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Sammendrag 

Denne oppgaven er en del av et masterprosjekt, der den praktiske delen har bestått i å utvikle 

KEYframe, en interaktiv bordflatet for fysisk kontroll av digitale audio effekter (romklang, 

flanger, ekko, etc.).  
I kommersielle programmer for lydbehandling er det ikke lagt til rette for en samlet 

fremstilling av lydens viktigste kontrollparametere. Dette gjør at det kan være vanskelig å 

foreta systematiske transformasjoner av lyden. I KEYframe har jeg forsøkt å utvikle et 
konsept der jeg legger til rette for å generere beslektede lydvarianter, som kan fungere som 

grunnlag for en komposisjon. Jeg har latt meg inspirere av en teknikk fra animasjonsfilm 
(keyframe interpolasjon) der man tegner ‘nøkkelbilder’, og lar datamaskinen generere de 

mellomliggende bildene. På samme måte kan man i lydbehandling definere noen få 

interessante lyder, og la datamaskinen generere mellomliggende lydvarianter.  
I løpet av oppgaven vil jeg utdype og diskutere konseptene som benyttes i KEYframe.  

Jeg vil belyse variantbegrepet fra et estetisk og perseptuelt perspektiv, og undersøke hvilke 
faktorer som spiller inn ved persepsjon av varianter generert med digitale audio effekter. Det 

finnes et stort antall slike effekter. Dette gjør at persepsjon av likhet mellom slike varianter 

må vurderes fra ulike metodiske perspektiver. I en musikalsk kontekst vil i tillegg 
kompositoriske faktorer være avgjørende for hvorvidt to lyder vil oppfattes som varianter av 

hverandre. 
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Forord 
Denne oppgaven er en del av et masterprosjekt. Et masterprosjekt består av en praktisk del og 

en teoretisk oppgave. Hoveddelen av den praktiske delen ble gjennomført som en del av et 

utvekslingsopphold ved Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO), våren 2006. Under oppholdet på 
AHO gjennomførte jeg kurset Physical computing. Dette var et tverrfaglig heltidskurs som 

tok for seg ulike interaksjonsformer som kombinerer teknologi med dagligdagse objekter, 

våre omgivelser og menneskekroppen (ikke-skjermbaserte interaksjonsformer). Studentene 
hadde bakgrunn fra musikkvitenskap, arkitektur, industridesign og billedkunst.  

Takk til Timo Arnall og Daniel Senn som var mine veiledere ved AHO i forbindelse 
med gjennomføringen av den praktiske delen. Ellers vil jeg takke følgende personer for ulike 

bidrag: Daniel Senn (introduksjon til Processing), Henrik Sundt (veiledning innenfor 

svakstrøm), Tom Igoe og Erich Berger (innføring i programmering av mikrokontrollere), 
Marius Watz (hjelp til OSC-kommunikasjon mellom Processing og Max). Ellers takk til alle 

som har vært med å utvikle gratis programvare (Processing, Arduino, og Max-objekter)  
Til slutt en spesiell takk til Rolf Inge Godøy (Universitetet i Oslo), som har vært min 

veileder under arbeidet med den teoretiske oppgaven. 
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1.0 INNLEDNING  
1.1 Et masterprosjekt: Den praktiske delen 
Denne oppgaven er en del av et masterprosjekt. Et masterprosjekt består av en praktisk del og 
en teoretisk oppgave, der den teoretiske oppgaven omhandler deler av den praktiske delen i 

lys av relevant forskning på området.  
I den praktiske delen har jeg utviklet en interaktiv bordflatet for fysisk kontroll av 

digitale audio effekter. Interaksjonen foregår ved å manipulere enkle, grafiske objekter som 

projiseres på en horisontal, transparent bordflate. Objektene kan manipuleres ved hjelp av 
fysiske kontrollobjekter. De grafiske objektene er koblet til effektenes kontrollparametere, så 

når de grafiske objektene manipuleres vil samtidig lyden forandres (figur 1 og 2).  
     

     
   Figur 1     Figur 2 

 

1.2 Problemstilling og mål for den teoretiske delen 
I innledningen brukte jeg uttrykket digitale audio effekter. Dette er en samlebetegnelse for 
ulike verktøy for lydbehandling1 (romklang, flanger, ekko etc.). Det finnes en rekke 

beslektede uttrykk med litt forskjellig betydning: Effekt-plugins, effekter, lydprosesserings-

verktøy, etc. I fortsettelsen vil jeg for enkelhets skyld bruke uttrykket effektenheter. Dette er 
hovedsakelig begrunnet ut i fra språklige hensyn.  

I løpet av oppgaven bruker jeg utrykket effektparametere for å omtale effektenhetenes 
parametere, og uttrykket globale parametere for å omtale kontrollparametrene for panorering 

og amplityde. I blant bruker jeg uttrykket lydkildens kontrollparametere, eller bare 

kontrollparametere. Dette er ment som en samlebetegnelse for kontrollparametrene som er 
knyttet til lydkilden (effektparametrene og globale parametrene). Med lydkilde mener jeg 

lydfiler eller lydgenererende enheter.  
                                                
1 Lydbehandling: se s.6 
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Øvrige tekniske begreper vil bli definert fortløpende i fotnoter, men mange av dem er 

også samlet i et eget vedlegg (Vedlegg D). 

 
Bakgrunn 
Komponister som ønsker å arbeide med lyd, men som har liten erfaring med programmering 
eller digital signalbehandling1 er ofte avhengig av kommersielle programmer for 

lydbehandling. DAW-programmer,2 som er programmer for innspilling, redigering, 

prosessering og organisering av lyd i tidsdomenet, benyttes ofte av denne brukergruppen. 
Noen av de mest kjente DAW-programmene er Protools (Digidesign 2007), Cubase 

(Steinberg 2007) og Logic (Apple 2007). DAW-programmer inneholder en del verktøy for 

lydbehandling, og i tillegg kan man installere eksterne effektenheter som plugins.3 
I notebasert komposisjon er det vanlig å transformere det opprinnelige 

komposisjonsmaterialet, ved hjelp av ulike komposisjonsteknikker.4 Dette er én av mange 
mulige innfallsvinkler til komposisjonsfeltet. Jeg vil ta utgangspunkt i en 

komposisjonsmetode som jeg selv har funnet tilfredsstillende, der jeg bruker ulike 

transformasjonsteknikker for å generere varianter av det opprinnelige komposisjons-
materialet. Ved å foreta systematiske endringer av parametere som er knyttet til 

transformasjonsteknikkene, kan jeg generere en lang rekke varianter. Variantene kan brukes i 
komposisjonsprosessen, i samsvar med komposisjonens planlagte form, og som 

strukturerende elementer for å skape variasjon, kontrast og enhet. (I kapittel 3 har utdypet 

ideen om musikalsk enhet). 
Den franske komponisten J.C. Risset (1991) beskriver en strategi der man benytter 

transformasjon for å utforske grensene for variasjon. Ved systematisk å endre lydens 
kontrollparameter (transformasjon), kan man utforske hvilke parametere som er essensielle 

                                                
1 DSP: Digital signalbehandling. Matematiske manipuleringer av digitale signaler (bilde, lyd etc.) 
2 DAW-programmer: Digital audio workstation 
3 Plugins: Et mindre program som kan åpnes og kontrolleres av et vertskapsprogram. I denne oppgaven brukes 
begrepet om effekt-plugins i DAW-programmer. 
4 I løpet av oppgaven vil jeg benytte følgende begreper fra komposisjonsfeltet. 

• Pre-kompositoriske fase bruker jeg for å omtale utarbeidelse av komposisjonsmateriale, generering av 
varianter av det opprinnelige materiale, og planlegging av komposisjonens form og struktur. 

• Komposisjonsmateriale bruker jeg for å omtale elementer som danner grunnlaget for en komposisjon. 
Dette kan være alt fra melodiske eller rytmiske motiv, en akkordrekke, en gest, en lyd, en tekstur etc. 

• Komposisjonsprosessen bruker jeg for å omtale utkomponering og instrumentering av 
komposisjonsmateriale i tidsdomenet, i henhold til komposisjonens form og struktur. 
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for å definere lydens særtrekk, og hvor mye disse parametrene kan varieres før lyden ikke 

lenger oppfattes som en variant av originalen.1  

I elektroakustisk komposisjon2 bruker man verktøy for lydbehandling for å 
transformere lyd. Når man arbeider med effektenheter påvirker man lyden ved å forandre på 

effektenhetens parametere. Effektenhetene kan ha alt fra et lite antall, til flere titalls 
parametere. I DAW-programmer foreligger det ikke en samlet fremstilling av lydkildens 

viktigste kontrollparametere. Globale parametere for amplityde, panorering og 

effektparametere for forskjellige effekt-plugin er fordelt over en rekke forskjellige 
redigeringsvinduer (figur 03-07).3 Dette gjør det vanskelig for brukeren å utføre systematiske 

endringer av lydkildens kontrollparametere, og dermed kunne generere varianter som er 

beslektet med hverandre. 
Figurene her hentet fra Cubase LE 1.0.8 (2005) (Steinberg 2007), unntatt figur 6 som er hetet fra Cubase 4 
(Musicianslife.de 2007)  

          
               Figur 3: Amplityde          Figur 4: Panorering                Figur 5: Mikser 

        
              Figur 6: Arrangeringsvindu                 Figur 7: En effekt-plugin 

 

Generering av varianter er bare én av mange mulige komposisjonsstrategier. Det er ikke 
oppgavens anliggende å presentere en fullstendig komposisjonsteori. La meg også få 

understreke at det ikke har vært aktuelt å utvikle et fullverdig alternativ til DAW-programmer, 

                                                
1 Risset studerte timbre ved å gjennomføre analyser av ulike instrumentale timbre, og resyntetiserte dem ved 
hjelp av additiv syntese (han kaller denne metoden for analysis by synthesis). Med endringer av lydens 
parametere mener jeg  i denne sammenheng derfor endring av kontrollparametrene for den additive syntesen. 
2 Elektroakustisk musikk: Samlebetegnelse for samtidsmusikk som fortrinnsvis benytter lyd som sitt medium. 
Begrepet er gjenstand for en del debatt. Begrepene favner ulike uttrykk som computer music, musique concrete, 
elektronisk musikk, som tidligere hadde en mer spesifikk betydning. 
3 Redigeringsvinduer: (‘editor’ på engelsk.) Et redigeringsmodus i et program som har et begrenset 
arbeidsområde. Dette kan åpnes i et eget vindu, og har ofte egne verktøy og funksjoner. 
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med alle dens ulike funksjoner (innspilling av lyd og MIDI,1 etc.). Hensikten er kun å 

forbedre forutsetningene for generering av komposisjonsmateriale i en pre-kompositorisk 

fase.  
En annen, men sekundær konsekvens av organiseringen av kontrollparametere i 

DAW-programmer er knyttet til brukerens arbeidssituasjon. Når brukerens oppmerksomhet 
stadig må rettes mot nye områder på skjermen (redigeringsvinduene), er det etter min mening 

en fare for at brukerens fokus i for stor grad rettes mot programmenes tekniske sider, og bort 

fra brukerens egne estetiske intensjoner.  
 

Problemstilling 
Med bakgrunn de foregående betraktningene, vil jeg formulere følgende problemstilling for 
den teoretiske oppgaven.  

• Hvordan kan man på en effektiv måte generere konsistente timbrevarianter,2 når man 

arbeider med effektenheter ? 

Problemstillingen er formulert på en slik måte at den legger vekt på hvilke virkemidler som 

benyttes i den praktiske delen. Oppgaven vil bestå i og presentere og diskutere konseptene 
som ligger til grunn for KEYframe (se kapittel 1.4). 

 
Begrepsavklaring 
Med konsistente timbrevarianter menes at det er en klar og velordnet relasjon mellom de 

aktuelle timbre-forekomstene. "En variant er en versjon som skiller seg på visse punkt fra en 
annen forekomst av samme ting." (Oxford Reference 2007a).3 Det konseptuelle grunnlaget for 

variantbegrepet vil jeg diskutere i kapittel 3. 
Timbre er definert av The American National Standards Institute (1960) som "That 

attribute of auditory sensation in terms of which a listener can judge two sounds similarily 

presented and having the same loudness and pitch as dissimilar." (sitert i Rossing et al. 
2002:135). Definisjonens karakter sier noe om emnets kompleksitet.  

Timbre er et flerdimensjonalt fenomen. Mens tonehøyde og rytme kan defineres ved 
hjelp av henholdsvis grunntonefrekvens og tidsproporsjoner, så kan ikke timbre defineres ved 
                                                
1 Midi: Musical instrument Digital interface. Kommunikasjonsprotokoll som muliggjør kommunikasjon 
mellom elektroniske instrumenter, datamaskiner, kontrollere, og annet musikkutstyr, for kontroll og 
synkronisering i sanntid. 
2 I innledning brukte jeg uttrykket lydvariant istedenfor timbrevariant. Dette er gjort av pedagogiske grunner. I 
forbindelse med formuleringen av problemstillingen vil jeg redegjøre for hvordan jeg vil bruke uttrykkene 
timbre og lyd iløpet av oppgaven.   
3 Min oversettelse. 
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hjelp av ett enkelt parameter.1 Visuelle farger kan defineres gjennom ulike kombinasjoner av 

de tre primærfargene. Det har vært gjort forsøkt på å finne et tilsvarende lite antall 

dimensjoner for å definere timbre. Grey (1977) gjennomførte eksperimenter, der han 
sammenlignet ulike kombinasjoner av blåseinstrumenter, og viste at timbre kan kategoriseres 

på en forenklet måte ved hjelp av følgende dimensjoner.  
• Energibalanse mellom høye og lave frekvensområder.  

• Graden av synkronisering for attack og decay2 i de øvre delene av overtonespekteret.  

• Mengden av høyfrekvent, ikke-harmonisk støy i attack-øyeblikket.  
Attack-fasen har en spesiell betydning for persepsjon av timbre. Dette gjør at man i 
timbreforskningen vanligvis skiller mellom "stabile komplekse lyder" (også kalt stasjonære 
spektra), og "komplekse lyder med transienter og andre tidsavhengige variasjoner" (Rossing et 
al. 2002:135). Dette vil jeg utdype i kapittel 5.2.  

I KEYframe benytter jeg effektenheter med statiske parameterinnstillinger. Av den 
grunn vil jeg bruke ordet timbre i betydning av lyder med stasjonære spektra. I motsetning til 

dette vil jeg bruke uttrykket ‘en lyd’ (lyder, lyden) for å gi en mer helhetlig beskrivelse av en 
lydkvalitet. Dette omfatter både overtonestrukturen og små og store amplitydefluktueringer i 

alle lydens faser (attack, decay). Jeg vil også bruke ordet lyd for å beskrive lyd som fysisk 

fenomen (det vil si lydbølger i luften). Dette kan omfatte generelle formuleringer som ‘lyd og 
lys’, eller mer spesifikke situasjoner for eksempel for å skille lyddelen av musikkbegrepet fra 

notebaserte representasjonsformer. 
Serge Lacasse3 (sitert i Askerøy 2005:24)4 deler effektenheter inn etter tre kategorier, 

basert på hvilket musikalsk parameter som er gjenstand for den største forandringen: Tid, 

rom, timbre. I KEYframe benytter jeg ulike effektenheter for å eksemplifisere KEYframes 
estetiske potensial. Disse eksemplifiserer også noen av disse kategoriene. Mange 

effektenheter er likevel ‘hybride’ i den forstand at de vil kunne passe inn i flere av 
kategoriene. (Tid: Munger, Rom/Timbre: Flanger, Timbre: Lores. Se kapittel 2.2). 

