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Útdráttur

Mannsheyrnin er næmust á tíðnisviðinu 2000-5000Hz. Klassísk söngtækni, sem miðar að tónlistar-
flutningi án aðstoðar hljóðmögnunarkerfa nútímans, hefur margvíslegar leiðir til að notfæra sér
þetta ójafnvægi heyrnarinnar með því að ýkja hljóðrófshæðir raddarinnar á því tíðnisviði. Söngv-
ara formandinn er sérlega sterk hljóðrófshæð í kringum 2.8 kHz sem einkennir aðallega þjálfaðar
karlraddir í vestrænni óperu- og koserthefð. Að mestu leiti óháð sérhljóða virðist hún vera nauðsyn-
leg dýpri röddum til að skera í gegnum hljóm hljómsveitarinnar sem hefur meiri yfirgnæfingarmátt
á lægri tíðnum en hærri. Við gerð þessa texta var stuðst við heimildir úr fræðibókum og fræði-
ritum. Í fyrstu er fjallað stuttlega um undirstöðuatriði í hljóðeðlisfræði til að renna stoðum undir
mikilvægi þessa hljóðfræðilega fyrirbrigðis sem söngvara formandinn er. Þar næst verður hugtakið
formandi útskýrt, en það á uppruna sinn í málvísindum til að lýsa hljóðrófseinkennum sérhljóða.
Meginkafli ritgerðarinnar fjallar um söngvara formandann, einkenni hans og sögu, hvernig talið sé
að hann myndist í holrúmum í barkakýlinu þó erfitt sé að sannreyna það og hvers vegna og hvaða
önnur hljóðrófseinkenni þjóna sennilega stærra hlutverki í kvensöng.
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Inngangur

Ég hafði mikla unun af því að syngja í kór og minni raddhópum á síðari hluta táningsáranna. Þó
starfsemi og virkni raddarinnar væri full af leyndardómum voru það leyndardómar rafhljóðaheims-
ins sem virkuðu meira spennandi fyrir unglinginn en látleysi raddarinnar. Að loknu háskólanámi
hjá hollensku raftónlistarstofnuninni the Institute of Sonology, þegar ég fór að læra söng fyrir al-
vöru, var það mér ákveðin áskorun að söngkennarasamfélagið hafði að miklu leiti ekki tileinkað sér
það fræðimál sem ég hafði vanist í námi mínu. Ég leit á hljóðfærið röddina eins og hljóðgervil (e.
synthesizer), með merkjagjöfum (e. signal generators) og mótunarhljóðsíum (e. modulating filters).
Söngkennarar þóttu mér huglægari í skynjun sinni á röddina og mér gramdist ef þeir studdust við
myndlíkingar í kennslu sinni. Síðan þá hefur margt vatn runnið til sjávar og samskipti mín við
söngkennara batnað, en þessi togstreita hefur sennilega lagt grundvöllinn að því að ég hef valið
mér efni sem á uppruna sinn í hljóðvísindum til umfjöllunar í þessari ritgerð.

Nú þegar ég hef lært klassískan söng í nokkur ár hjá ýmsum kennurum, lítur út fyrir það að
söngnám skiptist í grunninn í tvennt. Hvernig vinna skuli repertoire-ið í samræmi við tónlistar-
hefðina og hvernig læra skuli að beita þessu hljóðfæri líkamans, röddinni. Þegar kemur að því
síðarnefnda hlýtur „hið heilaga gral“ klassískrar söngtækni að teljast vera það, hvernig þjálfa eigi
þann eiginleika raddarinnar að geta hljómað svo sterkt að hún gnæfi yfir heila hljómsveit, þannig
að raddböndin þoli það í lengri tíma án þess hljóta skaða. Staðreyndin er sú að salirnir eru gjarnan
stórir, hljómsveitirnar líka og söngvarinn þarf oft að standa í langan tíma á sviðinu á meðan hann
beitir. Nái hún ekki skýrt í gegn að eyrum áhorfenda þá skiptir litlu máli hversu vel söngvarinn
kann að anda eða fara með texta því það mun enginn heyra. Takist söngvaranum að beita rödd
sinni þannig að hún berist skýrt að eyrum áhorfenda en ekki á þann máta að rödd hans þoli álagið
gæti hann misst röddina og er hann þá í vondum málum ef hann heldur uppteknum hætti.

Söngvara formandinn er sérlega sterk hljóðrófshæð í kringum 2.8 kHz sem einkennir aðallega
þjálfaðar karlraddir í vestrænni óperu- og koserthefð og er lykilatriði í því að rödd þeirra nái, af
hljóðeðlisfræðilegum ástæðum, að skera í gegnum hljóm hljómsveitarinnar.1 Söngvara formandinn
hefur orðið algengt umfjöllunarefni í fræðibókum um söng síðan Johan Sundberg gaf því nafn
á áttunda áratugnum2 og margir vísindamenn auk Sundberg rannsakað hann frekar. Það sem
leggur grundvöllinn að mikilvægi söngvara formandans í klassískum karlsöng er sú staðreynd að
mannsheyrnin er mjög næm á tíðnir á því sviði sem söngvara formandinn birtist og að sinfón-
ískar hljómsveitir framkalla mun veikari hljóm á því tíðnisviði en söngvari með sterkan söngvara
formanda.3

Ég hafði oft heyrt minnst á söngvara formandann þó ekki hafi beinlínis verið lögð sérstök áhersla
á hann í söngnámi mínu. Söngvara formandinn var samt aðeins eitthvað sem kom fyrir í bókum
og stundum í tali, sem hugmynd en ekki eitthvað sem ég kunni raunverulega að bera kennsl á fyrr
en nýlega. Með fyrirmæli um að syngja tón á þægilegu raddsviði og athyglina eingöngu á því að
hlusta leiddi belgíski raddkennarinn Priske Dehandschutter mig í gegnum lög (e. layers) tónsins á
meðan ég söng. Ég heyrði grundvallar dýpt tónsins, fjórða yfirtóninn, sem myndar þríund, suðið í
efstu yfirtónunum og þarna, hátt fyrir ofan, eins og syngjandi sverð. „Er þetta í röddinni minni?“
Ég hafði oft áður hlustað eftir yfirtónum en þetta var uppgötvun. „Þetta flaut sem þú heyrir í
tóninum“, silfur kallaði hún það, „þetta er það sem mun gera rödd þinni kleift að berast og fólki

1. James A. Stark, Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy (Toronto: Univ. of Toronto Press, 1999), bls. 50.
2. Johan Sundberg, „Articulatory interpretation of the “singing formant”“ The Journal of the Acoustical Society

of America 55, 4 (apríl 1974): 838, doi:10.1121/1.1914609.
3. Rudolf Weiss, W.S Brown, og Jack Moris, „Singer’s Formant in Sopranos: Fact or Fiction?,“ Journal of Voice

15, 4 (desember 2001): 458, doi:10.1016/S0892-1997(01)00046-7.
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mun finnast rödd þín hljóma mjög sterkt jafnvel þó þú syngir ekki sterkt“.
Eins og vanalega fór ég úr tímanum með hljóðupptöku. Þegar ég spilaði upptökuna heyrði ég

vel flautið í tóninum og enn þá betur þegar ég einangraði tíðnisvið þess í tölvunni og gat mælt að
það hafði tíðnina 2.8 KHz. Þetta var söngvara formandinn. Þetta fannst mér magnað, og kannski
enn þá magnaðara að við sem söngvarar værum ekki að nýta okkur tölvutæknina í meira mæli til
að kanna þetta. Enginn hafði sýnt mér þetta fyrr, hvorki í minni rödd né í öðrum röddum.

Mig hafði lengi grunað að það væru vannýttir möguleikar í því að nota tölvur í söngkennslu.
Að einangra vissa hluta tíðnisviðs raddarinnar og læra að lesa tíðniróf til að auka meðvitund okkar
um allar þær upplýsingar sem er að finna í tónum umfram grunntíðnina. Ég kallaði það að þjálfa
tíðnisviðsgreind tónlistarnemenda og var það raunar upphaflega kveikjan að þessari ritgerð. Tón-
listarnemendur fá jafnan enga beina þjálfun í tíðnisviðsgreind í gegnum sitt tónlistarnám heldur
er einblínt á tóna- og ritmagreind sem er vissulega aðalatriði í tónlistarnámi. Þekking á líffræði
raddarinnar er eitthvað sem flestir söngkennarar hafa tileinkað sér og henni er miðlað vel til söng-
nemenda í Listaháskólanum, en þekking á eðli hljóðs, hvernig það hegðar sér og hvernig það er
uppbyggt, er það ekki.

