flytja tónlist og sem dæmi má 

nefna Björk og Imogen Heap. 60 61 Báðar hafa þær gefið út tónlist og myndefni fyrir 

sýndarveruleika sem er bundið við ákveðið rými þar sem gestir borga sig inn til að upplifa 

sýninguna. Þegar áhorfandi hefur hafið upplifunina getur hann hreyft sig í 

sýndarveruleikarýminu, horft í þá átt sem hann vill og þannig getur upplifunin á 

gagnvirkan máta orðið ólík fyrir hvern og einn. 

 

Tölvuleikir 
Hljóð í tölvuleikjum er afar mikilvægur þáttur í því að gera upplifunina náttúrulegri, 

þ.e.a.s. að skynfærin virka á sama hátt í þeim heimi sem verið er að sýna og þau gera dags 

daglega. En hringóma hljóð hefur annað hlutverk en að gera upplifun ríkari og trúlegri. 

Eyrun eru mikilvæg skynfæri þegar kemur að því að átta sig á umhverfi sínu og bregðast 

við því sem er þar.62 Þau eru næm fyrir tímamismun á því hvenær þau skynja hljóð og eru 

eitt mikilvægasta verkfæri mannsins til að staðsetja áreiti í umhverfinu.63 Því er hringóma 

hljóð rökréttur kostur þegar kemur að því að útbúa sannfærandi upplifun þar sem 

skynfærin gagnast notanda á sama hátt og þau gera í raunveruleikanum.  

 

Víða um heim eru skemmtigarðar sem nýta sýndarveruleika til að auka við upplifunina. Þá 

fara gestir í rússíbana, en eru með sýndarveruleikabúnað á sér og upplifa þannig líkamlega 

                                                
59 Malcolm Burt, „What do audiences want from a virtual reality entertainment experience?,“ (Ph.D 
ritgerð, Queensland University of Technology, 2019), bls 32-33 . 
60 ,,Björk: Vulnicura VR,” Other World, sótt 29. apríl 2020, 
https://www.other.world/landing/bjork-vulnicura-vr. 
61 Dani Deahl ,,Inside Imogen Heap’s Cutting-Edge VR Conert,” The Verge, 23. ágúst 2018, 
https://www.theverge.com/2018/8/23/17769166/imogen-heap-concert-oculus-vr-headset-
thewavevr. 
62 Burt, „What do audiences want from a virtual reality entertainment experience?,“ bls. 141. 
63 D. G. Malham "Sound spatialisation." In Proc. of the International Conference on Digital Audio 
Effects (DAFx-98). 1998. 
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tilfinningu þess að þeytast um á ógnarhraða, en þar að auki birtast þeim myndir og hljóð 

sem setja rússíbanaupplifunina í annað samhengi.64  

 

                                                
64 Burt, „What do audiences want from a virtual reality entertainment experience?,“ bls. 31-32. 
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5. Niðurlag 

Hringóma hljóðkerfi hafa verið nýtt við ýmsa miðla lista og afþreyingar. Upphaflegar 

tilraunir voru gerðar til að flytja tónlist sem áður hafði ekki heyrst. Einnig var reynt flytja 

tónlist í þeim tilgangi að veita sömu upplifun og fæst frá lifandi tónlist, eins og í tilfelli 

Fantasia og Fantasound. Síðar meir varð hringóma hljóð hvað mest áberandi í heimi 

kvikmyndanna og var þar nýtt til að veita ríkari kvikmyndaupplifun en áður hafði þekkst. 

Þó að hringóma hljóð blómstri enn í kvikmyndahúsum virðast augu fræðimanna beinast að 

sýndarveruleika þegar rætt er um framtíð hringóma hljóðs.  

 

Það sem sem fólk sóttist gjarnan eftir með notkun á hringóma hljóðkerfi var annars vegar 

að líkja eftir því umhverfi sem tónlistin er tekin upp í. Þessi nálgun var áberandi í 

klassískum tónlistarflutningi, útgáfu á tónlist fyrir feróma hljóðkerfi og nýlega með tónlist 

fyrir sýndarveruleika. Hins vegar er önnur nálgun á hringóma hljóðkerfi að nýta þau til 

þess að veita upplifun af öðru rými með hinum ýmsu hljóðhönnunaraðferðum. Þessa 

nálgun má finna í tónlist, tölvuleikjum eða bíómyndum og sem dæmi má nefna Star Wars 

sem veitir áhorfanda upplifun af geimstríði, meðal annars með hjálp hljóðs. 

 

Þær tilraunir sem gerðar hafa verið til að selja hringóma hljóðkerfi til heimilisnota hafa 

farið misvel, samanber sölu á feróma hljóðkerfum á 8. áratuginum. Ef litið er til þeirrar 

þróunar sem orðið hefur í hljóðkerfum hins almenna tónlistarhlustanda eru heyrnartól og 

einóma hátalarar áberandi. Það má segja að hringóma hljóðkerfi hafi í gegnum tíðina átt 

farsælli feril í almenningsrými heldur en í heimahúsum til einkanota. Undanskilin frá 

þessari staðhæfingu eru, eins og áður hefur komið fram, heimabíó, Dolby Atmos og 

sýndarveruleiki.  

 

Varðandi hinar mismunandi uppsetningar á hringóma hljóðkerfi virðist þróunin vera í átt 

að umlykjandi hljóði, ef marka má breytingar Grammy-verðlaunanna á hugtökum og þá 

stefnu sem Dolby Laboratories hefur tekið með sína tækni. Þar er sífellt meiri áhersla lögð 

á að losna frá sérstökum hljóðrásum og nota frekar nýrri tækni. Eins og áður hefur komið 
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fram er umlykjandi hljóð notað fyrir sýndarveruleika og er talið að áframhaldandi gróska 

verði á því sviði.  

 

Eftir ýmsar tilraunir og hljóðkerfi sem aldrei náðu að festast í sessi hefur saga hringóma 

hljóðkerfa spannað á áttunda áratug. Tæknin hefur sífellt verið mótuð og birst hlustendum 

endurtekið í nýju formi. Höfundur telur að framtíð hringóma/umlykjandi hljóðkerfa liggi í 

sýndarveruleika, kvikmyndum og tækni á borð við Dolby Atmos, sem líkir eftir hringóma 

upplifun á tveimur rásum. Hún telur enga ástæðu til að ætla að hringóma/umlykjandi 

hljóðkerfi séu á undanhaldi, þó að hlutverk þeirra í samfélaginu verði hugsanlega betur 

skorðað en áður.  
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