                                                
1 Grunntonen er ikke alltid basert på den dypeste frekvensen. I visse tilfeller rekonstrueres grunntonen av den   
auditive persepsjononen på bakgrunn av de tilstedeværende overtonene. Dette fenomenet kalles ‘fraværende 
grunntone’ (missing fundamenmtal). 
2 Attack, Decay: Uttrykk som beskriver lydens dynamiske forløp. Det har ikke lykkes meg å finne fullgode 
norske uttrykk for disse begrepene. Attackfasen beskriver lydforløpets anslagsfase, og innebærer ofte en 
plutselig heving av lydens amplitydenivå. Decay beskriver lydens utdøende fase, og innebærer en senkning av 
amplitydenivået mot 0.  
3 I: S. Lacasse, Listen to My Voice – The Evocative Power of Vocal Staging in Recorded Rock Music and Other 
Forms of Vocal Expression, (2000) 
4 I henhold til rettningslinjene i Vade mecum (Blomberg 2000), (anbefalt av UIO som veiledning for kildebruk), 
har jeg ikke oppført referanser for annenhåndssitater/ omtale i referanselisten. 
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Digital Lydbehandling defineres av Hammer som "en teknikk for å syntetisere, og 

omforme lyd i digital form ved hjelp av datamaskiner" (Notam02.no 1997).  Den definisjonen 

omfatter to andre uttrykk som ofte forekommer i musikkteknologiske kilder. Lydsyntese 

omhandler teknikker for å generere lyd ved bruk av lydgenererende enheter (oscillatorer, 

støygeneratorer), og å kombinere disse på ulike måter. I additiv syntese bygger man opp en 
kompleks timbre ved å kombinere rekker av oscillatorer som genererer ulike frekvenser. 

Lydprosessering er et uttrykk som brukes for å beskrive ulike måter og utføre matematisk 

manipulasjon av det digitale signalet. Disse definisjonene vedrører alle digital, og ikke analog 
lydbehandling.  

 Jeg vil ikke gå ytterligere inn i det matematiske grunnlaget for effektenheter, eller 

beskrive ulike syntese og prosesseringsteknikker i detalj. Jeg vil kun gi en kort introduksjon 
til de tre effektenhetene som benyttes i KEYframe (se kapittel 2.2) Dette er i 

overensstemmelse med oppgavens målgruppe.  
 

1.3 Målgrupper 
Den intenderte målgruppen for KEYframe er komponister som ønsker å arbeide med 

lydbehandling, men som har liten eller ingen erfaring med programmering, eller digital 
lydbehandling. Motivasjonsfaktorene bak oppgavens problemstilling, bygger i stor grad på 

mine egne erfaringer med prosessering av lydfiler i DAW-programmer. Oppgaven er rettet 
mot komponister som ønsker å bruke timbre som et fremtredene element, og oppgaven 

omtaler ikke emner knyttet bruk av tonehøyde eller rytmikk som strukturerende elementer i 

elektroakustisk musikk.  
 KEYframe benytter enkle, grafiske objekter for å oppnå ulike grader av kontroll, 

avhengig av hvilke deler av interaksjonsprosessen som skal utføres. I situasjoner der det 
brukes overordnet kontroll, kan man benytte et stort antall effektenheter, og samtidig oppnå 

systematisk kontroll av alle kontrollparametrene. En slik mulighet vil kunne være attraktivt 

også for mer erfarne brukere, fordi en lignende arbeidsform ikke er mulig i DAW-
programmer (se kapittel 1.4). 

Oppgaven er vinklet fra et kunstmusikalsk perspektiv, men jeg vil også argumentere 

for at KEYframe kan være nyttig for komponister innenfor populærmusikkfeltet (i tilknytning 

til studioproduksjon). Sound er et sentralt begrep i populærmusikken. Det er et komplekst 

begrep som formes av faktorer som valg av instrumentasjon, kombinasjon av instrumenter, 

stemme, samples, frasering, forsterkere, innspillingsteknikker, etc. I populærmusikk er det 
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stor fokus på fininnstilling av små lydnyanser, og i en studioproduksjon utgjør pre-

produksjonen og nedmiksingen en stor del av arbeidet.  

 På tross av åpenbare forskjeller mellom disse målgruppene, viser deres felles bruk av 
timbre som fremtredende element, at det er behov for et verktøy for raskt å kunne generere et 

stort antall timbrenyanser eller timbrevarianter.  
 

1.4 De viktigste konseptene som benyttes i KEYframe  
Jeg vil nå kort presentere to konsepter som ligger til grunn for utviklingen av den praktiske 

delen. Det ene danner det konseptuelle grunnlaget for KEYframe, og det andre omfatter den 
praktiske tilretteleggingen for førstnevnte.  

1) Bruk av transformasjon som middel for å generere konsistente timbrevarianter. 

2) Bruk av enkle, grafiske objekter for å representere lydkildens viktigste 
kontrollparametere. Ved å samle grupper av kontrollparametere som attributter på de 

grafiske objektene muliggjør man interpolasjon mellom presets1 (transformasjon).  
KEYframes fysiske aspekter vil bli introdusert i kapittel 1.5 (Avgrensning). 

 
1) Transformasjon 
Keyframe-interpolasjon, eller ‘inbetweening’ er en teknikk fra animasjonsfilm, der man lar 

hovedtegneren tegne ‘nøkkelbildene’ og assistentene tegne de mellomliggende bildene.2 I de 
senere år har man hatt stor nytte av datamaskiner i animasjon. Ved å bruke interpolasjon kan 

man la datamaskiner interpolere mellom nøkkelbildene.  

På samme måte kan man i lydbehandling definere noen få distinkte timbre, og la 
datamaskiner generere mellomliggende lydvarianter. Keyframes i animasjon kan sammen-

lignes med presets i lydbehandling. Et preset er en gruppe med parameterverdier som lagres 
som et datasett. Et preset er nyttig hvis man finner en innstilling som skaper en interessant 

timbre, og man ønsker å benytte denne ved en senere anledning. Et preset kan lagres og 

gjenkalles.  
Keyframe-teknikken har ofte dannet utgangspunkt for mitt eget arbeider med 

lydbehandling. Gjennom egne erfaringer med modulære lydbehandlingsprogrammer som 

Max/MSP (se vedlegg A), har jeg opparbeidet en arbeidsstrategi der jeg på en effektiv måte 

                                                
1 Preset: En gruppe parameterverdier som kan lagres som et datasett.   
2 Inbetweening er et vanlig synonym for keyframe-interpolasjon, blandt annet brukt av William Reeves 
(Computer Graphics 15(3), 263-269, (1981)), (omtalt i Steketee og Badler 1985:255). 
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kan generere et stort antall varianter ut i fra et begrenset antall opprinnelige timbre- 

forekomster.   

Når jeg har valgt en effektenhet jeg ønsker å arbeide med, så benytter jeg ofte tilfeldig 

genererte parameterverdier for raskt å finne frem til nye timbre. Når jeg finner en parameter-

konstellasjon som gir en interessant lyd, lagrer jeg parameterinnstillingen som et preset. 
Denne prosessen kan sammenlignes med å improvisere på et instrument for å finne et 

materiale som kan danne utgangspunktet for komposisjonsprosessen. Når jeg har lagret flere 

presets og organisert disse i grupper, så kan jeg velge å interpolere mellom to og to presets 
for å søke etter nye timbre i de mellomliggende posisjonene. Dette fremstår som en effektiv 

måte å generere hele familietrær av timbre, og samtidig generere varianter som man vanskelig 

kunne kommet frem til gjennom manuell utprøving av parameterinnstillingene (effektivt i den 
forstand at man ved en enkel handling (interpolasjon) kan generere mange varianter). Denne 

arbeidsstrategien har ligget til grunn for utviklingen av KEYframe. 
I kapittel 3.2 forsøker jeg å tydeliggjøre at det foreligger et nært forhold mellom 

transformasjon og variant. Jeg problematiserer også ideen om musikalsk enhet, som ligger til 

grunn for målet om å generere konsistente timbrevarianter. 
 
Begrepsavklaring 
Det forekommer en viss overlappende bruk av begrepene transformasjon og interpolasjon i 

kilder knyttet til musikkteknologi og elektroakustisk musikk. Ordet transformasjon kommer 

av det latinske transformare, der trans- betyr over/ tvers over. Interpolasjon er en avledning 
av det latinske interpolare, der inter- betyr mellom å polare, (poler, ytterpunkter), (Oxford 

Reference 2007a). I fortsettelsen vil jeg bruke disse begrepene etter følgende betydning: 
• transformasjon er en gradvis forandring fra en tilstand til en annen. 

• Interpolasjon er en generell prosedyre, for å fylle inn manglende data mellom to gitte 

punkt. Dette kan for eksempel omfatte kontrolldata eller frekvenser. 
• Spektral interpolasjon er en spesiell prosedyre som beskriver interpolasjon av 

overtoneverdier (frekvens og amplityde) mellom to lydkilder. Dette kan i visse tilfeller 
lede til en opplevelse av naturlige, umerkelige overgang mellom forskjellige lyder. 

• Preset-interpolasjon er interpolasjon på kontrollnivå, der to sett med 

kontrollparametere interpoleres. Preset-interpolasjon kan lede til mer eller mindre 
perseptuelt lineære interpolasjonsprosesser (se s.16). 
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2) Enkle, grafiske objekter  
Bruken av enkle, grafiske objekter har to funksjoner i KEYframe. På den ene siden er de 

utviklet med tanke på å muliggjøre systematisk og effektiv interpolasjon av lydkildens 
kontrollparametere. På den annen side er de utviklet for å skape et grensesnitt som muliggjør 

at brukeren kan opprettholde fokus på et begrenset område av grensesnittet, og ikke er 
avhengig av å fordele sin oppmerksomhet mellom ulike komponenter. Hensikten med dette er 

å tilrettelegge for en arbeidsform som overfører fokus fra grensesnittets tekniske aspekter, til 

brukerens egne estetiske intensjoner.  
 

Objektenes symboler 
I KEYframe skal ett grafisk objekt representere én lydkilde (en lydfil eller en lydgenererende 
enhet). Lydfilens viktigste kontrollparametere er representert som attributter på det grafiske 

objektet. Panorering er angitt med et triangel som er plassert midt i objektet. Amplityde er 
angitt ut i fra objektets plassering i y-akse. Kontrollparametrene for effektenhetene er 

representert som tentakler på objektet (figur 8). 

 
Figur 8 

 
I KEYframe benytter jeg ulike modi for å utføre interaksjonsprosessens ulike deloppgaver. I 

noen modi bruker jeg detaljert kontroll av de enkelte effektparametrene, og i andre modi 
bruker jeg overordnet kontroll av større grupper av kontrollparameter. Dette er i samsvar med 

de føringene som ligger i keyframe-teknikken: Når man fastsetter presets for interpolasjons-

prosessen er det viktig å ha detaljert kontroll, fordi disse to preset-innstillingene vil få 
innvirkning på alle variantene i de mellomliggende posisjonene. Når man skal interpolere 

mellom presets er det derimot viktigere å ha overordnet kontroll, slik at man på en effektiv 
måte kan generere et stort antall varianter, gjennom enkle bevegelser. I visse modi 

representerer hver tentakel én effektenhet (overordnet kontroll), og i andre modi representerer 

alle tentaklene ulike effektparametrene for én effektenhet. Dette er utdypet i kapittel 2.3. 



 
 

  10 

I kapittel 4.4 vil jeg diskutere organiseringen av modiene med hensyn på mapping. 

Mapping er et begrep som blant annet brukes til å beskriver hvordan kontrollparametere er 

koblet sammen med effektparametere (Hunt et al 2003). Forskjellene i kontrollnivå i 
KEYframe påvirker også valg av mapping-strategi. I modiene som krever detaljert kontroll 

benytter jeg en-til-en mapping, og i modiene som krever overordnet kontroll benytter jeg en-

til-mang mapping.1 De siste årene har forskning på mapping særlig vært knyttet til et ønske 

om å oppnå større ekspressivitet i kontrollen av elektroniske instrumenter (Hunt et al. 2003), 

(Rovan et al., 1997). Jeg vil i den forbindelse understreke at KEYframe er tenkt som et 
verktøy, og ikke et instrument, og at spørsmålet om ekspressiv kontroll er mindre relevant i 

denne sammenheng (dette vil bli utdypet i kapittel 1.7). Ved å samle grupper av 

effektparametere i noen få overordnede kontrollparametere - visualisert som attributter på de 
grafiske objektene, så muliggjør jeg interpolasjon mellom presets. Denne representasjons-

formen gjør at man kan arbeide systematiske og intuitivt med store mengder 
kontrollparametere, og raskt kunne generere et stort antall mer eller mindre konsistente 

timbrevarianter basert på kombinasjoner av flere effektenheter.  

En slik arbeidsstrategi er ikke mulig i samme grad i DAW-programmer, fordi det ikke 
er lagt til rette for en samlet fremstilling av lydkildens viktigste kontrollparametere. Det er 

riktignok mulig og automatisere forandringer for enkeltparametere i egne kontrollspor.2 
(Plassert under hvert av de ordinære sporene).  

      

      Figurene her hentet fra Cubase LE 1.0.8 (2005), (Steinberg 2007).  

                        
       Figur 9: Amplityde, kontrollspor               Figur 10: Panorering, kontrollspor   

 

I kontrollsporene kan man markere punkter for en graf, eller kontrollere virtuelle 
kontrollorganer (fadere, skruknotter, etc.) for å registrere omhyllingskurver i et opptaksmodus 

                                                
1 En-til-en: Ett kontrollparameter er koblet til ett effektparameter 
  En-til-mange: Ett kontrollparameter er koblet til mange effektparametere 
  Mange-til-en: Mange kontrollparametere er koblet til ett effektparameter (Hunt et al., 2003.) 
2 Spor: Et uttrykk som antagelig stammer fra de analoge båndopptagerenen, der man kunne spille inn ulike 
instrumenter lagvis, og lagene ble registrert som paralelle magnetiske ‘spor’ i opptaksbåndenene. 
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(write).1 Det faktum at hvert kontrollspor bare inneholder ett parameter, gjør at man enten må 

veksle mellom ulike kontroll-parametrene i en tekstmeny (figur 9, 10), eller åpne flere 

kontrollspor. Grunnet skjermens vertikale begrensninger, kan sistnevnte være problematisk. 
                     