Klassískur, órafmagnaður söngur með stórum hljómsveitum hefur verið stundaður í nokkur
árhundruð og þessi eiginleiki raddarinnar sem söngvara formandinn er, þroskast í gegnum aldirnar
þó nafngiftin sé nýleg. Kennsluhefðin er gömul og þó hún taki vissulega breytingum þá hefur hún
virkað og getið af sér marga stórsöngvara svo ekki hefur endilega þótt brýn nauðsyn að innleiða
allan þann fróðleik sem sprottið hefur upp úr rannsóknum vísindamanna á síðustu áratugum. Hið
gamla er enn þá gott og gilt.

Þeir sem rannsakað hafa söngvara formandann eru sammála um að hann er til og að hann sé
mikilvægt hljóðfræðilegt einkenni í klassískum söng. Ýmislegt í tengslum við hann er þó enn þá
opið til rannsókna líkt og hvernig þessi hljóðrófshæð sem hann er myndast nákvæmlega og hvort
hann geti myndast í sópranröddum.

Ritgerðin hefst á stuttum kafla um undirstöður í hljóðeðlisfræði sem mikilvægar eru til að skilja
efnið. Því næst er hugtakið formandi kynnt, en það á uppruna sinn í málvísindum til að lýsa
hljóðrófseinkennum sérhljóða og það sett í samhengi við klassíska söngtækni. Að lokum verður
fjallað um söngvara formandann þar sem stuðst er við heimildir úr fræðiritum og -bókum. Fjallað
verður um hvað einkenni söngvara formandan, um nafngift hans og sögu og hvers vegna hann er
talinn mikilvægur. Því verður lýst hvernig talið er að söngvara formandinn myndist í holrúmum
í barkakýlinu og hvers vegna og hvaða önnur hljóðrófseinkenni þjóna sennilega stærra hlutverki í
kvensöng.
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1 Eðli hljóðs

1.1 Tónar og hávaði
Í eðlisfræði er hljóð skilgreint sem sveiflur og titringar sem ferðast sem bylgjur í föstu efni, vökva
eða í lofti. Þessi texti mun einskorðast við hljóðbylgjur í lofti. Í hljóðeðlisfræði er hljóðbylgjum
gróflega skipt í tvo flokka. Lotubundnar hljóðbylgjur (e. periodic waves) hafa endurtekna hegðun
og mynda það sem við köllum tóna (e. pitch). Ólotubundnar hljóðbylgjur hafa óreglulega hegðun
og mynda það sem kallast á fræðimáli, hávaði (e. noise).4 Tóna og hávaða er auðvelt að þekkja í
sundur bæði af bylgjulögun sinni (e. waveform) og af hljóðrófsriti (e. spectrogram) (sjá mynd)

Þegar við notum rödd okkar slást raddböndin saman með reglulegu bili svo úr verða lotubundnar
loftþrýstingsbylgjur og við greinum tón. Þegar við hvíslum slást raddböndin ekki saman en til verða
lágværar, ólotubundnar loftþrýstingsbylgur þannig að enginn tónn myndast heldur lágvær „hávaði“
(e. noise). Vegna þess hvernig hljóðbylgjur tóna eru lotubundnar dreifist hljóðorka þeirra ekki
jafnt yfir tíðnirófið heldur raðar sér upp í tíðnibönd yfirtónaraðarinnar. Hljóðorka hávaða dreifist
hins vegar nokkuð jafnt yfir tíðnirófið því hegðun hljóðbylgna hans endurtekur sig ekki. Þess vegna
þegar við stöndum við eldavélarviftuna, við vaskinn þegar vatnið rennur úr krananum, eða undir
hárblásaranum, þá heyrum við illa eða ekkert þegar fólk reynir að tala við okkur, því hávaðinn
dreifist yfir allt tíðnirófið. Rás 1 í eldhúsinu hefur ekki sama mátt til að yfirgnæfa köllin úr stofunni
og eldhúsviftan því hljóðorkan afmarkast við ákveðin tíðnibönd.

Í hljóðeðlisfræði eru tónar ekki hreinir af náttúrunnar hendi. Með hreinum tón er átt við tón sem
er einföld hljóðbylgja með enga yfirtóna. Í náttúrunni bera tónar yfirtóna sem fylgja náttúrulegri
yfirtónaröð þar sem hver yfirtónn er heilt margfeldi af grunntíðni hans. Þannig getur tónn með
grunntíðni 100Hz haft yfirtónaröðina 100, 200, 300, 400Hz osfrv. og tónn með grunntíðni 1000Hz
getur haft yfirtónaröðina 1000, 2000, 3000Hz osfrv. Yfirtónar eru mismargir og missterkir eftir
því hver tóngjafinn er og ljá honum þannig einkenni sín. Þeir fylgja þó alltaf hinni náttúrulegu
yfirtónaröð. Hreinn hávaði er kallaður hvítur (e. white noise) og er í raun tölfræðilegt hugtak en
ekki náttúrulegt fyrirbrigði. Í hvítum hávaða er meðalstyrkur allra tíðna alveg jafn en það gerist
aldrei í náttúrunni. Mörg hljóð í náttúrunni bera einkenni hávaða, líkt og öldurnar í sjónum og
vindurinn í trjánum.

4. Keith Johnson, Acoustic and Auditory Phonetics, 3. útg (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012), bls. 16–19
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1.2 Hvernig heyrum við?
Mannsheyrnin nemur loftþrýstingsbylgjur á tíðnisviðinu 20-20,000Hz ef flökt þeirra er að minnsta
kosti 20 µPa. Það er þröskuldur heyrnarinnar og jafnframt núllpunktur desíbelkvarðans sem mælir
hljóðstyrk. Hljóðstyrkur hefur ekkert eiginlegt þak, líkt og tíðni þar sem við hættum að heyra við
ákveðin þröskuld, en 200,000,000 µPa eða 140dB mun vera mjög sársaukafullt og veldur varan-
legum heyrnarskaða. Til samanburðar við þessar tölur má nefna að þegar kemur að klassískum
söng framkallar mannsröddin tóna með grunntíðni á bilinu 65.4Hz (stórt C eða C2) til 1396.9Hz
(þrístrikað f eða F6) með yfirtóna upp að og yfir 10kHz. Erfitt er að finna gögn um hljóðstyrk
söngvara, en hann er að vísu breytilegur eftir því hversu nálægt mælitækið er hljóðgjafanum. Það
má þó gera ráð fyrir því að sé mælt nálægt munni söngvara sem syngur forte sé hljóðstyrkurinn
vel yfir 100 dB, enda má ímynda sér að það sé sársaukafullt að láta syngja beint upp í eyrað sitt.