De grafiske objektene som informasjonsbærere 
Direkte manipulering av enkle, grafiske objekter, der man kontinuerlig får visuell og auditiv 

respons på sine handlinger, er en interaksjonsform som overfører arbeidsbyrden fra de 
kognitive til de perseptuelle funksjonene, og frigir kognitiv ytelse. (Robertson 1989).  Å se og 

berøre krever færre  kognitive resurser enn å planlegge og skrive (Ishii og Ullmer, 1997). 
Enkle, grafiske objekter er også effektive informasjonsbærere. Ifølge Edward Tufte2 kan store 

mengder informasjon overføres intuitivt uten å legge unødig press på brukerens 

oppmerksomhet (omtalt i Godøy 1997a:94). Dermed kan brukeren opprettholde fokus på ett 
punkt, isteden for å stadig forflytte oppmerksomheten mellom ulike redigeringsvinduer. Dette 

vil forhåpentligvis føre til en forbedret arbeidssituasjon.  

 

1.5 Avgrensning  
Håndgripelige grensesnitt 
Ønsket om å forbedre arbeidssituasjonen for brukeren var også bakgrunnen for at jeg 
opprinnelig ønsket å arbeide med håndgripelige interaksjonsformer. I KEYframe bruker jeg 

fysiske kontrollobjekter for å manipulere de grafiske objektene. Håndgripelige 

brukergrensesnitt (TUI: Tangible user interfaces) må sees som en naturlig forlengelse av 
grensesnittparadigmet om direkte manipulasjon. Denne interaksjonsformen er knyttet til 

bruken av grafiske brukergrensesnitt (GUI). Isteden for å indirekte manipulere det grafiske 
grensesnittet, for eksempel med en datamus, så berører man fysiske objekter direkte. 

Objektene er knyttet til datamaskinen ved hjelp av ulike sensorteknikker.  
Star-grensesnittet, som ble utviklet av Xerox (Smith, 1982), la grunnlaget for 

skrivebordsmetaforen som har fått en stor utbredelse gjennom Macintosh (Apple 2007),  

Windows (Microsoft, 2007), med flere. Forbedret data- og skjermteknologi muliggjorde 
kontinuerlig visuell og auditiv respons av alle brukerhandlinger (Dix, et al., 2004). Xerox var 

de første som introduserte denne interaksjonsformen, og de baserte sitt grensesnitt på 

skrivebordsmetaforen, med grafiske ikoner (filer, mapper, arkivskap, søppelbøtte etc.). 

                                                
1 Omhyllingskurve (‘envelope’  på engelsk): Graf som bl.a. brukes til analog kontroll av lydparametere 
(amplityde, panorering) i tidsdomenet 
2 I: E. Tufte, Envisioning information, (1990) 
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Ikonene kunne flyttes rundt på skrivebordet, legges inn i hverandre etc., interaksjonsformer 

som vi i dag tar for gitt. Denne interaksjonsformen er blitt kalt direkte manipulasjon.  

(Shneiderman & Plaisant, 2005). 
I artikkelen Tangible Bits (Ishii & Ullmer 1997) presenterer Ishii sin visjon for 

"umerkelige skillelinjer mellom mennesker, bits og atomer." (ibid. s.234). Ishii deler ‘tangible 
bits’ inn i tre hovedområder.  a) Interaktive flater, b) Interaktive håndgripelige objekter c) 

Ambient media.   

KEYframe representerer et eksempel på en interaktiv flate. Denne interaksjonsformen 
har vært prøvet ut blant annet som hjelpemiddel for arkitekter. Fysiske objekter kan agere 

som flyttbare bygninger, og datamaskinen kan generere skygger, omliggende miljø etc., ut i 

fra de fysiske objektenes posisjon (figur 12). De fysiske objekter kan synkroniseres med 
datagrafikken ved hjelp av sensorer eller posisjonsregistrering med video.1  
 
Bildene er fra Tangible Media Group (Tangible Media Group 2007) 

             
   Figur 11                                Figur 12 

 

Et eksempel på håndgripelige objekter er the marble answering maschine (figur 11), 
(designet av Durrell Bishop, omtalt i Ishii & Ullmer, 1997), der klinkekuler representerer de 

innkommende beskjedene.  Brukeren kan bruke kulene enten til avspilling av beskjeder, eller 
opprigning til innringeren.  

 Hensikten med håndgripelige grensesnitt er å forsøke å bygge bro mellom menneske 

og maskin, og skape interaksjonsformer som ligger nærmere menneskets samspill med sine 
omgivelser. Dette har også vært utgangspunkt for min bruk av fysiske kontrollobjekter i 

KEYframe. Ved at de fysiske kontrollobjektene kan manipulere de grafiske objektene ved at 
de ‘berøres’ på interaksjonsflaten, så håper jeg at jeg kan skape en følelse av at man faktiske 
                                                
1 Posisjonsregistrering med video: (‘video-tracking’ på engelsk): I oppgaven brukes denne teknikken til å 
registrere koordinatene til de fysiske kontrollobjektene, ved hjelp av videoanalyse I Max. 
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berører de grafiske objektene (figur 13-14). Dette er også i samsvar med mitt ønske om å 

forbedre arbeidssituasjonen for brukeren. De fysiske og grafiske objektene samhandler 

innenfor et begrenset område på bordflaten, og brukeren trenger ikke å flytte blikket bort fra 
dette ene punktet på interaksjonsflaten. Dette er et forsøk på å skape et alternativ til 

organiseringen i DAW-programmene, der brukerens oppmerksomhet stadig må veksle 
mellom ulike redigeringsvinduer. 

                              
   Figur 13           Figur 14 

Avgrensning 
I den teoretiske oppgaven har jeg valgt å vektlegge konsepter som er direkte knyttet til 

keyframe-teknikken. Dette gjelder for det første transformasjon som strategi for å generere 

konsistente varianter, og for det andre bruken av enkle, grafiske objekter for å implementere 
denne strategien. Jeg har valgt å gi en begrenset omtale av KEYframes fysiske utforming (de 

fysiske kontrollobjektene, bruk av tohåndskontroll etc. er diskutert i vedlegg B). Denne 
nedprioriteringen skyldes dels et behov for avgrensning, dels et behov for å opprettholde en 

musikalsk vinkling, og dels at min egen interesse har dreiet i retning av oppgavens øvrige 

elementer. I den praktiske delen av masterprosjektet har likevel utviklingen av grensesnittets 
fysiske aspekter, ved siden av programmeringen, utgjort en stor del av arbeidet. Denne siden 

av den praktiske delen må dermed bli stående som bevis på ervervede praktiske ferdigheter 

innenfor en rekke områder som er relevante fra et musikkteknologisk perspektiv. 
Posisjonsregistrering med video, videoprojeksjon, fargeanalyse med video, infrarød 

sensorteknologi, sensorteknologi med svakstrøm (modusobjektet), programmering av 
mikrokontrollere1 etc. 

Hovedfunksjonen for den teoretiske oppgaven skal være å gjennomføre en kritisk 

vurdering av enkelte aspekter ved den praktiske delen. Den teoretiske oppgaven bør etter min 
mening likevel til en viss grad dokumentere det praktiske arbeidet. I kapittel 6 gir jeg derfor 

                                                
1 Mikrokontroller: En form for mikroprosessor som er designet for å fungere uavhengig av en datamaskin. En 
mikroprosessor er datamaskinens ‘hjerne’, som foretar maskinens beregninger. I KEYframe har jeg benyttet en 
mikrokontroller med ferdigkoblede digitale og analoge inn/ut, strømforsyning og USB tilkobling. Denne kalles 
Arduino (se vedlegg A). 
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en kort introduksjon til typiske arbeidsprosesser, og evalueringsteknikker som benyttes i 

designmiljøer for å dokumenterer noe av min egen arbeidsprosess under utviklingen av 

KEYframe.  
 

Begrepsavklaring: Interaksjon 
I oppgaven benytter jeg interaksjonsbegrepet for å tydeliggjøre at det er et samspill mellom 

KEYframe og brukeren. Robert Rowe1 definerer interaksjon som "An acting object, here, a 

human beeing, changes the behaviour or state of another object" (sitert i Modler 1997:482). 
Det kan kanskje hevdes at enkelte systemer er mer reaktive enn interaktive, og at ekte 

interaksjon krever at man får en uavhengig reaksjon fra det mottagende objektet 

(datamaskinen). Etter mitt syn er KEYframe interaktiv i den forstand at den reagerer på alle 
brukerens handlinger (endring i grafikk og lyd når brukeren manipulerer de grafiske 

objektene), og i tillegg  tilbyr brukeren en stor grad av kreativ feedback: Ved å definere kun 
to kontrasterende presets genererer maskinen en lang rekke mer eller mindre konsistente 

varianter ut i fra én enkel interpolasjonsprosess. I tillegg vil elementer ved den visuelle 

responsen virke positivt i en arbeidssituasjon. (se s.44). Dette er alle eksempler som styrker 
KEYframe som et interaktivt system. 

 I oppgaven bruker jeg endel avledninger av interaksjonsbegrepet: 
Interaksjonsprosessen brukes for å beskrive summen av alle delhandlinger som må uføres for 

å oppnå interaksjonens overordnede mål. Et eksempel på en delhandling er å definere en av 

de to preset-innstillingene som danner grunnlaget for interaksjonsprosessen. 
 Interaksjonsform brukes både for å omtale ulike interaksjonsparadigmer (for eksempel 

grafiske grensesnitt (GUI) sammenlignet med håndgripelige grensesnitt (TUI), men også mer 
detaljert for å beskrive forskjellen mellom interaksjonsformen i KEYframe og 

interaksjonsformen i DAW-programmer (skifte av ulike redigeringsvinduer). 

 Interaksjonsflaten er den halvtransparente bordflaten der interaksjonen mellom de 
fysiske og grafiske objektene  finner sted (se kapittel 2.2). 

 
 

                                                
1 I: R. Rowe, Interactive music systems, (1993) 
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1.6 Metodiske avveininger 
Kjernen i dette masterprosjekt er den praktiske delen, og måten konseptene som benyttes er 

introdusert og diskutert i den teoretiske delen. KEYframes bidrag til musikkteknologisk 

forskning er å sette fokus på bruken av keyframe-teknikken i lydbehandling, og presentere en 
representasjonsform og organisering som muliggjør at man på en effektiv måte kan generere et 

stort antall mer eller mindre konsistente timbrevarianter, ut i fra komplekse kombinasjoner av 

effektenheter. Disse konseptene vil jeg presentere i kapittel 1 til 4.  I kapittel 5 vil jeg diskutere 
ulike faktorer som vil spille inn ved persepsjon av timbrevarianter, og hvilke metoder som er 

best egnet for å forklare persepsjon av ulike effektenheter.  
I lys av disse vektleggingene har jeg valgt og ikke basere vurderingen av 

timbrevarianter på et spesifikt lydmateriale, men heller foreta en vurdering på et generelt 

grunnlag. I kapittel 3 introduserer jeg estetiske sider ved transformasjonsbegrepet, og forsøker 
og vise at det er et nært slektskap mellom transformasjon og variantbegrepene. I kapittel 5 vil 

jeg vurdere persepsjon av timbrevarianter fra et perseptuelt perspektiv. Jeg vil bruke eksempler 
fra ulike typer effektenheter, for å illustrere ulike metodiske problemstillinger. Jeg vil også se 

på ulike forutsetninger som kan styrke eller svekke muligheten for persepsjon av likhet mellom 

timbrevarianter generert ved preset-interpolasjon. 
Det finnes et stort utvalg av ulike effektenheter. Disse produserer lyder som kan være 

av svært forskjellig art. Det gjør at det har vært vanskelig å finne analytiske eksempler som 
ville vært representative for alle effektenhetene, og som kunne danne grunnlag for 

vidtrekkende, konklusjoner med hensyn på grenseverdier for vurdering av timbrevarianter. 

Variantbegrepet selv er også av en slik art at det vanskelig lar seg endelig definere. Hvor vidt 
to timbre-forekomster vil kunne fungere som varianter av hverandre er også avhengig av 

hvilken kontekst variantene presenteres i, lytteerfaring, smak etc.  
 

Et perseptuelt perspektiv 
I den notebaserte kunstmusikken har det vært en tendens til å analysere musikken ut i fra  
likhetstrekk mellom elementer i partituret, og ikke basert på persepsjonen av musikken som 

lyd. Også komponister anvender ofte konseptuelle transformasjonsteknikker, som ikke alltid er 

auditivt fundert. Basert på disse tendensene vil jeg understreke betydningen av å opprettholde 
et perseptuelt perspektiv når man vurderer varianter som er generert ved preset-interpolasjon. 

Persepsjon, eller sansning, regnes som en underfunksjon av kognisjonen. 
”Kognisjonen er den menneskelige funksjonen som muliggjør tilegnelse av kunnskap og 
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forståelse, gjennom sansning, erfaring og tanke.” (Oxford Reference 2007a).1 Preece (2002) 

deler kognisjonen inn etter mere spesifikke prosesser: Oppmerksomhet, persepsjon, 

hukommelse, læring, lesing, snakking, skriving, problemløsning, planlegging, logikk, ta 
avgjørelser. 

 
Kontrollnivå 
I KEYframe kontrollerer man ikke audiosignalet direkte, men effektenhetenes parametere. 

Endringer av effektenhetenes parametere leder ikke alltid til tilsvarende endringer i lyden. 
Ved bruk av spektral interpolasjon kontrollerer man audiosignalet, ved at man interpolerer 

frekvenser og amplitydenivå for to lyder. Dermed kan man i visse tilfeller oppnå umerkelige, 

lineære overganger mellom svært ulike spektra. Ved preset-interpolasjon samler man grupper 
av kontrollparametere for effektenheter i presets. Disse kan interpoleres, og man kan skape 

gradvise transformasjoner. Disse transformasjonene er imidlertid ikke alltid lineære. FM-
syntese er ett eksempel, der forholdet mellom kontrollparametere og perseptuelle parametere 

står i et ‘misforhold’. Den enkleste formen av FM benytter tre kontroll parametere. Hvis man 

for eksempel gradvis øker verdiene for parameteret for modulasjonfrekvensen, vil man kunne 
høre et vibrato, deretter en fase der én tone beveger seg nedover, og en annen oppover, og 

tilslutt en fase der det kommer inn enda én tone, som stiger fra dypt til lyst leie etc.2 Denne 
mangelen på lineæritet i forholdet mellom effektparametrene og kontrollparametrene 

understreker behovet for å benytte et perseptuelt perspektiv i vurderingen av varianter 

generert ved preset-interpolasjon. 
 

Presentasjon av ulike metodiske perspektiver 
Variantbegrepet innebærer en grad av likhet og forskjell. (se s.4). For å kunne forklare 

persepsjon av timbrevarianter vil jeg derfor først undersøke hvilke akustiske faktorer som kan 

lede til persepsjon av timbrelikhet. Deretter vil jeg studere det akustiske grunnlaget i lys av 
auditive persepsjonsteorier. Gestalt-lovene som ble utviklet for å forklare gruppering av 

visuelle stimuli (Gordon 2004), har etter hvert også fått innvirkning på studiet av auditiv 
persepsjon. Albert Bregmans bok Auditory Scene Analysis (1999) har hatt særlig innflytelse 

på dette området. Bokens hovedspørsmål er knyttet til hvordan vi er i stand til å skape mening 

i en kontinuerlig strøm av enkeltstående frekvensimpulser. Bregman omtaler blant annet 
hvordan viktige akustiske faktorer utgjør grunnlaget for grupperinger basert på gestalt-lovene. 
                                                
1 Min oversettelse 
2 Sinusbølger er brukt både for som bærefrekvens og modulasjonsfrekvens 
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Dette underbygges av en rekke forsøk fra eksperimentell psykologi. I tilknytning til Bregman 

vil jeg også introdusere skjemabegrepet. Dette er mekanismer for gjenkjennelse av relativt 

stabile strukturer ved lyd.  
Jeg vil vurdere persepsjon av timbrevarianter både i og utenfor en musikalsk kontekst. 

Førstnevnte innebærer at det vil være relevant å inkludere perspektiver knyttet til mer eller 
mindre bevisst indre billeddannelse av lyd. Et slikt perspektiv vil kunne utvide grensene for 

persepsjon av likhet mellom varianter. Når man lytter til musikk er det avgjørende at det 

dannes indre bilder av lydstrømmen. Dette har sammenheng med korttidshukommelsens 
begrensninger. Hvis lyden ikke avstedkommer bilder i vår forestillingsevne, vil de lydlige 

begivenhetene ‘gli inn i glemselen’. I en lyttesituasjon kan man også forutsette at lytteren 

‘spiller på lag’ med komponisten. Særlig erfarne lyttere vil forsøke å raffinere de indre 
bildene gjennom å lytte etter ulike musikalske parametere (amplityde etc.). Hensikten er å 

fastholde elementer som kan danne grunnlag for gjenkjennelse av lignende elementer senere i 
komposisjonen. Med tanke på denne type lytteintensjoner er det rimelig å strekke grensene for 

persepsjon av timbrelikhet ut over akustiske faktorer og skjemabaserte, persepsjons-

mekanismer (Bregman), og også vurdere teorier som inkluderer et semantisk perspektiv.  
Visse effektenheter kan med små endringer i parameterinnstillingene generere svært 

forskjellige lyder. I en granuleringseffekt deles lydfilens deler opp i partikler som spilles av 
med små variasjoner i ulike parametere. (tonehøyde, partikkellengde etc.). Dette kan skape en 

opplevelse av en abstrakt ‘sky’ av lyd. En granuleringseffekt kan produsere svært ulike 

lydtyper. En interpolasjonsprosess basert på denne effektenheten kan for eksempel arte seg 
som en gradvis overgang fra en tett tekstur, og til en lyd der rytmikken blir det mest 

fremtredende elementet. Når avstanden mellom de granulerte partiklene blir tilstrekklig lang 
vil det altså forekomme et perseptuelt skifte fra et tekstur perspektiv  til et rytmisk perspektiv.   

Varianter generert ved preset-interpolasjon fra slike effektenheter, vil være lite egnet 

til å vurderes ut i fra akustiske faktorer eller skjemabaserte mekanismer alene. I kapittel 5.6 
vil jeg introdusere P. Schaeffers typo-morfologiske begrepsapparat som er utviklet for å 

beskrive ulike egenskaper ved lyden (Schaeffer 1966). Deretter vil jeg undersøke om dette 
begrepsapparatet er egnet for å beskrive de nevnte tekstur lydene.  
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1.7 Gjennomgang av beslektede tilnærminger 
Det finnes en lang rekke interaktive bordbaserte grensesnitt som benytter fysisk kontroll av 
lyd. Mange av disse, er først og fremst utviklet som instrumenter for fremførelse av musikk i 

en konsertsituasjon (AudioPad (Patten et al. 2002), ReacTABLE (Jordà 2003), Manuel Input 
Sessions (Levin og Lieberman 2005)).  Jeg har valgt å definere KEYframe som et verktøy. Et 

verktøy er et hjelpemiddel til å utføre en bestemt arbeidsoppgave. KEYframe arbeidsoppgave 

er å generere konsistente timbrevarianter som kan danne grunnlag for en 
komposisjonsprosess. Med tanke på oppgavens vinkling og videre litteraturgjennomgang, vil 

jeg stoppe opp et øyeblikk for å fastslå hva som skiller KEYframe fra et instrument. 
 
Instrument 
Et musikalsk instrument er "et objekt som kan produsere og kontrollere musikalsk lyd, 
gjennom mekaniske eller elektriske impulser.” (Oxford Reference1 2007b). For et 

blåseinstrument omfatter de mekaniske impulsene blant annet luftstrømmen, posisjonering i 
munnhulen, og fingrenes kontroll av klaffer og hull. Hunt et al. (2003) påpeker at  

kontrollmekanismer og lydproduksjon for akustiske instrumenter er tett vevet sammen i et 

komplekst forhold underlagt fysiske lover. For et elektronisk instrument er forholdet mellom 
kontrollmekanismer og lyddelen ikke gitt. 

KEYframe er et instrument i den forstand at det har en lydgenererende del, og en 
kontrolldel. Den lydgenererende delen er basert på avspilling av lydfiler, som kan prosesseres 

ved hjelp av ulike effektenheter. Kontrolldelen er de fysiske kontrollobjektene som kan endre 

lyden ved å manipulere de grafiske objektene.  
I analyse av musikkinstrumenter, skiller man mellom analog og digital kontroll. 

(Kvifte, 1988). Kontrolldelen i KEYframe skiller seg fra mange akustiske instrumenter ved at 

den kun består av et ett-punkts analogt kontrollobjekt (I tillegg til et sekundært digitalt 

kontrollobjekt), (se kapittel 2.2). Et akustisk instrument har ofte et stort antall kontrollorganer, 

for eksempel klaffer, munnstykke, og et samspill mellom ulike anatomiske organer. 
 

                                                
1 Min oversettelse 
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Ekspressivitet 
Kritikken av elektroniske instrumenter dreier seg ofte om mangel på ekspressivitet. (Hunt et 

al. 2003). Dette knapt definerbare begrepet1 skapes i et samspill mellom flere elementer. 
Kanskje kan det oppsummeres i muligheten for simultan og kontinuerlig kontroll av dynamikk 

og timbre. I KEYframe bruker jeg kun ett fysisk kontrollobjekt for å manipulere bestemte 
attributter ved de grafiske objektene. Dette svekker i visse tilfeller muligheten for simultan 

kontroll. KEYframe benytter ulike modi for å utføre ulike deloppgaver av den totale 

interaksjonsprosessen. I kapittel 1.4 introduserte jeg bruken av ulike mapping-strategier i 
tilknytning til modienes funksjon. Eksperimenter har vist at krysskobling mellom 

kontrollorganer og effektparametere fremmer bedre ekspressivitet enn et forhold der nivåene 

står i en en-til-en relasjon (Hunt et al. 2003). Krysskobling innebærer at ulike grupper av 
effektparametere knyttes sammen med brukerens kontrollparametere i ulike kombinasjoner. 

Dette står i motsetning til en-til-en-mapping, der hvert kontrollparameter er knyttet til ett 
effektparameter. I KEYframe gjør jeg ikke bruk av krysskobling.2 Jeg erkjenner at dette kan gi 

en svekket ekspressivitet, men vil hevde at mapping-strategien jeg har brukt i KEYframe gir 

den rette balansen mellom detaljert og overordnet kontroll, og er tilpasset KEYframes 
funksjon som verktøy og ikke instrument. Å generere konsistente timbrevarianter innebærer 

en arbeidsform, der en stadig veksling mellom kontroll og lytting er naturlig. Her vil detaljert 
og forfinet kontroll være viktigere enn ekspressiv kontroll. KEYframes mapping-strategi vil 

bli diskutert i kapittel 4.4. Ut i fra denne avklaringen mener jeg at KEYframe ikke bør 

vurderes fra kriterier for instrumentdesign, som for eksempel ekspressivitet og virtuositet eller 
lydproduserende gester.3  

Spørsmålet om instrument eller verktøy dreier seg om KEYframes bruksfunksjon. I 
løpet av oppgaven omtaler jeg KEYframe ut i fra noen begreper som kan virke overlappende, 

men som likevel har distinkte forskjellige betydninger. 

• System omtaler KEYframes samtlige bestanddeler, både det som er synlig for 
brukeren, og de tekniske innretningene som gjør at grensesnittet fungerer (maskinvare, 

programvare).  
                                                
1 "Ekspressivitet i en ikke-musikalsk kontekst innebærer å være istand til effektivt å formidle ulike følelser og 
tanker." (Oxford Reference 2007a), Min oversettelse. 
2 Jeg benytter en-til-en for detaljert kontroll, og en-til-mange for overordnet kontroll. 
3 Lydproduserende gester betegner bevegelser som utøveren utfører for å produsere lyd. Dette er et stort 
forskningsområde. I følge Cadoz (Proceedings of the International Computer Music Conference, 1-12 1988) 
setter instrumentets lydproduserende mekanismer rammene for disse gestene. Likevel vil gestene være med på å 
prege lyden som produseres. (sitert i Paradiso et al. 2003:346.) Selv om deler av de lydproduserende gestene kan 
virke overflødige, vil de likevel ofte ha innvirkning på små nyanser i lyden, nyanser som man ofte trekker frem 
når man omtaler en dyktig utøver. Dette kan være pianistens anslag, eller fiolinistens bueføring. 
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• Grensesnittet er de delene av KEYframe som er synlige, og som brukeren forholder 

seg til. (interaksjonsflate,  grafikk, fysiske objekter, og lyd). 

• Programmet er KEYframes bakenforliggende programvare. 
 

Beslektede tilnærminger 
I kapittel 1.5 gjorde jeg rede for grunner til at jeg har valgt å begrense omtalen av KEYframes 

fysiske aspektene. I dette avsnittet vil jeg derfor ikke omtale bordbaserte systemer, men 

fokusere på grensesnitt som benytter preset-interpolasjon. 
Metasurface (Bencina 2005) er et slikt eksempel. Metasurface gjør bruk av 

interpolasjon mellom et stort antall presets, som kan plassere som punkter utover en 

todimensjonal flate. Interpolasjonen initieres ved å bevege musepekeren mellom de ulike 
punktene (figur 15). Spacemaster (Momeni og Wessel 2003) anvender et tilsvarende prinsipp, 

men i dette systemet er punktene tillagt ulik vekt. Begge disse systemene muliggjør enkel 
kontroll over enda mer komplekse preset-kombinasjoner enn det som er mulig i KEYframe, 

men disse systemene har ingen funksjon for automatisering.  
         Bildet er hentet fra Inspira-sons.info (2007) Bildet er hentet fra Processings eksempel-bibliotek 

(Processing 2007) 

                            
     Figur 15                   Figur 16 

 

Mitt ønske om å benytte tidsbasert interpolasjon, har gjort at jeg har organisert interpolasjons-
prosessene som små grafiske objekter som beveger seg langs tidslinjer (figur 16), (se s.30) 

Ved å bruke relativt enkle symboler kan man spille av flere simultane, tidsbaserte 

interpolasjonsprosesser (se kapittel 7.2). Representasjonsformen som benyttes i Metasurface, 
med en stor flate med mange punkter, vil være for komplekse for en slik løsning.  

Jeg har tidligere omtalt enkle, grafiske objekter som spesielt egnet til å formidlere en 
stor mengde informasjon på en intuitiv måte. I kapittel 4 beskriver jeg hvordan dette kan 

utnyttes som et hjelpemiddel for raskere å gjenkjenne ulike effektkonstellasjoner. Denne 
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kvaliteten vil være vanskelig å videreføre fra et system som Metasurface, der skjermbildet 

inneholder for mye informasjon til å kunne være en effektiv og intuitiv informasjonsbærer.  
   Bildet er hentet fra dokumentasjonen til Int.Lib (Larkin 2007) 

 
                 Figur 17 

 

Int-lib (Larkin 2007) benytter samme prinsippet som Metasurface, men har i tillegg en 
tidsfunksjon. Musepekerens bevegelser kan registreres i tidsfunksjonen, og interpolasjons-

sekvenser kan avspilles i etterkant. Dette systemet ligger nærmest KEYframe, ved at det 

kombinerer intuitiv preset-interpolasjon med nøyaktig tidsbasert gjengivelse av 
interpolasjonsprosessene (figur 17). Dette systemet vil likevel inneha de samme problemene 

ved overføring til tidslinje-representasjonen, og KEYframes potensielle bruk av mange 
simultane interpolasjonsprosesser (figur 16).  

                                   

1.8 Oppsummering av oppgavens struktur 
I kapittel 2 presenteres praktisk informasjon om KEYframes fysiske aspekter og dets viktigste 
navigasjonsprosedyrer. Informasjonen presenteres uten videre problematiseringer. Dette er 

gjort for at leseren skal få et raskt innblikk i KEYframe, og dermed lettere skal kunne følge 
oppgavens videre fremstilling.  

Kapittel 3 – 5 utgjør oppgavens hoveddeler. I KEYframe benyttes transformasjon for å 

generere varianter. Dette er inspirert av Keyframe-teknikken fra animasjonsfilm. I kapittel 3 
forsøker jeg å vise at det er et naturlig slektskap mellom transformasjon og variant. I tillegg 

vil jeg diskutere variantbegrepet i lys av ideen om musikalsk enhet. I kapittel 4 presenteres 

grensesnittets utforming i lys av oppgavens problemstilling. Bruken av enkle grafiske objekter 
skal muliggjøre systematisk interpolasjon av effektenhetenes parametere (med preset-

interpolasjon), og samtidig tilrettelegge for en arbeidsform som overfører fokus fra 
grensesnittets tekniske aspekter, til brukerens egne estetiske intensjoner. I løpet av dette 
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kapittelet vil jeg både kartlegge premissene for valg av representasjonsform, og analyserer 

hvorvidt bruken av de enkle, grafiske objekter etterkommer disse premissene. I kapittel 5 vil 

jeg vurdere ulike faktorer som spiller inn ved persepsjon av varianter generert ved preset-
interpolasjon. Det finnes et stort antall ulike effektenheter som kan produsere svært 

forskjellige lyder. Dette gjør at man må vurdere varianter generert ved preset-interpolasjon fra 
ulike metodiske perspektiver. I kapittel 1.6 har jeg redegjort for metodisk vurdering knyttet til 

denne delen. 

I kapittel 6 avslutter jeg med en kort introduksjon til typiske arbeidsprosesser og 
evalueringsteknikker som benyttes i designmiljøer, for å dokumenterer noe av min egen 

arbeidsprosess og evalueringsteknikker under utviklingen av KEYframe. 

Kapittel 7 inneholder oppgavens konklusjon, og forslag til fremtidige utviklings-
muligheter. Dette innebærer enten å utvikle et instrument, med kontroll basert på brukerens 

gester, eller å utvikle et fullverdig komposisjonsprogram med implementering av en flerspors 
organisering av interpolasjonsprosesser i tidsdomenet.  