Heyrn okkar er lógaritmísk, bæði hvernig við skynjum muninn á tónhæð og hljóðstyrk. Það
þýðir að heyrn okkar er næmari fyrir breytingum á lágu tíðnisviði og lágum hljóðstyrk heldur en
á háu tíðnisviði og háum hljóðstyrk. Muninn á 100 Hz og 150 Hz skynjar heyrn okkar sem hreina
fimmund, en muninn á 1000 Hz og 1050 Hz sem minna en litla tvíund. Munurinn á 1000 Hz og
1500 Hz er aftur á móti hrein fimmund. Eins skynjum við styrksmuninn á 100,000 µPa og 200,000
µPa sem meira en fimmföldun, en sama aukning við 2,000,000 µPa upp í 2,100,000 µPa sem minna
en tvöföldun.5

Þó að heyrn mannsins geti greint tíðnir á bilinu 20 til 20000 Hz þá er hún ekki jafn næm
yfir það tíðnisvið. Þetta er sýnt með jafnháværðarlínu (e. equal-loudness contour) Alþjóðlegu
staðlasamtakana (e. International Organization for Standardization) ISO 226 (sjá mynd, efri).
Línan sýnir hvernig hljóðstyrkur þarf að vera hærri eða lægri til að meðalheyrn greini jafnan
hljóðstyrk yfir tíðnirófið með viðmiðið 60 dB við 1000 Hz. Þar má sjá hvernig mannsheyrnin er
næmust á hljóðtíðnir á bilinu 2000 - 5000 Hz. Það er vegna þess að ytri hlust eyrans magnar
upp tíðnir á því sviði vegna lögunar sinnar.6 Með því að ýkja hljóðrófshæðir á því tíðnisviði
nýtir klassísk söngtækni sér þessa eiginleika eyrans til að skerast í gegnum hljóm hljómsveitar.
Meðalhljóðstyrkur hljómsveitar dalar jafn og þétt þegar komið er yfir 500 Hz (sjá mynd, neðri).
Með jafnháværðarlínunni má mæla að söngvara formandi með miðtíðni 2800 Hz, hjómar tvöfalt
sterkar en 1000 Hz með sama hljóðstyrk, og enn þá sterkar sé borið saman við lága svið karlradda
undir 200 Hz (ca. lítið g eða G3).

5. Johnson, Acoustic and Auditory Phonetics, bls. 75
6. Stanley A. Gelfand, Essentials of Audiology, 3. útg (Thieme, 2011), bls. 46–47
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1.3 Hljóð og rými
Öll rými, stór og smá, eru gædd eiginleikum sem fá hljóð til að hegða sér á ákveðinn máta. Auðvelt
er til dæmis að ímynda sér hvernig hljóð hegðar sér allt öðruvísi í stórri kirkju heldur en undir
dúnsæng. Munnurinn okkar, háls og nef eru rými sem setja mark sitt á þau hljóð sem hljóma þar.
Flest rými sem við umgöngumst í daglegu lífi okkar eru föst í ákveðnu formi. Munnholið okkar
hefur hins vegar breytilegt form, – eins og reyndar sumir nútíma tónleikasalir –, og sem betur fer
því annars væri tungumál okkar mun fátækara. Þegar við hreyfum tungu okkar, kjálka, nef og kok,
breytist hljómrýmið í munnholinu. Það hefur áhrif á það hvaða hljóðtíðnir óma betur en aðrar.

Hreinn hávaði getur því örvað alla tíðnisviðsbreidd hljómrýmis á meðan tónar örva afmarkaðar
ómtíðnir í hljómrýminu. Klappið í áhorfendaskaranum örvar alla tíðnisviðsbreidd tónleikasalarins
en söngvarinn aðeins það tíðnisvið sem rödd hans framkallar. Hvíslhljóð með dreift tíðnisvið
örvar allar ómtíðnir í hljómrými munnholsins en tónn raddarinnar örvar aðeins þær ómtíðnir sem
fyrirfinnast í yfirtónaröð tónsins.
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2 Hvað er formandi?

2.1 Formendur
Hugtakið formandi (e. formant) kemur úr málvísindum og er notað til þess að lýsa eiginleikum
sérhljóða úr tungumálum á vísindalegan hátt. Hugtakið er skilgreint sem hljóðrófshápunktur (e.
spectral peak) sem orsakast af endurkasti hljóðs eða samhljómun (e. resonance) í munnholinu.7
Formendur hljóma ekki einir og sér, ekki frekar en tónleikasalur. Eitthvað þarf að örva hljómrýmið
svo meðsveiflutíðni formandans myndi hápunkt í hljóðrófinu (e. sound spectrum). Þannig getum
við verið með munnholið í stöðu fyrir sérhljóðann [a], en það mun engin heyra fyrr en við örvum
hljómrýmið, yfirleitt með rödd okkar eða með hvísli. Til þess að greina megi formanda, þarf tíðni
sem nálgast meðsveiflutíðni hans að vera til staðar í hljóðvaldinum (e. sound source). Þegar
við myndum tón með röddinni örvast því eingöngu þeir formendur munnholsins sem eiga sér
meðsveiflutíðni nálægt grunntíðni tónsins eða yfirtónunum hans.

Í munnholinu eru skilgreindir stundum fleiri en sex formendur. Í rituðum texta eru þeir gjarnan
nefndir F1, F2, F3, F4 osfrv. Meðsveiflutíðni (e. resonant frequency) þeirra er það sem ákvarðar
sérhljóðann sem hljómar.8 Yfirleitt dugar fyrir heyrn okkar að skynja fyrstu tvo formandana til
að við heyrum sérhljóða. Mikilvægustu formenda-tíðnirnar fyrir skýran sérhljóða eru því F1 og
F2.9 Í rannsókn Ástu Svavarsdóttur frá 1982 voru formendatíðnir íslenskra sérhljóða mældir hjá
körlum og konum (sjá töflu).10 Þar mældist F1 á bilinu 325-729 Hz hjá konum, 313-663 Hz hjá
körlum og F2 á bilinu 942-2450 Hz hjá konum en 850-2125 Hz hjá körlum. Formendatíðnir eru
yfirleitt lægri hjá körlum en konum sem skýrist að einhverju leiti af mismuni í stærð munnholsins
en líka af málvenjum því mismunurinn er ólíkur eftir menningarsvæðum.11 Vert er að benda á að
formendatíðnir töflunnar eru meðaltal. Greining sérhljóða er huglæg og ekki bundin við nákvæmar
tíðnir og því er ákveðið svigrúm eins og sjá má á mismuni kynjanna. Einnig eru tíðnirnar í töflunni
ekki hreinir tónar heldur miðpunktur hljóðrófshæða sem hafa ákveðna bandvídd (e. bandwidth).12
Í sumum tónlistarhefðum hafa söngvarar þjálfað það að minnka þessa bandvídd þannig að form-
endur munnholsins magni upp hreina tóna yfirtónaraðarinnar og er það kallað yfirtónasöngur (e.

7. „Phonetics - Vowel Formants,“ Encyclopedia Britannica, 25. júlí 2021. https://www.britannica.com/science/
phonetics.

8. William J. Hardcastle ritstýrði, The Handbook of Phonetic Sciences, 2. útg (Chichester, West Sussex: Wiley-
Blackwell, 2013), bls. 83–86.

9. Jón Þór Hrannarsson og Viktor Díar Jónasson, „Íslenskir sérhljóðar: Tveir og þrír formendur“ (Bs verkefni,
2012), https://skemman.is/handle/1946/11770.

10. Ásta Svavarsdóttir og fleiri, „Formendur Íslenskra Sérhljóða: Meðaltíðni Og Tíðnidreifing.“ Íslenskt Mál, 4
(1982): 75.

11. David Pisoni og Robert Remez, The Handbook of Speech Perception. (Chichester: John Wiley Sons, 2008),
bls. 380–81

12. Gunnar Fant, Acoustic Theory of Speech Production: With Calculations Based on X-Ray Studies of Russian
Articulations. (Berlin: De Gruyter, 1971), bls. 237.
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overtone singing).13 Til eru mörg forrit fyrir farsíma sem sýna hljóðrófsrit í rauntíma. Þar er
auðvelt er að sjá hvernig formendatíðnirnar breytast þegar sungnir eru mismunandi sérhljóðar í
átt að hljóðnema farsímans. Höfundur þessa texta notast gjarnan við forritið Spectrogram fyrir
Android fyrir skjótar athuganir.

Hljómrými munnholsins, þó breytilegt sé, hefur alltaf auðþekkjanleg einkenni fyrir mannseyrað
vegna sinna náttúrulegu formenda. Hljóð af öllum toga öðlast því „mannleg einkenni“ hljómi þau
í munnholi eða í eftirlíkingu af munnholi. Notkun vocoder í dægurlögum er dæmi um slíkt, en
vocoder er einskonar rafræn eftirlíking af munnholi. Gott dæmi um notkun vocoder má finna í
laginu We are the Robots með hljómsveitinni Kraftwerk. Margir kannast líka við það, og hafa gaman
af því, að leggja farsímahátalarann að vörunum þegar músík er spiluð, og skapa einhverskonar „waú,
waú“ áhrif. Þar eru formendur munnholsins sannlega að verki.

2.2 Formendur og söngur
Formendatíðnir í klassískum söng eru misjafnar eftir raddgerðum. Bassar hafa lægri formendatíðnir
en barítonar, sem hafa lægri formendatíðnir en tenórar osfrv. Formendatíðnirnar eru einnig aðrar í
söng en þær sem finnast í almennu tali. Til dæmis er annar formandinn í sérhljóðanum [i] gjarnan
töluvert lægri í klassískum söng en í tali, þannig að eiginleiki sérhljóðans nálgast [y].14

Háa C-ið hjá sóprönum C6 hefur grunntíðni 1046 hz þegar stillt er við a’ = 440 hz. Yfirtónaröðin
á slíkum tóni er H0 1046 hz, H1 2092, H2 3138, H3 4184, H4 5230 osfrv. Þegar þessar tíðnir eru
bornar saman við meðalformendatíðnir íslenskra kvenna má gera ráð fyrir því að þegar mjög háir
tónar eru sungnir verður mjög erfitt ef ekki ómögulegt að syngja skýran sérhljóða. Það er einfaldlega
engin hljóðorka til staðar á þeim formendatíðnum sem tíðkast í daglegu tali. Af eyrum höfundar
að dæma, þegar hlustað er á upptökuarfinn, hljómar háa C sóprana alltaf nálægt sérhljóðanum
[a], en fyrsta formandtíðnin F1 er jú hæst hjá honum samanborið við aðra sérhljóða og næst
grunntíðni tónsins C6. Sérhljóðinn [a] er raunar eini fýsilegi sérhljóðinn til að syngja þegar komið
er yfir G5 samkvæmt ameríska raddprófessornum Lloyd W. Hanson sem kenndi lengi og stýrði
óperudeild Háskóla Norður-Arizona.15 Samt eru mýmörg dæmi úr tónbókmenntunum þar sem
sópranar þurfa að fara með texta á þessu raddsviði G5 til C6 og reyna þannig það sem ætti að
vera fræðilega ómögulegt. Höfundur mælir með því að hlusta á aríu Pamínu „Ach, ich fühl’s“
úr Töfraflautu Mozarts ásamt nótum og hlusta á sérhljóðamyndunina á G5 og ofar og kanna
málið.16 Óperusöngvarinn og prófessorinn Richard Miller bendir á í bók sinni um sópranröddina
að hljóðeðlisfræðilegur munur á röddum kynjanna megi ekki vera afsökun til þess að vanrækja
framsögn textans. Sérhljóðar sópransins muni bjagast á háum tíðnum en áheyrandinn nái að
greina textann út frá þeim litlu breytingum sem hægt er að viðhalda og samhengi. Hann telur
óþarft að sérhljóðinn [i] tapi öllum eiginleikum sínum og verði að [a].17 Þegar sungið er enn hærra
upp á því sem hefur stundum verið kallað flaututónsvið (e. whistle register)18 (D6-D7) verður
sérhlóðamyndun gjörsamlega ómöguleg. Röddin fer handan F1 og F2 og má segja að hún tapi
mannlegum einkennum sínum. Það hljómar gjarnan frekar eins og verið sé að flauta en ekki að
syngja.19

Þeir sem hlustað hafa á klassískan söng hafa ef til vill heyrt að sérhljóðar, og þá formendatíðnir
þeirra, bjagast ekki einungis í meðferð sóprana á háum tónum. Hinn almenni hlustandi gæti talið
það verið stæla, en stundum eru fagurfræðilegar ástæður fyrir því að bjaga sérhljóða, bæði hvað
varðar tjáningu tilfinninga(eins og fremente/cupo), samhljómun,20 en einnig raddheilbrigði. Það
er þó yfirleitt ekki talið æskilegt að bjaga sérhljóða umfram það að textinn skiljist. Í bók sinni
Secrects of Singing bendir Jeffrey Allen á þau algengu byrjendamistök að ætla að syngja alla
sérhljóða með sama hætti og þau birtist í tali yfir allt raddsviðið því það geti valdið streitu og
stífni. Nauðsynlegt sé að bjaga sérhljóða og dekkja þá smám saman á efra sviði raddarinnar til að

13. Rainer Greger og Uwe Windhorst, Comprehensive Human Physiology: From Cellular Mechanisms to Integrati-
on, (Springer Science Business Media, 2013), bls. 1103

14. Raymond D. Kent, The MIT Encyclopedia of Communication Disorders (MIT Press, 2004), bls. 53.
15. Lloyd W. Hanson, „Soprano Formant Change,“ Lloyd W. Hanson, 1. febrúar 2012. https://lloydwhanson.

com/formants-made-easy/soprano/soprano-formant-change/.
16. Ach, Ich Fühl’s; Die Zauberflöte; Anna Moffo (with Score), YouTube, 18. ágúst 2021. https://www.youtube.

com/watch?v=IVmyUd4kUb8.
17. Richard Miller, Training Soprano Voices (New York: Oxford University Press, 2000), bls. 132.
18. Marilee David, The New Voice Pedagogy, 2. útg (Scarecrow Press, 2008), bls. 62.
19. TEN DECADES OF WHISTLE REGISTER SINGERS!, YouTube 18. ágúst 2021. https://www.youtube.

com/watch?v=qvAtP9pgVfU.
20. John Nix, „Vowel Modification Revisited,“ Journal of Singing 61, 2 (2004): 173.
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sporna við því.21 Í flestum evrópskum raddhefðum klassískrar tónlistar er talað um að breiða yfir
eða dekka (e. cover) röddina á háum tónum.22 Þá lækka tíðnir formendana og sérhljóðinn dekkist
örlítið. Það virðist þjóna þeim tilgangi að veita stuðning gegn því að tapa lágri barkakýlisstöðu og
viðhalda víðu koki þegar söngvari syngur á efsta tónsviði sínu, en lág staða barkakýlis hefur alla tíð
verið talin grundvallaratriðið í allri klassískri söngtækni23 Gott dæmi um yfirbreiðslu er að finna
í upptökum af hinni frægu Cavatínu Fígarós „Largo al Factotum“ úr Rakaranum frá Sevilla eftir
Rossini. Þar syngur Fígaró „La ran la ran la la ran la la La!“, margoft og heyra má vel hvernig
baríton söngvarar „breiða yfir“ röddina þegar formendatíðnir lækka og litur sérhljóðans [a] dekkist
um leið og hæsti tónninn hljómar.

Dekking sérhljóða eða yfirbreiðsla er stundum höfð með þegar fjallað er um tækni sem rann-
sakendur hafa kallað formenda stilling (e. formant tuning). Komið hefur í ljós að sumir söngvarar
stilla formendatíðnir munnholsins við einhvern yfirtón eða grunntón raddarinnar og nái þannig
fram auknum hljóðstyrk.24,25 Söngvararnir bjagi sérhljóðann til að magna upp orkuna á réttum
stöðum tíðnisviðsins sem samsvari þeim tíðnum sem fyrirfinnast í yfirtónaröðinni. Allt fyrir meiri
hljóðstyrk, að ná fram hámarki þess sem mögulegt sé án nútíma hljóðmögnunartækni svo röddin
megi hljóma skýrt á meðan hljómsveitin leikur undir.

Þau tæknilegu atriði klassísks söng sem hér hafa verið nefnd snúa öll að samhljómun (e. re-
sonance) í munnholinu. Aldrei má gleyma því að grundvöllurinn fyrir þeim eiginleikum sem sam-
hljómun gefur af sér er hljóðgjafinn, í okkar tilfelli raddböndin. Heilbrigð virkni raddbanda leggur
grundvöllinn að öllum söng og öllu tali. Samhljómun munnholsins magnar einungis upp þá hljóð-
orku sem raddböndin framkalla. Því betur og skarpar sem raddböndum okkar tekst að lokast,
því meiri hljóðorka myndast og þeim mun ríkari verður tónn okkar af yfirtónum sem er efniviður
samhljómunar munnholsins og allrar samhljómunnartækni.