For å unngå at oppgaven får et alt for teknisk preg har jeg valgt å redegjøre for ulike 

tekniske elementer i vedleggsdelen.   
Vedlegg A presenterer programvaren som er benyttet i KEYframe. Programmerings-

arbeidet beskrives skjematisk med eksempler fra Max. I vedlegg B presenterer jeg tekniske 
aspekter ved de fysiske kontrollobjektene. Jeg beskriver også utviklingen av objektene, og 

bruken av tohånds kontrollformer. Dette er plassert i vedleggsdelen grunnet oppgavens 

nedprioritering av KEYframes fysiske aspekter. Vedlegg C er en detaljert gjennomgang av 
KEYframes navigasjonsprosedyrer. Vedlegg D inneholder en ordliste over de viktigste 

tekniske uttrykkene. Disse er også omtalt i fortløpende fotnoter i hovedteksten. Vedlegg E 
redegjør for innholdet på oppgavens CD-ROM. Denne inneholder Max-patchene og koden for 

programmene Processing og Arduino. (se kapittel 2.2) Programmeringsarbeidet presenteres 

med begrensede kommentarer (processing-koden er på 60000 tegn). Max patchene beskrives 
skjematisk i Vedlegg A.  
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2.0 En praktisk introduksjon  
2.1 Innledning  
I kapittel 2 vil jeg på en kortfattet måte introdusere KEYframes ulike tekniske komponenter 
(maskinvare, programvarekomponenter, dataflyt, og navigasjonsprosedyrer). Dette er gjort 

for at leseren bedre skal kunne følge den videre fremstillingen. De tekniske spesifikasjonene, 
særlig knyttet til programvare, er utdypet i vedlegg A.  

 
2.2 Teknisk oppsett 

      
Figur 18                       Figur 19 

Maskinvare 
• Videoprosjektør  
• Webkamera: Unibrain: fire-i (Unibrain.com 2007), (figur 19-20)  

• Arduino mikrokontroller (Arduino 2007), (figur 19, 76) 

• Apple Powerbook 1.5 GHz  (prod. 2005), (Apple 2007) 
         

                        Bildet er hentet fra Unibrain.com (2007)       

                            
                             Figur 20      
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Programvare  

• MaxMSP 4.5 (Cycling74 2007) 

• Jitter 1.5.2 (Cycling74 2007) 
• CV.jit (Pelletier 2004) 
• Processing 0103Beta og 0118 Beta1 (Processing 2007).  

o OSC5 (Schlegel 2007) 
• Arduino 0003 Alpha (Arduino 2007) 

 
 
De fysiske kontrollobjektene 
De fysiske kontrollobjektene brukes for å kontrollere interaksjonen i KEYframe. 
Posisjonsobjektet er et sylindrisk objekt som brukes til å manipulere de grafiske objektene 

(kontrollparametrene), (figur 22). En minilommelykt er bygget inn i posisjonsobjektet. Den 

siden av posisjonsobjektet som vender ned, har en avlang spalte der det slippes ut lys (figur 
23). Dette muliggjør registrering med video av posisjonsobjektets koordinater og orientering. 

                
       Figur 21                        Figur 22: Posisjonsobjektet                    Figur 23: Lysspalte 
 

Modusobjektet er et kubisk objekt som brukes til å skifte mellom KEYframes ulike modi 

(figur 24-26). Tre av sidene er bekledd med taktile materialer i ulike farger (svamp, børste, 
sandpapir). De tre fargene representerer ulike modi og andre viktige kontrollfunksjoner 

(avhengig av kontekst). De tre sidene som ikke er bekledd med et taktilt materiale har to 
kontaktpunkter som kan settes i kontakt med kontaktpunkter på bordet, når modusobjektet 

plasseres på mottaksfeltet (figur 21 og 24). Dermed registreres motstandsstyrken av en 

mikrokontroller på undersiden av bordflaten. Verdiene sendes til datamaskinen og brukes som 
kontrollverdier for å skifte mellom ulike modi, og for å utføre andre viktige funksjoner. 

                                                
1 På grunn av tekniske komplikasjoner har jeg måttet skille ut et av modiene og la det prosesseres av en paralell 
versjon av Processing. 
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         Figur 24: Modusobjektet                   Figur 25            Figur 26: Elektriske motstander 

 
De fysiske kontrollobjektene er beskrevet nærmere i vedlegg B.  
 

Interaksjonsbord 
KEYframe er en interaktiv bordflate som er bygget på toppen av en lukket kasse. Dette er 
gjort for å sørge for en sikker og stabil plassering av videoprosjektør, lydanlegg, webkamera, 

mikrokontroller etc. Grafikken projiseres fra innsiden av kassen opp på undersiden av 
bordflaten. Den ene halvdelen av bordflaten er dekket av en halvgjennomsiktig akrylplate 

(figur 18-19). Valget av materialet for platen muliggjør projeksjon fra undersiden, samtidig 

som optisk støy fra hendene filtreres bort, slik at bare den optiske informasjonen fra 
posisjonsobjektets lysstråle slippes gjennom. Den andre delen av bordflaten gir plass til 

datamaskinen og mottaksfeltet for modusobjektet (figur 21). 

 
Posisjonsregistrering 
Et webkamera er plassert på undersiden av akrylplaten (figur 19). Kameraet er modifisert med 

et filter med ueksponert film (se vedlegg B). Filteret hindrer at grafikken som blir projisert på 
akrylplaten blir registrert av kameraet. Samtidig inneholder filteret egenskaper som fremhever 

de infrarøde strålene som er i lyset fra posisjonsobjektet. 

 
Dataflyt 
I KEYframe har Max vært brukt for å utføre tre funksjoner: Datalagring, interpolasjon av 

datasett (presets) og avspilling av lydfiler og lydprosessering. Grafikken er programmert i 
Processing.  

1) Den optiske informasjonen fra posisjonsobjektet registreres av webkameraet, og 
informasjonen blir omgjort til posisjonskoordinater og orienteringsverdier i Max, ved 
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hjelp av CV.jit-objektene. Verdiene sendes til Processing ved hjelp av OSC-

protokoll.1  

2) Informasjonen fra modusobjektet sendes ved hjelp av serial protokoll fra mikro-
kontrolleren til Max, og derfra videre til Processing etter samme prinsipp som for 

posisjonsobjektet. 
3) Grafikken og interaksjonen mellom de fysiske og de grafiske objektene er 

programmert i Processing. 

4) Processing sender OSC-meldinger tilbake til Max som foretar adekvate oppdateringer 
av effektparametrene på bakgrunn av interaksjonen mellom de fysiske og virtuelle 

objektene. 

5) Forandringer i parameterverdier lagres som datasett i Max, og disse kan gjenkalles, og 
man kan interpolere mellom flere datasett. 

Programvare og kommunikasjonsprotokoller er utførlig presentert i vedlegg A. 
 
Effektenhetene  
Jeg har eksemplifisert KEYframes estetiske potensial ved å anvende tre ulike effektenheter. 
Disse er fastlagt, og kan ikke fjernes eller byttes ut. (utover at amplityden kan stilles til 0 for 

den enkelte effektenhet). 
De tre effektenhetene jeg har valgt er Max-externals: 

• Munger~  En granuleringseffekt2 (Trueman, Dubois, 2007)  

• Flange1~    En flangereffekt3 (Jimmies, 2007) 
• Lores~  Et lowpass filter4 med resonans (Cycling74) 

Bakgrunnen for valget av disse objektene er at forandringer i effektparametrene for disse 
avstedkommer markante forandringer i lyden. Dette er praktisk når man arbeider i en 

prototypfase.  

 
Systemets tilstand 
Grensesnittet bør ikke anses som et fullverdig system, men som en prototyp under utvikling.  

                                                
1 OSC: Kommunikasjonsprotokoll. Alternativ til MIDI (se vedlegg A) 
2 Granulering: Lydkilden deles opp i partikler som spilles av med små tilfeldighetsgenererte variasjoner i 
starttid, tonehøyde, hastighet, amplityde, fase etc. Dette kan skape en opplevelse av en abstrakt "sky" av lyd. 
3 Flanger: En effektenhet av delay-typen. To identiske lydfiler spilles av samtidig med varierende grad av 
tidsforskyvning. 
4 Lowpass Filter: Slipper igjennom frekvenser under en angitt cutoff frekvens. 
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I den praktiske delen har jeg prioritert å utvikle et system som illustrerer masterprosjektets 

problemstilling og virkemidler. En del funksjoner er utelatt eller kun delvis implementert. 

Dette skyldes både tidsmessige prioriteringer og teknologiske utfordringer. 
• Effektenhetene kan ikke byttes ut. 

• Man kan velge mellom et lite antall lydfiler. 
• De ferdig redigerte grafiske objektene kan ikke lagres. 

Dette er utdypet i vedlegg B (fysiske kontrollobjekter) og kapittel 7.2 (fremtidige 

utvikingsmuligheter). 
 

2.3 Navigasjonsprosedyrene 
I dette kapittelet vil jeg forsøke å gi en rask innføring i KEYframes modi og viktigste 

navigasjonsprosedyrer. Det konseptuelle grunnlaget for interaksjonsprosessen er utdypet i 
kapittel 3. Spørsmål knyttet til valg av representasjonsform og kontrollnivå og mapping er 

utdypet i kapittel 4.  Det er verdt å merke seg at den følgende teksten kan virke intrikat. Dette 
er en påminnelse om at KEYframe benytter visuelle virkemidler, og ikke tekstlige, som er 

tilfelle i den påfølgende gjennomgangen. 

 
Definering av interaksjonsmål  
Organiseringen av grensesnittet er basert på keyframe-teknikken. I kapittel 1.4 introduserte 
jeg keyframe-teknikken fra animasjonsfilm, og ga eksempler på hvordan denne teknikken kan 

anvendes i lydbehandling for å generere konsistente varianter. Ved å definere noen få 

distinkte timbre (lagret som presets) kan man interpolere mellom disse, og generere rekker av 
mer eller mindre konsistente varianter.  

I fortsettelsen vil jeg benevne ytterpunktene i interpolasjonsprosessen som kontraster. 
Det er selvfølgelig opp til den enkelte bruker hvor fin ‘oppløsning’ man ønsker å arbeide med. 

Hvis de to timbre-forekomstene som danner grunnlag for interpolasjonsprosessen er svært 

forskjellige, så vil man oppnå stor variasjon mellom variantene. Hvis man velger to timbre 
som er nært beslektet, så vil man få varianter med små nyanseforskjeller. I kapittel 3 omtaler 

jeg kontrast og variasjon i lys av ideen om musikalsk enhet. 

Når man skal velge  representasjonsformer, er det hensiktsmessig å definere hva som 
er målet for interaksjon. Målet kan igjen analyseres ut i fra hvilke deloppgaver som må 

utføres for at hovedmålet skal oppfylles. En slik fremgangsmåten tilsvarer ifølge Dix 
menneskets problemløsning i et naturlig miljøet (Dix et al. 2004).  
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Interaksjonsprosessen i KEYframe består i først å definere to kontrasterende presets 

for hver effektenhet (Nivå 1). Deretter interpolerer man mellom kontrast-presetene for den 

enkelte effektenhet (Nivå 2). Tilslutt kan man interpolerer mellom komplekse 
effektkombinasjoner (Nivå 3), for å søke konsistente timbrevarianter. I kapittel 4.4 diskuterer 

jeg hvilke estetiske implikasjoner som ligger i pretest-interpolasjon for enkelteffekter (Nivå 
2), sammenlignet interpolasjon av presets for kombinasjoner av effektenheter. (Nivå 3). 

.     
Figur 27                   Figur 28                  Figur 29         Figur 30 

 
Interaksjonsprosessens mål 

Hovedmål: Generere konsistente varianter 
Deloppgaver:   

o Nivå 1: Definering av kontrastene (‘keyframes’) 

�  1) Definere kontrast 1: (figur 27) 

�  2) Definere kontrast 2: (figur 28)  

�  3) Gjenta punkt 1 og 2 for hver effektenhet man ønsker å arbeide med. 

o Nivå 2: Manuell interpolasjon av hver effektenhet  

�  4) Fastsette interpolasjonsverdi og amplityde for den enkelte 

effektenhet. (figur 29) 

�  5) Fastsette amplityde og panorering for hele lyden. 

o Nivå 3: Manuell eller automatisert interpolasjon mellom grupper av 
effektenheter  (figur 30) 

 
Oversikt over modiene 
Nivå 1: Kontrast-modiene. På dette nivået kan man stille inn to kontrasterene presets, en for 

hver av effektenhetene man ønsker å arbeide med.  
• Kontrast-modus I: (KI), (RØD). Alle effektenheter er tilgjengelige som tentakler. 

(figur 31). Når posisjonsobjektet beveges over tentaklen for en bestemt effektenhet, så 

skifter skjermbildet til et undermodus av KI, som tilhørende den aktuelle 
effektenheten. (KI-sub). 
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o KI-sub: Effektparametere for den aktuelle effektenhet er tilgjengelige som 

tentakler. Effektparametrene kan editeres ved å bevege posisjonsobjektet over 

tentaklene. I dette moduset kan man editere tentaklene lengde, som 
representerer verdier for et effektparameter. Kun navnet for det effekt-

parameteret som redigeres er synlig (figur 32)1. 
• Kontrast-modus II: (KII), (GRØNN). Samme som for Kontrast-modus I (figur 31). 

KII: se figur 33. KII-sub: se figur 34.  

   
     Figur 31: KI                            Figur 32: KII 

   
    Figur 33:  KI-sub       Figur 34: KII-sub 

 

Nivå 2: Interpolasjon, manuell. På dette nivået kan man interpolere mellom kontrast-
presetene og stille inn amplityde for den enkelte effektenhet. I tillegg kan man stille inn 

amplityde og panorering for lyden som helhet. 

• interpolasjons-modus (INT-moduset) ORANSJE. (figur 35-36) 

                                                
1 Når jeg omtaler dette modus-nivået generelt bruker jeg uttrykket KI-sub. Når jeg omtaler en konkret 
effektenhet bruker jeg navnet på effektenheten (f.eks. KI-flanger.) 
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o Hver tentakel representerer ett preset for én effektenhet (en-til-mange 

mapping).1 Effektenhetenes amplityde (tentakel-lengde) kan stilles inn for hver 

effektenhet, ved å bevege posisjonsobjektet i tentakelens lengderetning. For å 
interpolere mellom kontrast-presetene for den enkelte effektenhet kan man 

redigerer tentakelens bredde/ form. Dette gjøres ved å rotere posisjonsobjektet. 
Jeg har forsøkt å visualisere interpolasjonsprosessen mellom KI og KII 

gjennom tentaklens form. I KI er tentaklene formet som triangler, og KII som 

rektangler (figur 32 og 34). Dette skillet er brukt for å muliggjøre en visuell 
transformasjon i INT-moduset mellom triangel og rektangel. Interpolasjonen 

gir en trapesformet tentakel i de mellomliggende posisjonene.  