21. Jeffrey Allen, Jeffrey Allen’s Secrets of Singing, Female (lowhigh voice) (Van Nuys, Calif: Alfred, 1994), bls.
161.

22. Richard Miller, Securing Baritone, Bass-Baritone, and Bass Voices (Oxford; New York: Oxford University
Press, 2008), bls. 58.

23. Stark, Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy, bls. 40.
24. Johan Sundberg og Jörgen Skoog, „Jaw Opening, Vowel and Pitch,“ STL-QPSR 36, 2–3 (1995): 43.
25. Mark McQuade, „Spectrographic Analysis-There Is More to See than Singer’s Formant: Second Formant

Tuning in Males above the Secondo Passaggio,“ Journal of Singing 71, 2 (2014): 157.
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3 Söngvara formandinn

3.1 Hvað er söngvara formandinn?
Þeir formendur sem hingað til hefur verið fjallað um hafa mótanlegar tíðnimiðjur og bandvídd og
eiga þátt í því að við getum tjáð okkur og mótað þau hljóð sem við gefum frá okkur. Nú verður
fjallað um söngvara formandann, en hann virðist eiga upptök sín dýpra í hálsinum og söngvarar
geta ekki breytt miðtíðni hans að vild eins og raunin er með þá formendur munnholsins sem
nauðsynlegir eru til tjáningar. Söngvara formandinn er ekki nauðsynlegur í daglegu tali til þess að
móta hljóðin sem við gefum frá okkur heldur veitir hann stöðuga hljóðmögnun á þeim yfirtónum
raddarinnar sem eru í nágrenni við tíðnimiðju hans.

Söngvara formandinn, tilheyrir hljóðfræðilegum eiginleikum karl- og altradda í vestrænum
óperu- og konsertflutningi. Að mestu leiti óháð sérhljóða og tónhæð birtist hann sem svæði af
hárri tíðnisviðsorku nálægt 3kHz.26,27 Skrifað er um söngvara formandan í mörgum fræðibókum
um söng í dag. Í fræðigreinum gætur samræmis um að hann sé mikilvægt hljóðfræðilegt einkenni
karlkynsradda í vestrænum óperusöng en niðurstöður rannsókna benda ekki til þess að hann þjóni
jafn mikilvægu hlutverki í kvenkynsröddum. Tilvist söngvara formandans í öðrum söngstílum sem
og sópranröddum er enn opin til rannsókna.

Einhverjar deilur hafa verið um nafngift söngvara formandans, en hann hefur mælst í einhverjum
mæli hjá þjálfuðum talröddum og gæti því með réttu einnig verið kallað mælenda formandinn (e.
speaker’s formant).28 Einnig hefur verið sagt að nafngiftin geri lítið úr öðrum sönghefðum sem
ekki nýti sér söngvara formandann og þar sem sem honum sé oft lýst sem þyrpingu F3, F4 og F5

ætti hann frekar að heita vestræna óperusöngvara formendaþyrpingin.29
Þar sem hefðbundinn vestrænn óperu- og konsertflutningur styðst ekki við nútíma hljóðmögn-

unarkerfi þykir söngvara formandinn sérlega mikilvægur í þessari hefð þar sem hann gæðir röddina
auknum hljóðstyrk. Vegna samhljómunar í ytri hlust eyrans (sjá kafla 2.2) þarf styrkleiki söngvara
formandans ekki að vera mjög hár til þess að auka styrkleikann sem áheyrandi skynjar úr rödd
söngvarans.30 Ytri hlust eyrans getur aukið styrk hljóðs um allt að 15 - 20 dB á tíðnisviðinu 2000 -
5000 Hz31 sem jafngildir allt að áttföldun. Þar að auki getur styrkur söngvara formandans verið 20
dB32 svo samanlögð styrking er umtalsverð. Þar sem langtímameðalhljóðróf (e. long-term average
spectrum) hefðbundinnar sinfóníu- eða óperuhljómsveitar sýnir mestan styrk upp að 500 Hz33 er
söngvara formandinn talinn sérlega mikilvægur karlröddum í óperuhefðinni því grunntíðnir allra
tóna á tónsviði þeirra, fyrir utan háa C tenórsins, liggja undir 500 Hz.

Styrkleiki söngvara formandans er háður því magni af hljóðorku sem myndast þegar raddböndin
lokast á skyndilegan og fullnægjandi hátt.34 Miðtíðni (e. center frequency) hans virðist vera misjöfn
eftir raddgerðum. Í úrtaki, sem taldi reyndar einungis 16 manns, var meðaltalið 2.42 kHz fyrir
bassa, 2.55 kHz fyrir barítona, og 2.84 kHz fyrir tenóra, u.þ.b. 3.0 kHz hjá öltum en mældist ekki hjá
sópranröddum.35 Söngvara formandinn þarfnast ekki aukinnar raddáreynslu að hálfu söngvarans
og hefur raddkennslusagnfræðingurinn James Stark eftir Sundberg að söngvara formandinn sé leið

26. Sundberg, „Articulatory Interpretation of the ‘Singing Formant’“, 838
27. Johan Sundberg, „The Singer’s Formant Revisited,“ STL-QPSR 36, 2–3 (1995): 83.
28. Tadeus Nawka og fleiri, „The Speaker’s Formant in Male Voices,“ Journal of Voice 11, 4 (desember 1997):

422–28, doi:10.1016/S0892-1997(97)80038-0.
29. Dr. Sahin Saruhan, „Is There Any Singer’s Formant? A Name Proposal for a Misconceptualized Phenomenon,“

Rast M¸zikoloji Dergisi 5, 2 (2017): 1535.
30. Julia Davids og Stephen LaTour, Vocal Technique: A Guide to Classical and Contemporary Styles for

Conductors, Teachers, and Singers, 2. útg (Waveland Press, 2020), bls. 76.
31. Gelfand, Essentials of Audiology, bls. 46–47
32. Johan Sundberg, „Level and Center Frequency of the Singer’s Formant,“ Journal of Voice 15, 2 (júní 2001):

187, doi:10.1016/S0892-1997(01)00019-4.
33. Sundberg, „Level and Center Frequency of the Singer’s Formant,“ 181.
34. Stark, Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy, bls. 50.
35. Sundberg, „Level and Center Frequency of the Singer’s Formant,“ 181.
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söngvarans til að „lifa af“.36
Það var vísindamaðurinn Johan Sundberg við Konunglega tækniháskólann í Stokkhólmi sem

gaf söngvara formandanum nafn sitt á áttunda áratug síðustu aldar. Sundberg, sem hefur verið
áberandi í rannsóknum á söngröddinni og vísað er í líkan hans um myndun söngvara formandans í
holrúmum í barkakýlinu í flestum fræðiritum, var þó alls ekki fyrsti vísindamaðurinn til taka eftir
honum.

Þýski eðlisfræðingurinn og læknirinn Hermann von Helmholtz er gjarnan talinn hafa lýst söngv-
ara formandanum sem litlum bjöllum árið 1862 í bók sinni Die Lehre von den Tonempfindungen als
physiologische Grundlage für die Theorie der Musik,37 en Wilmer T. Bartholomew talinn fyrstur
til að mæla miðtíðni hans og kallað hann, í bók sinni frá 1942, hringinguna (e. „the ring“) í rödd-
inni sem eigi sér miðpunkt í kringum 2800 Hz.38 Árið 1967, nokkrum árum áður en Sundberg gaf
fyrirbærinu nafnið sem hefur síðan einkennt það, fjallaði ameríski raddkennarinn William Vennard
um það í bók sinni, þar sem hann benti á þá heppilegu staðreynd að 2800 Hz samhljómurinn í
klassískum söng væri mjög gagnlegur vegna þess að ytri hlust eyrans hafi samhljómun í kringum
þá tíðni og magni hana upp.39

Þau tæki og tól sem nauðsynleg eru til að mæla söngvara formandann komu ekki fram fyrr en
á 20. öldinni, en vestræn óperu- og konserthefð er auðvitað mun eldri. Sé söngvara formandinn
svona mikilvægur innan hefðarinnar er því sjálfsagt að ætla að söngfræðingar fortíðarinnar hafi á
einhvern hátt verið meðvitaðir um tilvist hans og hvatt til framköllunar hans.

Á Ítalíu, sem er „Mekka“ óperunnar, hefur löngum verið talað um að til að berast í tónleika-
salnum þurfi söngröddin að hafa squillo, sem þýðir ákveðið og víbrandi hljóð, gjall eða hringing,
en margir rannsakendur sem komið hafa í kjölfarið á Sundberg vilja tengja þessi hugtök saman og
eru þau gjarnan nefnd í sömu andrá.40,41,42

Í fræðibókum virðist squillo þó hafa töluvert breiðari merkingu. squillo á jafnt við um bæði
kynin og er gjarnan nefnt í sömu andrá og twang43, sérhljóðabjögun (e. vowel- modification),44
staðsetning (e. placement)45 og það að syngja í maskann (e. mask resonance).46 Raddprófessorinn
Loyd W. Hanson vill því aðgreina hugtökin squillo og söngvara formandan algjörlega47 á meðan
aðrir, eins og Chapman, sem stuðst var við í því námi sem höfundur er nú að ljúka, virðast ekki
gera á þeim greinarmun.48

Vísindamenn hafa stundum bent á að sum þeirra hugtaka sem söngkennarar og sérfræðingar
notast við til að lýsa raddhegðun séu loðin og kallað eftir þverfaglegum samræmdum orðaforða.49
Í rannsókn sem átti að varpa ljósi á það hvað kennarar og sérfræðingar meina þegar þeir segja að
staða raddarinar sé framarlega (e. placed forward), komust höfundar hennar að því að þær raddir
sem sérfræðingar mátu sem „framarlega“ voru bæði raddir sem einkenndust af hærri tíðni F2 og
F3 en einnig raddir sem höfðu söngvara formanda.50 Bæði eru einkenni sem magnast enn frekar
upp í ytri hlust eyrans. Kannski var hugtakið squillo notað af gömlu ítölsku meisturunum til að
lýsa söngvara formandinum. Líklega hefur það samt breiðari merkingu og lýsir fleiri möguleikum

36. Stark, Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy, bls. 50.
37. Stark, Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy, bls. 50.
38. Wilmer Tillet Bartholomew, Acoustics of Music (Prentice-Hall Incorporated, 1942), bls. 145.
39. William Vennard, Singing: The Mechanism and the Technic (New York: Carl Fischer, 1967), bls. 131.
40. Ingo R. Titze, „Acoustic Interpretation of Resonant Voice,“ Journal of Voice 15, 4 (desember 2001): 526,

doi:10.1016/S0892-1997(01)00052-2.
41. Lori E. Lombard og Kimberly M. Steinhauer, „A Novel Treatment for Hypophonic Voice: Twang Therapy,“

Journal of Voice 21, (maí 2007): 295, doi:10.1016/j.jvoice.2005.12.006.
42. David M. Howard, Jenevora Williams, og Christian T. Herbst, „‘Ring’ in the Solo Child Singing Voice,“ Journal

of Voice 28, 2 (mars 2014): 161, doi:10.1016/j.jvoice.2013.09.001.
43. Janice L. Chapman, Singing and Teaching Singing: A Holistic Approach to Classical Voice, 3. útg (Plural

Publishing, 2017), bls. 91.
44. Anthony Frisell, The Tenor Voice: A Personal Guide to Acquiring a Superior Singing Technique (Boston:

Branden Pub. Co, 2007), bls. 76.
45. Donald George og Lucy Mauro, Master Singers: Advice from the Stage (New York, NY: Oxford University

Press, 2015), bls. 68.
46. Rachael Gates, L. Arick Forrest, og Kerrie Obert, The Owner’s Manual to the Voice: A Guide for Singers

and Other Professional Voice Users (Oxford; New York: Oxford University Press, 2013), bls. 202.
47. Lloyd W. Hanson, „Squillo and the Singer’s Formant,“ Lloyd W. Hanson, 10. febrúar 2012, https://

lloydwhanson.com/formants-made-easy/squillo-and-the-singers-formant/.
48. Chapman, Singing and Teaching Singing: A Holistic Approach to Classical Voice, bls. 91.
49. Matthew Hoch og Mary J. Sandage, „Working Toward a Common Vocabulary: Reconciling the Terminology of

Teachers of Singing, Voice Scientists, and Speech-Language Pathologists,“ Journal of Voice 31, 6 (nóvember 2017):
647, doi:10.1016/j.jvoice.2016.12.014.

50. Allan Vurma og Jaan Ross, „Where Is a Singer’s Voice If It Is Placed ‘Forward’?,“ Journal of Voice 16, 3
(september 2002): 383, doi:10.1016/S0892-1997(02)00109-1.
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munnholsins til að magna upp tíðnir sem magnast enn frekar upp í ytri hlust eyrans.

3.2 Hvernig myndast söngvara formandinn?
Þó tiltölulega auðvelt sé að sannreyna tilvist söngvara formandans með upptökum og hljóðrófsritum
þá er spurningin um hvar og hvernig hann myndast enn opin til rannsókna. Töluverðs samræmis
gætir milli ályktana fræðimanna um þetta efni en þær byggja að mestu á líkönum því erfitt er að
framkvæma raunverulegar mælingar á holrúmum í barkakýlinu á lifandi einstaklingum.

Bartholomew lagði til að sú hljóðrófshæð sem seinna var kölluð söngvara formandinn myndaðist
vegna lækkaðrar stöðu barkakýlisins.51 Lækkuð staða barkakýlisins er eitt af einkennum klassískrar
söngtækni og þar sem söngvara formandinn er það líka er rökrétt að álykta að myndun hans hafi
eitthvað með barkakýlisstöðuna að gera. Málið er þó að öllum líkindum töluvert flóknara.

Sú tillaga um myndun söngvara formandans sem flestar fræðigreinar og -bækur vitna í setti
Sundberg fram árið 1974. Þar lagði hann til hljóðfræðilega skýringu á söngvara formandanum sem
þyrpingu F3, F4 og F5 sem hann kallar í endurliti „helsta framlag sitt til rannsókna á fyrirbærinu“.52

Ályktunin er sú að þessi þyrping verði til með þröngri opnun holrýmis sem afmarkist af radd-
böndum, speldi og könnubrjósks í barkakýlinu, í bland við vítt kok. Ef hlutfallið milli flatarmáls
opnunar þessa holrýmis yfir í kokið og þverskurðarflatarmáls koksins við opnunina nálgast 1:6 eða
minna, þá hegði þetta holrými sér sem aðskilinn meðsveiflari (e. resonator) að því leiti að með-
sveiflutíðni (e. resonance frequency) hans verður fyrir litlum áhrifum frá framhaldi munnholsins.
Auk þess þurfi lögun þessa holrýmis að vera þannig að meðsveiflutíðni þess sé á milli þeirrar sem
F3 og F4 myndu venjulega hafa. Til þess að það gerist er breikkun barkakýlisskútana (e. laryngeal
ventricles) mikilvæg, því þá stækkar holrýmið og meðsveiflutíðni þess lækkar. Lækkuð barkakýlis-
staða, ýtir undir breikkun barkakýlisskútana og koksins og er þess vegna talin stuðla að myndun
söngvara formandans.53

Síðan það var sett fram, hefur líkan Sundbergs um barkakýlið sem upptök söngvara formandans
öðlast víðfeðms samþykkis. Hins vegar hafa hingað til nánast engar rannsóknir verið gerðar sem
beinlínis sannreyna þá tilgátu í raunveruleikanum. Rannsókn Detweiler frá 1993 var gerð á þremur
klassískt menntuðum atvinnu karlkynssöngvurum til að sannreyna tilgátu Sundbergs. Raddhegð-
un söngvaranna var metin með segulómun, barkakýlisskynhreyfisjá (e. strobolaryngoscopy) og
hljóðfræði greiningu. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að þátttakendur framkölluðu sterkan söngvara
formanda án þess að hlutfallið sem Sundberg lagði til væri til staðar og gæti líkan hans því ekki
útskýrt raddhegðun þátttakenda.54 Niðurstöður Detweiler voru seinna hraktar af Sundberg vegna
mistaka í gerð mælinga.55 og er líkan hans því enn það sem flest fræðirit og -bækur vitna í. Nýlega
hefur Bernd J. Kröger frá háskólanum í Aachen lagt fram viðbót við líkan Sundbergs sem þarfnast
nánari rannsókna.56