• Global-modus: (G-moduset), (figur 37) 
o I dette moduset kan amplityde og panorering for hele lyden stilles inn. 

Amplityde er representert ut i fra objektets plassering i y-aksen. Dette kan 
stilles inn ved å bevege posisjonsobjektet i y-aksen. Panorering er representert 

ved et triangel, sentralt i det grafiske objektet. Dette kan stilles inn ved å 

bevege posisjonsobjektet i x-aksen 
 

         
                 Figur 35: INT-moduset                 Figur 36: INT-moduset, aktivisert  

 
Nivå 3: Interpolasjon, tidsbasert. I TIDs-moduset kan man plassere ut ferdig redigerte 

objekter som punkter på en tidslinje. Disse danner utgangspunkt for interpolasjon mellom 
komplekse timbre som er utviklet med kombinasjoner av effektenheter. 

• Tidslinjemodus (TID),  (figur 38-39) 

 
                                                
1 Mapping: Se kapittel 1.4 
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    Figur 37. Global-moduset                Figur 38. TIDs-moduset                 Figur 39 
 

I TIDs-moduset trenger man bare ett kontrollparameter for å kontrollere interpolasjonen. 
Dette gjør at jeg har valg å la interpolasjonsprosessen være tidsbasert slik at brukeren kan 

konsentrere seg om å lytte og observere resultatet av arbeidet med de øvrige modiene.  

Jeg har også implementert en manuell funksjon i TIDs-moduset, der interpolasjons-
prosessen kan kontrolleres ved å bevege posisjonsobjektet i x-aksen. Man kan dermed 

interpolere fritt mellom punktene, uavhengig av tidsstrømmens hastighet eller retning. Dette 
gir en type kontroll som er mer intuitiv. 

Av tekniske årsaker er alle interpolasjonsprosessene lineære. Det vil si at hastigheten 

på forandringen mellom hvert preset er konstant. Andre løsninger knyttet til dette er beskrevet 
i kapittel 7.2 (fremtidige utviklingsmuligheter). 

 
Begrepsavklaring 
KEYframe er strukturert etter et hierarkisk prinsipp, der preset-innstillingene er gradert fra 1 

til 3, og representerer ulike grader av detaljert og overordnet kontroll.  
1 Parameter nivå (Kontrast-modiene, KI og KII): Et objekt i KI og KII-modiene tilsvarer 

et preset for én effektenhet. Objektene i KI og KII kalles 1.grads presets. (figur 31-34). 
2 Effektnivå (Interpolasjons-moduset, INT): Et Objekt i INT-moduset tilsvarer et preset 

for én eller flere effektenheter. Objektene i INT-moduset kalles for 2.grads presets 

(figur 36-37). 
3 Objektnivå (TIDs-moduset, TID): Flere 2.grads presets plasseres ut på en tidslinje  

danner grunnlaget for interpolasjonsprosessen. Nye objekter, som genereres mellom to 

2.grads presets, kalles 3.grads presets (figur 38-39). 
 

Navigasjonstreet  
Det viktigste virkemiddelet, for å synliggjøre systemets hierarki har vært å introdusere et 

navigasjonssymbol (figur 40-42). Navigasjonssymbolet har til hensikt å veilede brukeren i 

hvilke bevegelsesmuligheter som til enhver tid er tilgjengelig. Når man befinner seg i et gitt 
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modus, vil det blinke i punktene som er tilgjengelig fra det aktuelle punktet i 

interaksjonsprosessen. Punktene har også en romlig plassering som tilsvarer hvilken retning 

posisjonsobjektet kan beveges. Symbolet er plassert nederst i høyre hjørne, og er kun ment 
som en visuell veiledning. Navigasjonssymbolet er ikke tilgjengelig for fysisk interaksjon, 

men reagerer på de fysiske kontrollobjektenes handlinger.  
 

                          
  Figur 40                                      Figur 41                                             Figur 42 

 

Den innerste sirkelen representerer det høyeste nivået og tilsvarer TIDs-moduset (her har man 

også tilgang til de globale parametrene). Desto lengre ut i periferien man kommer, desto 
lavere befinner man seg i modushierarkiet. De tre neste sirklene på hver gren, representerer 

INT-moduset for hver effektenhet. Hver av grenene ender i en todelt forgrening, der de 
ytterste punktene kan lyse rødt og grønt. Disse representerer de to kontrasterende modiene 

(KI, KII) for hver effektenhet (figur 40-42). Antall grener på treet vil være avhengig av hvor 

mange effektenheter som er koblet til. I dette tilfellet er det tre effektenheter. 
 
Navigasjonsgjennomgang 
I evaluering av interaktive systemer, er det vanlig å foreta en såkalt kognitiv gjennomgang av 
grensesnittets navigasjonsprosedyrer (Dix et al. 2004). Med tanke på oppgavens fremdrift, og 

for å unngå en for teknisk fremstilling, har jeg valgt å legge denne gjennomgangen til vedlegg 
C. 
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3.0 Fra transformasjon til variant 
 
3.1 Innledning 
I kapittel 1.4 introduserte jeg keyframe-teknikken fra animasjonsfilm, som danner 
utgangspunktet for konseptene som benyttes i KEYframe. Ved å definere noen få distinkte 

timbre, (lagret som presets) kan man interpolere mellom disse, og generere rekker av 
konsistente, mellomliggende varianter.  

I det følgende vil jeg diskutere transformasjonsbegrepet, og forsøke å vise at det er et 

nært slektskap mellom transformasjons og variantbegrepene. I slutten av kapittelet vil jeg 
relatere variantbegrepet til ideen om musikalsk enhet. I henhold til begrepsavklaringen i 1.4, 

bruker uttrykket transformasjon isteden for interpolasjon, fordi det i dette kapittelet er tale 
om begrepets estetiske sider. Transformasjon, variant og enhet er alle fundamentale begreper 

i musikk, og jeg vil understreke at jeg bare vil kunne berøre begrepene på en kortfattet måte.  

Det tette slektskapet mellom transformasjon og variant gjør at jeg vil gi et par 
eksempler på estetiske kvaliteter som kan er knyttet til transformasjonsbegrepet. Trevor 

Wishart er en komponist som har  vært spesielt orientert mot transformasjonsbegrepet. Han 

skisserer følgende forklaringer på hvorfor transformasjon har hatt en slik tiltrekningskraft på 
komponister.  

1) "Some kind of mediation in sound between distinct sound types." (Wishart 1994:98). 
Wishart begrunner denne kvaliteten med et fundamentalt ønske om å forene 

motsetninger. På sett og vis er KEYframe strukturert etter det sammen prinsippet. I KI 

og KII definerer man kontrasterende timbre, og i INT og TIDs-moduset kan man 
interpolere mellom de to. 

2) "The ambiguous implications of the sounds [...] ability of dual interpretation." (ibid. 
s.98). I kapittel 1.3 delte jeg effektenheter inn etter et klassifiseringssystem for 

effektenheter, der effektene deles inn i kategoriene tid, rom å timbre, ut i fra hvilke av 

disse som best beskriver måten effektenheten påvirker lyden. Enkelte effektenheter er 
‘hybride’ i den forstand at de kan produsere lyder som kan assosieres med flere av de 

nevnte kategoriene. En effektenhet for romklang kan både tilhøre timbre-kategorien 
og rom-kategorien. En interpolasjon mellom et preset med et kort ekko, og et preset 

med et lengre ekko kan lede til assosiasjoner som er knyttet både til lydkildens fysiske 

material (et ‘metallisk’ kort ekko), og lyds romlige kontekst. På et gitt tidspunkt 
mellom disse ytterpunktene vil det oppstå et perseptuelt skifte når lyden ‘står og 
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vipper’ mellom de to kategoriene. Ifølge Wishart kan denne ambivalensen ha en 

estetisk funksjon. 

3) "The process of change itself. A seamless transition." (ibid. s.98). Mange komponister 
har vært fascinert av ‘umulige’ lyder, det vil si lyder uten tilknytning til den virkelige 

verden og dens kausalitetslover. Spektral-interpolasjon kan fremkalle slike 
assosiasjoner. En gradvis, umerkelige forandring mellom to lydkilder representerer 

nettopp en slik fasinerende ‘umulighet’.  

Transformasjon som selvstendig estetisk kvalitet benyttes ikke i KEYframe. Derfor vil jeg 
ikke utdype transformasjonsbegrepet med eksempler fra andre teoretikere. I forbindelse med 

kapitlet om P.Schaeffers typo-morfologiske teori (se kapittel 5.6) nevnes andre komponister 

og teoretikere som har forsøkt og studere lydens egenskaper fra et fenomenologisk perspektiv. 
Disse berører også transformasjonsbegrepet. 

 

3.2 Forholdet mellom transformasjon og variant 
Film består av mange enkeltstående bilder. Ved rask og suksessiv avspilling, oppfatter man 

alle bildene som én lang strøm; en film. (overgangen mellom enkeltbilder og kontinuerlig 

bevegelse kalles flicker fusion). En auditiv transformasjonsprosess består ikke av enkeltdeler, 
men det visuelle eksempelet kan likevel fungere som et bilde for å forstå forholdet mellom 

transformasjon og variant. Ideen om transformasjon forutsetter et kontinuum mellom et 
minimum og et maksimum. Et kontinuum defineres som: "A continuous sequence in which 

adjacent elements are not perceptibly different from each other, although the extremes are 

quite distinct." (Oxford Reference 2007a). Hvis de enkelte delene i kontinuumet oppleves 
som like, så vil enkeltdelene smelte sammen til et forløp som oppleves som en gradvis 

utvikling. De enkelte delene kan omtales som varianter. 
Definisjonen på transformasjon og variant viser begrepenes nære slektskap.   

• Transformasjon: "A process by which something is converted into something else that is equivalent in 

some important respect." (Apple Dictionary 2005). 
• Variant: "A form or version of something that differs in some respect from other forms of the same 

thing." (Oxford Reference 2007a) 
Begge forteller om en forandring, der utgangspunktet og den nye instansen er like på 

avgjørende områder. Transformasjonen beskriver en handling, mens varianten beskriver et 

resultat. En gradvis transformasjon viser hele kontinuumsforløpet, mens variantene innebærer 
et temporalt ‘brudd’. Trevor Wisharts omtaler ulike interpolasjonstyper i sin bok Audible 

Design (1994). I praksis omtaler han både transformasjon og varianter.  
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1) Dynamical interpolation: "A compositional process changing the value of various parameters through 

time." 

2) Static interpolation: "Create a whole set of sounds, whose properties are intermediate between those of 

the source and those of the goal. We will describe the mediation by progressive steps as static 

interpolation." (ibid. 96). 

Forholdet mellom transformasjon og variant er blitt belyst av den franske komponisten og 
lydforskeren J.C. Risset (1991). Risset studerte timbre ved å gjennomføre analyser av ulike 

instrumentale timbre, og re-syntetiserte dem ved hjelp av additiv syntese. Ved gradvis å endre 

syntesens kontrollparameter (transformasjon), kunne han utforske hvilke parametere som var 
essensielle for å definere lydens timbre, og hvor mye disse parametrene kunne varieres før 

lyden ikke lenger ble oppfattet som en variant av originalen. La meg ta et konkret eksempel. 
Hvis man kontrollerer attack-tiden for en lyd fra et re-syntetesert strykeinstrument, kan man 

utføre interessante eksperimenter ved å variere attack-tiden. En kort attack-tid vil gi lyd som 

minner om et pizzicato. En lengre attack-tid vil gi en lyd som minner om en buet spillemåte. 
Ved gradvis å forlenge attack-tiden, kan man utforske grensene for hvilke lyder som vil  

oppfattes som varianter av et pizzicato, og når det oppstår et perseptuelt skifte slik at lydene 
blir oppfattet som varianter av en buet lyd. 

Risset mener man kan lære noe om en bestemt timbre ved å utforske de perseptuelle 

grensene for variasjon.  Grensene kan utforskes gjennom transformasjon. Dette understreker 
igjen forholdet mellom transformasjon og variant.  

Arbeidsteknikken til en tegneserietegner innebærer en lignende arbeidsmåte. Når en 
tegner skisserer en ny figur vil vedkommende ofte arbeide raskt, og med mange blyantstreker, 

for fortest mulig å tydeliggjøre figuren. Deretter legger tegneren et transparent papir over 

skissen og tegner over med tusj. I denne fasen er det avgjørende å velge den ene rette 
blyantstreken, for å få frem de essensielle trekk ved karakteren. Velger man ‘feil’ strek, kan 

dette gi et totalt annet uttrykk. På samme måte kan man gjennom lignende heuristisk aktivitet 

(små finjusteringer av parametrene) søke etter varianter i transformasjonskontinuumet.  
 

3.3 Musikalsk enhet 
"En variant er en form eller versjon som skiller seg på visse punkt fra en annen forekomst av 
samme ting." (Oxford Reference 2007a).1 En variant innehar altså en grad av likhet, og en 

grad av forskjell, og det er avgjørende at det foreligger en grad av gjenkjennelse mellom 

                                                
1 Min oversettelse 
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variantene. I en musikalsk kontekst er gjenkjennelse og variasjon knyttet til tanken om 

musikalsk enhet.  

Enhetstanken er sentral i Aristoteles Poetikken (Aristoteles 1989). De dramaturgiske 
idealene om handlingens, tidens og rommets enhet tilskrives Aristoteles. I praksis har han 

bare uttalt seg klart om den første, og antydningsvis om den andre. Aristoteles fordrer at en 
handling må være hel og komplett i seg selv.  

 "Fullstendig er nu det som har en begynnelse, midte og slutt." (ibid. s39) 
"Begivenhetenes enkelte deler må henge slik sammen, at hvis man rokker ved én del eller fjerner den, så 

kommer det hele i ulage og faller fra hverandre. For det som verken ved sitt nærvær eller fravær gjør noe 

til saken, er ingen del av det hele." (ibid. s41). 

Aristoteles begrunner dette ut i fra ideen om gjenkjennelse 
"Gjenkjennelse (anagnorisis) er, som ordet sier, et omslag fra uvidenhet, til viden, […] den skjønneste 

gjenkjennelse er den som kommer samtidig med skjebneomslaget, som i Oidipus." (ibid. s 32).  

I en musikalsk sammenheng er enhetsbegrepet formulert av de første ‘musikkestetikerne’. 

Musikkestetikkens fødsel knyttes ofte til Lord Shaftesbury (1714 – 1767) og Alexander 
Baumgarten (1714 – 1767), (Grove Music Online 2007b). Shaftesbury fremhever propor-

sjoner, orden og symmetri i formoppbyggingen (Benestad 1994). Baumgarten er opptatt av 
balansen mellom kontrast og enhet. "For Baumgarten var svaret det samme som det hadde 

vært hos Leibnitz og Wolff, nemlig enhet i mangfoldet. […] Mangfoldet er nødvendig for at 

følelsene skal kunne vekkes. Enhetspreget er like nødvendig, for bare det som er oversiktelig 
og velordnet kan behage." (Ibid s.178).  