3.3 Kvenraddir
Ekki gætir samræmis í heimildum um það hvort söngvara formandinn gegni hlutverki í kvensöng
eða ekki. Í rannsóknum mælist hann stundum í kvenröddum og stundum ekki. Áreiðanlegar
niðurstöður eru til um sterkan söngvara formanda í sumum altröddum og voru Bloothooft og
Plomp hissa þegar þeir mældu sterkari söngvara formanda í sumum öltum heldur en í bössum
á sömu grunntíðni.57 Berndtsson og Sundberg mældu líka sterkan söngvara formanda í sumum
öltum en voru sammála fyrirrennurum sínum að hljóðrófshæðin sem mældist í mezzósópran- og
sópranröddum væri af öðrum toga vegna mun lægri styrks og breiðari bandvíddar.58 Weiss, Brown

51. Bartholomew, Acoustics of Music, bls. 145–46.
52. Johan Sundberg, „Research on the Singing Voice in Retrospect,“ TMH-QPSR 45, 1 (2003): 11.
53. Sundberg, „Articulatory Interpretation of the ‘Singing Formant’“, 842-843
54. Rebecca Finley Detweiler, „An Investigation of the Laryngeal System as the Resonance Source of the Singer’s

Formant,“ Journal of Voice 8, 4 (1. desember 1994): 303, doi:10.1016/S0892-1997(05)80278-4.
55. Johan Sundberg, „Research on the Singing Voice in Retrospect,“ bls. 12.
56. Bernd J. Kröger, „On the Production Mechanisms of the Singer’s Formant“ (23rd International Congress

on Acoustics, Aachen, 2019), bls. 4568–75, http://www.phonetik.phoniatrie.rwth-aachen.de/bkroeger/documents/
Kroeger_2019_ICA_singers_formant.pdf.

57. Gerrit Bloothooft og Reinier Plomp, „The Sound Level of the Singer’s Formant in Professional Singing,“ The
Journal of the Acoustical Society of America 79, 6 (júní 1986): 2028–33, doi:10.1121/1.393211.

58. Gunilla Berndtsson og Johan Sundberg, „Perceptual Significance of the Center Frequency of Singer’s Formant,“
Scandinavian Journal of Logopedics and Phoniatrics 20, 1 (janúar 1995): 35–41, doi:10.3109/14015439509098728.
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og Morris fundu einnig hljóðrófshæð á svæði söngvara formandans í leit sinni að honum í sóprönum,
en þar sem hún var mun breiðari en hjá karlröddum fannst þeim öruggt að áætla að þeir líkamlegu
þættir sem mynda hana væru aðrir en hjá söngvara formandinum og leggja til að hún sé kölluð
EFR (e. extended frequency reinforcement) til aðgreiningar.59

Það er góð ástæða fyrir því að söngvara formandinn spilar ekki hlutverk á háum tónum. Þegar
við skoðum yfirtónaröðina á grunntíðnum sunginna tóna þá er það ljóst að því hærri sem grunn-
tíðnin er, því ólíklegra er að yfirtónar hennar smelli inn í samhljómunartíðni söngvara formandans.
Af þeim ástæðum er það skiljanlegt að háar raddir framkalli ekki söngvara formanda. Ef söngvara
formandinn gegnir ekki hlutverki í sópranröddum hvað er það þá sem gerir háum röddum kleift að
berast svo vel eins og raun ber vitni?

Davids og LaTour hafa eftir Sundberg að sópranar treysti frekar á styrkleika grunntíðninnar en
söngvara formandans, en eyru áheyrandans eru mjög næm fyrir háum sópran tónum.60 Sundberg
og fleiri vísindamenn hafa mælt hvernig margir sópranar stilla F1 við grunntíðni sunginna tóna og
auka þannig hljóðstyrk hennar. Það hefur verið kallað formenda stilling (e. formant tuning) (sjá
kafla 3.2).61,62 Raunar er það svo að hæstu tónar tenórradda eru svo háir að þeir stuðla ekki að
eins stöðugri myndun söngvara formandans. Í mælingum virðast margir tenórar því einnig nýta
sér formendastillingu til að ná fram auknum hljóðstyrk.63

Dr. Ian Howell, kontratenór og raddprófessor hefur bent á að sú einblíning á söngvara formanda
svæðið sem ríkt hefur í rannsóknum hamli okkur í því meta þann ríka hljóm sem er að finna í
röddum beggja kynja á hærri tíðnum og á þann möguleika að kvenraddir hafi eiginleika sem minni
á söngvara formandann á mun hærri tíðnum.64 Hjá sterkum sópranröddum er hljóðrófsorkan enn
sterk á bilinu 8-10 kHz.65 Vísbendingar hafa einnig fundist um annan hljóðrófshápunkt á bilinu
7-8 kHz hjá tenórum og 9-10 kHz hjá sóprönum sem gæti enn frekar stuðlað að ríkum tónlit
óperusöngvara.66 Mun færri rannsóknir hafa verið gerðar á hljóðrófi radda fyrir ofan 5 kHz en fyrir
neðan. Flestir heyra samt tíðnir mun hærra en 5 kHz og þó hljóðorkan undir því dugi okkur til að
eiga samskipti værum við öll svikin ef +5 kHz væri fjarlægt úr tónlistarupplifunum okkar.

Þar sem söngvara formandinn mælist í sumum altröddum en ekki í mezzósópran- og sópran-
röddum má gera ráð fyrir því að hann hafi hlutverki að gegna í söng altradda en ekki sópranradda.
Þrátt fyrir fjarveru söngvara formandans í niðurstöðum vísindamanna úr rannsóknum á sópran-
röddum, halda sumir fræðimenn og kennarar því fram að söngvara formandinn geti nýst öllum
raddgerðum.67

Raddsvið raddgerðanna skarast töluvert þannig að lægstu tónar sóprana hafa sömu tónhæð og
hæstu tónar bassa. Lægstu tónar sóprana og mezzósóprana ættu að geta borið yfirtóna sem verða
að söngvara formandanum ef lífeðlisfræðileg bygging raddfæranna magnar þá upp. Er eitthvað
öðruvísi í lífeðlisfræðilegri byggingu raddfæra sóprana miðað við raddfæri alta sem hindrar myndun
söngvara formandans? Það hljómar heldur ólíklega og því er ekki útilokað að til séu dæmi um
sópranraddir sem geti framkallað jafnsterkan söngvara formanda og altraddirnar sem mælast í
rannsóknum.

Davids og LaTour vilja meina að söngvara formandinn þjóni hlutverki hjá sóprönum sem syngja
í brjóströddinni á lága tónsviði sínu,68 en samkvæmt Miller er sópransöngkonum sjaldnast kennt
að syngja í fullri brjóströdd til þess að hafa jafnari tónlit yfir allt tónsviðið.69 Þegar sungið
er í brjóströdd er styrkleiki yfirtóna í raddböndum meiri en þegar sungið er í höfuðrödd vegna

59. Weiss og fleiri, „Singer’s Formant in Sopranos: Fact or Fiction?,“ 467
60. Davids og LaTour, Vocal Technique: A Guide to Classical and Contemporary Styles for Conductors, Teachers,

and Singers, bls. 76.
61. Gunilla Carlsson og Johan Sundberg, „Formant Frequency Tuning in Singing,“ Journal of Voice 6, 3 (janúar

1992): 256–60, doi:10.1016/S0892-1997(05)80150-X.
62. Elodie Joliveau, John Smith, og Joe Wolfe, „Tuning of Vocal Tract Resonance by Sopranos,“ Nature 427, 6970

(janúar 2004): 116–116, doi:10.1038/427116a.
63. Harm K. Schutte, Donald G. Miller, og Mark Duijnstee, „Resonance Strategies Revealed in Recorded Tenor