La meg oppsummere min generelle motivasjon for å fokusere på generering av 

varianter i KEYframe. 
1)  Jeg konstaterer at ideen om musikalsk enhet har vært fremtredende i musikkhistorien 

med mangfold og kontrast som underordnede elementer. I følge Ian Bent (Grove 
Music Online 2007a) har enhetsbegrepet vært gjenstand for kritikk de siste årene. 

Allan Street med flere har kritisert enhetsbegrepet som en ubegrunnet ‘konsensus-

antagelse’, og betegner dette som endel av en ideologi. Dette har ifølge Bent ført til at 
man fra 1990-tallet har fortrukket å bruke begrepet koherens og konsistens fremfor 

enhet. Dette har sammenheng med postmodernismens innflytelse fra siste del av det 
20.århundre. Den elektroakustisk musikken vokste derimot ut av en modernistisk 

periode. Petter Dyndahl refererer et par stikkord fra Bjørn Sørenssens fremstiling av 
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forskjellene mellom modernisme og postmodernisme1 (sitert i Dyndahl 2002:277), 

(tabell 1). Her kunne det vært føyd til mange flere punkter, men disse er tilstrekkelige 

for å vise at ideen om musikalsk enhet står nærmere modernismen enn post-
modernismen. 

 
    Tabell 1 

Modernisme Postmodernisme 
Hensikt Lek, spill 

Sentrering Spredning 

Hierarki Anarki 

 

2)  Å utvikle varianter av det opprinnelige komposisjonsmaterialet er en vanlig aktivitet i 
en pre-kompositorisk fase. Et familietre kan fungere som en metafor for å beskrive 

variantbegrepet, som komposisjonsmateriale. Everette Maus (1999) bruker uttrykket 

‘world of sound’ for å beskrive dette fenomenet. Alle forekomstene fra denne 
verdenen står i en viss forbindelse til hverandre.  

"Many people feel that listening to a successful piece of instrumental music, give them, in 

some sense, access to a particular world, which can be visited, explored, perhaps inhabited, 

perhaps just contemplated." (ibid. s.181) 

3)  Gjenkjennelighet og kontrast har vært viktige organisatoriske prinsipper i mitt eget 
kompositoriske arbeide.  Komposisjon kan være en vanskelig balanseøvelse mellom 

enhet og rikdom, og ‘strenghet’ og ‘kaos’.  Er man for disiplinert i sin ‘konstruksjon’, 

kan dette gi stykket et pedantisk preg. Er man liberal i bruken av ulikt materiale, kan 
dette gi et kaotisk resultat for lytteren. 

4)  Jeg har forsøkt å tilrettelegge KEYframe for ulike estetiske preferanser. Hvis man ikke 
ønsker å forholde seg til enhetsbegrepet, så kan jeg likevel ikke se at variantbegrepet 

står i motsetning til dette. Varianter kan inneholde større eller mindre grad av 

perseptuell likhet, og kan dermed omfatte større eller mindre grad av enhet eller 
kontrast avhengig av graden av likhet mellom variantene, og man kan dermed ha nytte 

av KEYframe for å utvikle et forråd av timbrenyanser. I komposisjonsprosessen, er 
det opp til den enkelte hvordan vedkommende ønsker å anvende variantene. Dette 

vedrører for eksempel hvilke varianter som er akseptable, hvilken kontekst de må 

settes i, hvilke tidsspenn de kan favne. 

                                                
1 I: B. Sørenssen,  Hypertext: from modern utopia to post-modern dystopia? (1993) 
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5)  I elektroakustisk komposisjon er timbre et fremtredende element. Det kan derfor være 

behov for å tilby flere verktøy som legger til rette for bruk av timbre som et 

strukturerende element.  La meg igjen minne om oppgavens målgruppe, som er en 
relativt uerfaren bruker, med liten eller ingen kjennskap til programmering eller digital 

lydbehandling. 
 

3.4 Oppsummering 
Keyframe-teknikken danner grunnlaget for bruken av transformasjon i KEYframe. I denne 

teknikken benyttes interpolasjon for å generere beslektede bilder. På samme måte kan man i 
lydbehandling definere noen få kontrasterende timbre (lagret som presets), for så å interpolere 

mellom disse, for å generere rekker av mer eller mindre konsistente varianter. I dette 

kapittelet har jeg forsøkt å vise at det er et nært slektskap mellom transformasjon og variant. I 
tillegg har jeg redegjort for mine egne motivasjoner for å gi variantbegrepet en sentral plass i 

KEYframe. 
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4.0 Enkle, grafiske objekter 

4.1 Innledning 
Bruken av enkle, grafiske objekter har to funksjoner i KEYframe. På den ene siden er de 
utviklet med tanke på å muliggjøre systematisk og effektiv interpolasjon av lydkildens 

kontrollparametere. På den annen side er de utviklet for å skape et grensesnitt som muliggjør 
at brukeren kan opprettholde fokus på et begrenset område av grensesnittet, og ikke være 

avhengig av å fordele sin oppmerksomhet mellom ulike komponenter. Hensikten med dette er 

å forbedre arbeidssituasjonen ved at brukerens fokus ikke trekkes mot programmets tekniske 
aspekter. I dette kapittelet vil jeg diskutere ulike problemstillinger knyttet til disse to 

intensjonene.  
I KEYframe benytter jeg ulike modi for å utføre interaksjonsprosessens ulike 

deloppgaver. Jeg vil diskutere organiseringen av modiene med hensyn på mapping (se s.10) 

og ønsket om å oppnå forskjellige grader av detaljert og overordnet kontroll, avhengig av de 
enkelte modienes funksjon i den totale interaksjonsprosessen.  

 I annen del av kapittelet vil jeg diskutere bruk av grafiske objekter i lys av teorier om 
informasjonsvisualisering, og hukommelsesfremmende teknikker, og vise at dette kan ha en 

positiv innvirkning på brukeropplevelsen, og virke prestasjonsfremmende med tanke på 

målsettingen om en effektiv produksjon av konsistente timbrevarianter. 
 Til slutt vil jeg redegjøre for utviklingsarbeidet og den endelige utformingen av de 

grafiske objektene, med bakgrunn i de premisser og intensjoner som er utdypet i løpet av 

kapittelet.  
  

4.2 Grensesnittets struktur  
Utfordringen ved utformingen av de grafiske objektene har ligget i å velge en organisering 
som har kunnet ivareta interaksjonsprosessens ulike deloppgaver, samtidig som den 

opprettholder bruken av kun ett enkelt grafisk objekt, slik at brukeren slipper å fordele sin 

oppmerksomhet mellom ulike komponenter. 
Jeg har valgt en modal struktur, som er organisert etter et hierarkisk prinsipp. 

Modiene er strukturert på en slik måte at de underbygger interaksjon og gjennomføringen av 
de ulike deloppgaver. Modiene er organisert etter en hierarkisk struktur for å tydeliggjøre 

forholdet mellom ulike former for kontroll (detaljert eller overordnet). Interaksjonens 

deloppgaver har ulik funksjon og arbeidsbyrde, og dette har lagt grunnlaget for valg av modus 
og mapping-strategi. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 4.4. 
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4.3 Mapping 
Forholdet mellom effektparametere og kontrollparametere omtales ofte som mapping. Dette 

temaet har vært gjenstand for en del forskning de siste årene. Det er etter hvert dannet en 
konsensus om at mapping-strategier kan klassifiseres etter 3 kategorier (Rovan et al., 1997), 

(Garnett og Goudeseune, 1999), (Hunt et al., 2002). 

• En-til-en  

• En-til-mange (divergerende – utvidende (Rovan et al., 1997)). 

• Mange-til-en1 (konvergerende – innsnevrende (Rovan et al., 1997)). 
Hensikten med denne klassifiseringen er å synliggjøre forholdet mellom kontrollnivå og 

syntesenivå. En-til-en mapping var den rådende strategien for tidlige elektroniske 

instrumenter. Dette var en intuitiv og oversiktlig strategi, som samtidig synliggjorde 
parametrene på lydnivået på en informativ måte. I de senere årene har en rekke forskere 

påpekt at denne strategien ikke medfører den ekspressivitet, som man forbinder med akustiske 
instrumenter (Hunt et al. 2003), (Rovan et al., 1997), (Wanderley et al. 1998). Ulike strategier 

for krysskobling2 av forholdet mellom kontrollparametere og effektparametere er utprøvet. 

Hunt et al. (2003) har vist at krysskobling har gitt bedre ekspressivitet, motivert utøverne på 
en bedre måte, og vært bedre i samsvar med menneskets kognitive funksjoner. Spørsmål om 

mapping-strategier knyttet til ekspressivitet er behandlet i kapittel 1.7. 
 

4.4 En hierarkisk mapping-strategi 
Keyframe-teknikken gjør at det vil være behov for ulike typer av kontroll i de ulike modiene.  

Kontrast-modiene (KI og KII), (figur 44-45) skal i prinsippet kun fastsettes én gang for hver 
effektenhet. Kontrastinnstillingene setter premissene for hele komposisjonen, ved at de 

påvirker alle variantene i de mellomliggende posisjonene. I kontrast-modiene er detaljert 

kontroll viktig, og av den grunn har jeg valgt en en-til-en mapping. Her har man tilgang til 
hvert enkelt effektparameter, slik at man gjennom fininnstilling kan søke frem til  to 

kontrasterende presets, som danner grunnlaget for variantsøkeprosessen.  

                                                
1 Mange-til-mange blir også omtalt, men dette er i praksis en kombinasjon av de ovenfor nevnte kategoriene.  
2 Krysskobling er gjennomgående i akustiske instrumenter. For å oppnå forandringer innenfor ett perseptuelt 
parameter, så må ofte flere kontrollorganer ‘arbeide’ sammen. Ønsker man f.eks å utføre et crescendo på et 
blåse-instrument, er dette avhengig av både trykket på luftstrømmen og presset rundt leppen. Dette er et 
eksempel på mange-til-en mapping. 
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                              Figur 44: KI                        Figur 4:5 KII 
 

TIDs-moduset (figur 47) er hovedmoduset for variantsøking. Her lagrer man de ferdige 

objektene på en tidslinje (2.grads presets). I TIDs-moduset trenger man kun ett 
kontrollparameter for å interpolere mellom 2.grads presets. Dette er den enkleste form for en-

til-mange mapping.  

    
 Figur 46: INT                         Figur 47: TID 

 

INT-moduset (figur 46) står i en mellomstilling. På den ene siden fungerer INT-moduset som 

et ‘justeringsmodus’ for TIDs-moduset. Det vil for eksempel være ønskelig å gå tilbake og 
justere på forholdet mellom presets for de enkelte effektenhetene, eller endre på de globale 

parametrene. På den annen side kan INT-moduset fungere som et selvstendig 
variantsøkermodus. I blant vil det være ønskelig å forandre på kun ett element i helheten, 

samtidig som andre elementer fastholdes. Dette gir en annen type variasjon enn den som 

skapes gjennom gradvis forandring av samtlige elementer. På bakgrunn av denne 
dobbeltfunksjon, er kontrollnivået i INT-moduset delt inn i et begrenset antall 
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kontrollparametere som står i en en-til-mange relasjon til effektparametrene, for flere 

effektenheter. Preset-graderingen er beskrevet i kapittel 2.3. 

Rovan (1997) kritiserer divergerende mapping-strategier (se s.40) for å mangle 
mulighet for ekspressiv kontroll over lydens interne ’mikro-egenskaper’. 

"It may initially provide a macro-level expressivity control, this approach nevertheless may prove 

limited...[Convergent mapping] requires previous experiance with the system in order to achieve 

effective control. Although harder to master, it proves far more expressive than the simpler unity 

mapping." (Rovan 1997:2). 

Som tidligere nevnt forsøker jeg ikke å skape et grensesnitt for ekspressiv kontroll av lyd (se 

kapittel 1.7). Makrokontroll og intuitivitet er derimot nettopp kvaliteter som er attraktive for 
mitt formål. Valg av mapping-strategi gjenspeiler den forventede funksjonen og 

arbeidsbyrden for de enkelte modi, der de hyppigst anvendte modi har en mapping som gir 
god makrokontroll og som ikke legger unødig press på brukerens oppmerksomhet. 

 
4.5 Brukeropplevelsen ved interaksjon med enkle, grafiske objekter  
Det kan fortone seg som et paradoks at komposisjonsprosesser foregår lagvis og parametrisk, 
mens lytteopplevelsen er mer holistisk. (dvs. at den blir persipert som et hele). Instrumenter 

noteres lagvis på forskjellige notesystemer, og musikken deles ofte inn i melodi, harmoni, 

diskant, bass, osv. Graden av parametrisk tilnærming til komposisjonsprosessen varierer 
sterkt fra komponist til komponist. Noen komponerer all rytmikken først, og deretter 

tonehøydene, mens andre arbeider mer integrert. I motsetning til dette står lytteopplevelsen. 
Ifølge fenomenologiske tenkning vil de auditive sanseinntrykkene oppleves i bolker, basert på 

diskontinuitet i lydstrømmen, og bolkene vil oppleves holistisk (Godøy 2006). I gestalt-

psykologi er en av de sentrale spørsmålene hvorledes vi er i stand til å skape helhetlige 
mentale bilder ut i fra en overveldende mengde av separate sanseimpulser (Bregman, 1999), 

(se kapittel 5.3). Mitt valg av representasjonsform må dermed, på et billedlig måte, sees på 

som et forsøk på å utjevne dette misforholdet mellom komposisjon- og lytteprosessen. Ved å 
visualisere lydens viktigste kontrollparametere som attributter på de grafiske objektene, 

forsøker jeg å synliggjøre på en billedlig måte at man gjennom intuitiv, endimensjonal 
kontroll kan kontrollere lyden som en flerdimensjonal størrelse (se s.4).  

Organiseringen av kontrollparametrene i DAW-programmer leder til at brukeren 

stadig må fordele sin oppmerksomhet mellom ulike redigeringsvinduer. Robertson (1989) 
mener slike interaksjonsformer setter press på brukerens kognitive resurser. Han forklarer 
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dette med at konteksten må prosesseres hver gang oppmerksomheten rettes mot et nytt 

område. Robertson bruker et eksempel fra dataanimasjon. 
"When the user rotates this object, or moves around the object, animation of that motion makes it 

possible (even easy, since it is at the level of perception) for the user to retain the relationships of what 

is displayed. Without animation, the display would jump from one configuration to another, and the 

user would have to spend time (and cognitive effort) reassimilating the new display. By providing 

object constancy, animation significantly reduces the cognitive load on the user." (Robertson et 

al.,1989:11).  