High Notes,“ Folia Phoniatrica et Logopaedica 57, 5–6 (2005): 5, doi:10.1159/000087082.
64. Dr. Ian Howell, “In Search of the Soprano Singer’s Formant: A Perceptual Approach” (Society for Music

Perception and Cognition Conference, San Diego, 2017), https://youtu.be/uCguuEZTi5s.
65. Weiss og fleiri, „Singer’s Formant in Sopranos: Fact or Fiction?,“ 467
66. Sang-Hyuk Lee og fleiri, „The Singer’s Formant and Speaker’s Ring Resonance: A Long-Term Average Spectrum

Analysis,“ Clinical and Experimental Otorhinolaryngology 1, 2 (2008): 92, doi:10.3342/ceo.2008.1.2.92.
67. Chapman, Singing and Teaching Singing: A Holistic Approach to Classical Voice, bls. 98.
68. Davids og LaTour, Vocal Technique: A Guide to Classical and Contemporary Styles for Conductors, Teachers,

and Singers, bls. 76.
69. Miller, Training Soprano Voices, bls. 10–31.
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aukinnar lóðréttrar þáttöku raddbandanna,70,71 en styrkleiki yfirtóna á sviði söngvara formandans
er grundvöllur fyrir greiningu hans. Það útskýrir kannski hvers vegna söngvara formandinn mældist
sterkar í altrödd en bassa á sömu grunntíðni hjá Bloothooft og Plomp. Þar sem raddirnar skarast
er altinn líklegur til að nota brjóströdd en bassinn höfuðrödd.

Getur verið að ástæða þess að söngvara formandinn sé ekki að mælast í sópranröddum sé sú
að sópransöngkonur í klassískum söng syngja sjaldnast í fullri brjóströdd? Þessu er öfugt farið í
heimi söngleikja þar sem sópransöngkonur teygja brjóströddina upp á efra tónsviðið sem heitir í
daglegu tali „að belta“(e. belting),72 hins vegar tíðkast lág barkakýlisstaða ekki í þeim söngstíl sem
gæti útskýrt fjarveru söngvara formandans þar.

70. Dr Nathalie Henrich, „Mirroring the Voice from Garcia to the Present Day: Some Insights into Singing Voice
Registers,“ Logopedics Phoniatrics Vocology 31, 1 (janúar 2006): 11, doi:10.1080/14015430500344844.

71. Donald G. Miller og Harm K. Schutte, „‘Mixing’ the Registers: Glottal Source or Vocal Tract?,“ Folia Phoni-
atrica et Logopaedica 57, 5–6 (2005): 286, doi:10.1159/000087081.

72. Miller og fleiri „‘Mixing’ the Registers: Glottal Source or Vocal Tract?,“ 281
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Lokaorð

Engin sérstakur ágreiningur virðist vera í fræðiritum og -bókum um mikilvægi söngvara form-
andans sem hljóðfræðilegt einkenni karlradda úr vestrænni óperu- og konserthefð og um það að
vegna tónhæðar skipti aðrir þættir sennilega meira máli í kvennsöng. Það má vera einhverjir úr
söngheimum efist um gildi söngvara formandans en þær efasemdir hafa ekki fundist af höfundi í
bókum eða fræðiritum.

Söngvara formandinn er tiltölulega nýtt hugtak, samanborið við sögu vestrænnar óperu- og
konserthefðar, yfir fyrirbæri sem má gera ráð fyrir að hafi þegar verið algengt innan hefðarinnar
að minnsta kosti hundrað árum áður en það fékk nafn sitt. Hvernig og hvort það var kennt hefur
mér ekki tekist að svara í þessari ritgerð en líklegt er að ítalska hugtakið squillo hafi náð utan um
það þó meining þess hafi sennilega verið víðari.

Útfrá eigin reynslu og lestri heimilda er það mitt mat að söngvara formandinn sé náttúrulegur
samhljómur í holmrúmi í barkakýlinu sem þarfnist ekki áreynslu eða raddbrellna heldur sé afleiðing
af eðlilegri og heilbrigðri raddhegðun. Vera má að hægt sé að framkalla söngvara formanda með
áreynslu eða raddbrellum, en það er líklega skaðlegt fyrir raddheilsu til lengri tíma.

Ef söngvara formandinn er afleiðing af eðlilegri og heilbrigðri raddhegðun má áætla að ekki sé
nauðsynlegt fyrir söngvara að vita hvernig hann hljómar til þess að hann sé til staðar í rödd hans.
Margir sem hafa söngvara formanda vita því ekki endilega af því, eða nákvæmlega hvaða eiginleiki
raddar þeirra það er, ekki frekar en að talandi manneskja sé meðvituð um hljóðrófshæðirnar sem
einkenna sérhljóða hennar.

Þegar kenna á nemendum að leita eftir söngvara formandinum í röddum sínum hlýtur að vera
grundvallaratriði að vita nákvæmlega hvaða eiginleiki raddhljómsins það er. Kennari getur bent
nemanda á þennan eiginleika í rödd nemandans eða sinni eigin en ekki er víst að nemandinn heyri
hvað hann á við nema með æfingu. Rétt eins og æfingu þarf til þess að greina í sundur tóna í hljóm
sem spilaður er á píanóið þarf æfingu í að greina í sundur eiginleika hljóðrófsins. Slíkar æfingar
eru gerðar sums staðar þar sem kennd er hljóðtækni (e. sound engineering) og var prófað í þeirri
færni með hlustunarprófi í því bakkalárnámi sem ég lauk áður í Hollandi. Það er ekki ósvipað þeim
æfingum og prófum sem við leggjum á nemendur í tónheyrn.

Engin námskeið eru í tónlistarskólum í hljóðrófsheyrn svo ég viti til. Það má því gera ráð
fyrir því að það fagfólk sem starfar við hljóðtækni í hljóðverum, á tónleikum, í kvikmyndum eða
í leikhúsi búi yfir meiri færni en klassískir hljóðfæraleikarar og söngvarar í því að greina í sundur
og þekkja eiginleika mismunandi tíðnisviða í hljóðrófi. Ekki má gera lítið úr færni tónlistarfólks til
að þekkja eftirsóknarverðan hljóm í sínu aðalhljóðfæri og jafnvel fleiri hljóðfærum, en tungumálið
sem tónlistarfólk notast við til að lýsa þessum hljóm er að mestu leiti huglægara en fræðimálið sem
hljóðtæknifólk notar sem byggir á hlutlægum mælingum.

Það er auðvelt að færa rök fyrir því að námskeið í hljóðrófsheyrn væru gagnleg í söngnámi þar
sem söngnámi má líkja við hljóðfærasmíði þar sem eitt aðalverkfærið er heyrn og hlustun. Slík
námskeið gætu falið í sér að hlusta á og greina upptökuarfinn sem og að kynnast fræðitungumál-
inu og þeim tækjum og tólum sem gætu gagnast söngvaranum til heimavinnu. Vafalaust gætu
slík námskeið gagnast öðrum hljóðfæraleikurum líka þar sem öll hljóðfæri hafa hljóðróf sem end-
urspeglar eðli þeirra sem og þau blæbrigði sem þau eru fær um. Sömuleiðis má sjá fyrir sér að
slík námskeið geti bætt samskipti milli tónlistarfólks og hljóðtæknifólks og hjálpað söngvurum og
hljóðfæraleikurum að tjá hljóðfræðilegar óskir sínar við þá starfsstétt.

Eftir að hafa lesið mér til um söngvara formandan við vinnslu þessa verkefnis lítur út fyrir
að frekari rannsókna sé þörf á hljóðrófi radda handan 5000 Hz og þýðingu þess í hljómburði í
klassískum söng. Víst er að sterkar raddir framkalla enn mikla hljóðorku á tíðnisviði vel handan
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söngvara formandans og vísbendingar hafa fundist um aðra hljóðrófshápunkta á bilinu 7-10 kHz.
Einblíning á söngvara formandann má ekki hamla okkur í að meta og rannsaka aðra þætti í

hljómi söngraddarinnar. Þó hann sé áhugavert og mikilvægt hljóðfyrirbrigði sem vinsælt er að
fjalla um er hann aðeins einn eiginleiki hjá flóknu og samofnu hljóðfæri líkamans.
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