Det kan kanskje hevdes at den modale organiseringsformen som benyttes i KEYframe, 
inneholder de samme utfordringene, med hensyn på skifte av fokus, som ble omtalt i 

tilknytning til organiseringen av kontrollparametere i DAW-programmer. Jeg vil likevel 
argumentere for at de grafiske objektenes konsistens med hensyn på lokalitet og formspråk, 

gjør at brukeren ikke vil oppfatte skifter mellom modi som et skifte mellom ulike objekter, 

men at det nærmest vil oppleves som at objektet transformeres, sees fra en annen kant, eller 
brettes ut (figur 48-49). I tillegg er interaksjonen lagt opp på en slik måte at det vil være 

naturlig å ta en liten ‘kunstpause’ når man skifter modus, fordi dette samtidig innebærer et 
skifte av funksjon, for eksempel fra redigering av kontrast-innstillingene (KI, KII) til 

redigering av interpolasjonsprosesser (INT, TID).  

Alle modi som benyttes i KEYframe er basert på enkle, grafiske objekter, som er 
bygget opp etter samme mal. En sentral firkant, med en trekant i midten (panoreringsverdi) og 

tentakler som representerer effektenheter, eller individuelle effektparametere. Alle de grafiske 
objektene er plassert midt på skjermen (med unntak av global-moduset, der de grafiske 

objektet kan beveges langs en vertikal midtakse for å endre amplityden). Objektene er 

designet med en minimalistisk fargebruk som står i sterk kontrast til bakgrunnen. En slik 
design kan forhåpentligvis virke fokuserende for brukerens arbeidssituasjon. Hvor store 

kognitiv resurser som er knyttet til ulike oppmerksomhetsoppgaver, er ifølge Preece avhengig 

av hvor klart objektet er definert mentalt og hvor fremtredende det er i sitt miljø (Preece et al., 
2002). KEYframes enkle grafiske objekter fremmer begge disse betingelsene.  

       
               Figur 48                            Figur 49 
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4.6 Direkte manipulering  
Direkte manipulering av grafiske objekter, med visuell og auditiv respons, er en arbeidsform 

som ligner på mennesket interaksjon med det naturlige miljøet. Sansene arbeider i et 

kontinuerlig samspill, som danner grunnlaget for forståelsen av våre omgivelser. Når 
mennesket lokaliserer et objekt, fungerer for eksempel hørselen som indikator på hvilken 

retning øynene må rettes. Når vi leser et partitur, bruker vi visuelle indikasjoner for å fokusere 

hørselen mot visse instrumenter, rytmiske motiver, melodier etc. 
Direkte manipulering er også navnet på en databasert interaksjonsform som ble 

introdusert for et bredere publikum på begynnelsen av 1980-tallet, og som i dag er blitt til det 
rådende interaksjonsparadigmet innenfor kommersiell programvare (Macintosh (Apple 2007) 

og Windows (Microsoft, 2007)), (se kapittel 1.5). Ifølge Dix et al. (2004) gir direkte 

manipulering brukeren en større følelse av mestring, på tross av liten egeninnsats. Grafiske 
grensesnitt reduserer problemene med feilmeldinger. Brukeren ledes til å gjennomføre 

handlinger som er syntaktisk riktig og som antagelig svarer til brukerens intensjoner. Hvis 
brukeren beveger musepekeren for lagt til venstre, så fører ikke dette til feilmeldinger eller 

systemfeil. Det føles heller ikke tvingende for brukeren fordi vedkommende selv initierer 

handlingen. Ifølge Dix medfører denne interaksjonsformen tvert imot følelse av mestring, 
læringsvillighet, brukerglede, og et ønske om å videreformidle sine nyervervede ferdigheter 

til andre.   
 Her er det igjen viktig å minne om hva som er KEYframes målgruppe. Mer erfarne 

brukere vil kanskje kunne arbeide mer effektivt med andre representasjonsformer. En grafisk 

representasjonsform har sin styrke i at den er intuitiv og sin svakhet i at den kan være flertydig. 
Når man anvender grafiske symboler, må disse derfor være enkle og entydige. Tekst kan være 

mer nøyaktig, men krever større kognitive resurser. Jeg har valgt en grafisk representasjons-
form, både med tanke på målgruppen, men også fordi grensesnittets handlingstyper ikke krever 

en slik nøyaktighet som forbindes med tekstlige representasjonsformer. Handlingstypene kan 

utføres med enkle bevegelser, og omfatter konsepter som mer/mindre (kontrollparametere), 
opp/ned (amplityde), og høyre/venstre (panorering og tidslinje). 

 

Visuell respons  
Bruk av enkle, grafiske objekter, kombinert med kontinuerlig visuell og auditiv respons, vil 

kunne virke prestasjonsfremmende i KEYframe. I TIDs-moduset plasserer man ut presets på 
en tidslinje, og spiller av interpolasjonsprosessen for å lete etter konsistente varianter i de 



 
 

  45 

mellomliggende posisjonene. Under interpolasjonsprosessen transformeres lyden og de 

grafiske objektene kontinuerlig. Ved å la den auditive transformasjonsprosessen underbygges 

av visuell transformasjon, så tydeliggjøres det auditive forløp. La meg ta et eksempel: Hvis 
man har lagt merke til en interessant timbre midt i transformasjonsprosessen, så vil visuell 

respons være til nytte for raskere å gjenfinne det aktuelle punktet. Hvis man for eksempel 
ønsker å fastholde en variant som man hørte i det øyeblikket flanger-effekten begynte å blande 

seg med granuleringseffekten, så kan det være nyttig å følge med på tentaklenes bevegelser. I 

det øyeblikket tentaklen for flanger-effekten begynner å komme til syne, kan man fokusere 
oppmerksomheten mot de nevnte kvalitetene, og dermed lettere, og raskere finne det nøyaktige 

punktet, der den ønskede varianten manifesteres (figur 50-52). 

     
                Figur 50                Figur 51                       Figur 52 

 
Mennesket er i stand til å rette oppmerksomheten inn mot noe vi forventer, og vi kan kjenne 

det igjen når det inntreffer. Vi vet fra erfaringer, at det er lettere og kjenne igjen noe, enn å 
gjenkalle det (jamfør bruk av ‘alternativer’ i spørrekonkurranser). 

 
Hukommelsesfremmende effekter 
Det er viktig å ha klart for seg at de enkle, grafiske objektene er tenkt som abstrakte symboler, 
og ikke som figurer som på noen måte står i samsvar med den indre forestillinger som er 

knyttet til opplevelsen av lyd. På tross av dette vil det være effektivt å anvende abstrakte 
symboler, hvis man tar høyde for en begrenset læringsfase. Et viktig poeng bak designet av 

KEYframe, er at brukeren etter kort tid skal kunne kjenne igjen objektenes farger, og former, 

og begynne å assosiere visse lydtyper og effektenheter til visse objekter. Enkle, grafiske 

objekter er effektive informasjonsbærere, fordi de kan romme en stor mengde informasjon, 

som samtidig kan formidles raskt og intuitivt til mottageren. Et ansikt kan for eksempel romme 

informasjon om alder, emosjoner, personlighet, lyd (munnform), etc.  Alt dette formidles til 
betrakteren på et øyeblikk. Ifølge Edward Tufte1 er grafiske figurer også robuste med hensyn 

                                                
1 I: E. Tufte, Envisioning information, (1990) 
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på deformering (omtalt i Godøy 1997a). Et ansikt vil forsatt oppfattes som et ansikt, selv om 

nesen sitter litt til venstre, eller håret er kortere. En firkant er fortsatt gjenkjennelig, selv om 

den ene siden i firkanten er blitt noe buet. T. Wishart påpeker at dette er relatert til den 
matematiske disiplinen topologi. "Topology studies the property of the objects (or spaces) 

which are not changed by continious deformation" (Wishart og Emmerson 1996: 82). 
Vi vet fra erfaringer med hukommelseskart at visualisering er med på å øke 

prestasjoner knyttet til hukommelse. Noen forskere, der i blant Tony Buzan1,  mener at dette 

kan forklares ut i fra kunnskap om hjernens to halvdeler. Venstre hjernehalvdel er knyttet 
spesielt til oppgaver som logikk, språk, analyse, aritmetikk, lineæritet, sekvenser, lister, etc, og 

høyre hjernehalvdel er knyttet til forestillingsevne, følelser, farger, rytme, former, geometri, 

flerdimensjonalitet (omtalt i Brinkmann, 2003:36). Hukommelseskart forsøker å forene 
resurser fra de to hjernehalvdelene, for å utvide grensene for vår hukommelse.  

I de manuelle redigeringsmodusene (alle unntatt TIDs-moduset) kan det være 
fordelaktig og raskt kunne kjenne igjen et preset uavhengig av tekstlig informasjon, og kun 

basert på objektets helhetlige form og fargekombinasjoner. Dette vil kunne øke 

arbeidstempoet,  og opprettholde fokus i arbeidsprosessen. 

 
4.7 Utviklingsprosessen for de grafiske objektene 
I det foregående har jeg redegjort for ulike aspekter ved bruken av enkle, grafiske objekter. I 

dette avsnittet vil jeg beskrive utviklingen av designet for de grafiske objektene, og 
vurderinger som har vært knyttet til valget av den endelige representasjonsformen.  

I utviklingsprosessen søkte jeg en grafisk representasjon som kunne visualisere flere 

dimensjoner, og som samtidig kunne animeres, for å muliggjøre visualisering av 
interpolasjonsprosessene i samsvar med de positive effektene av kontinuerlig visuell respons. 

(se s.44). Opprinnelig tok jeg utgangspunkt i visualiseringsteknikker fra timbre-forskning 

(Grey 1977), (Wessel 1979), (McAdams et al. 1995) etc. Disse har benyttet konseptuelle 
‘rom’ med ulike antall dimensjoner for å visualisere timbre som et flerdimensjonalt fenomen 

(figur 53). 
Jeg ønsket først å anvende 3D-grafikk, ved å la de tre dimensjonene representere 

effektenheter i en overordnet kontrollform, eller de enkelte effektparametrene i en detaljert 

kontrollform. Denne ideen hadde enkelte svakheter: 3D-grafikk er ikke særlig egnet som en 

                                                
1 I: T. Buzan, Use Both Sides of Your Brain, (1991) 
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nøyaktig informasjonsbærer ved bruk av animasjon. Ifølge Kirsten Risden1 kan 3D-grafikk 

medføre problemer med feilnavigering og nedsatt brukerytelse (omtalt i Shneiderman og 

Plaisant 2005:241). Dette skyldes feiltolkning av perspektivet, knyttet til punktenes høyde, 
eller at ulike informasjonskilder kan skygge for hverandre. Feilnavigeringsproblemet 

forsterkes ved animasjon, fordi alt er i bevegelse. I tillegg ville de  tre dimensjonene sette 
begrensninger for hvor mange effektenheter som kunne visualiseres, hvis hver av 

dimensjonene skulle tilsvare en effektenhet. Det samme problemet ville oppstå på 

parameternivå.  
                                Bilden er hetet fra (McAdams et al. 1995:185)  

                    
     Figur 53 

 
Ut i fra disse innsigelsene valgte jeg derfor isteden å søke en todimensjonal representasjons-

form, som var tilpasset bordflaten, men som samtidig kunne romme informasjon om et stort 

antall virtuelle dimensjoner. Med dette mener jeg at den todimensjonale flatens dimensjoner 
ikke lenger selv er informasjonsbærere, men at dimensjonene kommer frem gjennom en 

grafisk representasjonsform på den todimensjonale flaten.  
 

Design space analyse 
Jeg fant en tilfredsstillende løsning i en representasjonsform som er blitt brukt til å evaluere 
interaktive systemer (Graham, et al., 2000). Graham kaller teknikken for design space analyse. 

Birnbaum et al. (2005) har brukt den samme representasjonsformen for å evaluere musikalske 
systemer (figur 54).  
                              
                                                
1 I: K. Risten et al., An initial examination of ease of use for 2D and 3D information visualizations of web 
content (2000) 
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 Bildet er hentet fra (Birnbaum et al. 2005:194)  

           
                       Figur 54 

 

Med denne teknikken kan man visualisere et større antall dimensjoner på en todimensjonal 

flate, ved å la hver dimensjon være akser som vokser ut fra et origo-punkt. Hver akse tilsvarer 
et kontinuum for en gitt kvalitet, der origo er minimum, og aksens ytterpunkt er maksimum. 

Hvis man ønsker å sammenligne ulike systemer kan man markere verdier på den relevante  

aksen, hvorpå systemet danner ulike abstrakte former som kan sammenlignes for evaluering. 
Dette systemet utnytter også potensialet som er knyttet til bruk av enkle, grafiske objekter, 

som informasjonsbærende størrelser. 
Såkalte ‘design space’ er beslektet med ulike geometriske teknikker som ‘delaunay 

triangulation’, ‘voronoi diagram’, og ‘voronoi tesselations’. Disse anvendes blant annet i 

forbindelse med datagrafikk, geografiske systemer, og til en viss utstrekning innefor 
musikkfeltet.1 Van Nort (2004) har brukt slike modeller for å sammenligne mapping-

strategier. Hamanaka (2002) har anvendt voronoi-diagrammer for å analysere stemmeføring. 
McLean (2006) beskriver en algoritme, der et voronoi-diagram er koblet sammen med 

en tidsdimensjon. Dette bygger på Fortunes sweepline algoritme (Fortune 1987), som 

anvender en vertikal bevegelig tidslinje (markør) som beveger seg over et voronoi-diagram 
fra venstre til høyre. Verdiene beregnes etter hvert som markøren beveges over diagrammet.  

En slik representasjonsform ville vært for kompleks for mitt formål, og vil ikke kunne 
fungere som en intuitiv og rik formidler av informasjon. McLean diskuterer også slike 

representasjonsformer for sanntids-visualisering av musikkstrukturer i forbindelse med 

                                                
1 Triangulering: En matematisk metode der punkter organiseres i triangler. Hensikten er å måle avstander, og 
posisjoner. Voronoi diagrammer er en tilsvarende teknikk som organiserer forholdet mellom punkter ved å dele 
inn feltene mellom punktene i polygoner. Hvert side i polygonene møtes nøyaktig midt imellom to punkter. 
(Wikipedia.org 2007) 
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improvisasjon. Han konkluderer likevel med at representasjonens kompleksitet vil virke mer 

distraherende enn understøttende for de involverte musikerne.  

Jeg har implementert Grahams modell ved å omforme aksene til å bli tentakler som er 
tilknyttet enkle, grafiske objekter. Tentaklenes betydning, og objektenes øvrige attributter er 

allerede beskrevet i kapittel 2.3. 
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5.0 VARIANTER: Et perseptuelt perspektiv 

5.1 Innledning 
I kapittel 3 introduserte jeg estetiske sider ved transformasjonsbegrepet, og forsøkte å vise at 
det er et nært slektskap mellom transformasjon og variantbegrepene. I kapittel 5 vil jeg 

forsøke å jeg belyse variantbegrepet fra et perseptuelt perspektiv. I innledningen (kapittel 1.6) 
beskrev jeg forskjellen mellom interpolasjon av kontrollparametere, og interpolasjon av 

spektra, og ga eksempler på effektenheter der endringer i effektparametrene ikke medførte 

lineære transformasjoner av lyden. Dette understreker betydningen av å opprettholde et 
perseptuelt perspektiv når man vurderer likhet mellom varianter generert ved preset-

interpolasjon. Hensikten med dette kapittelet er ikke å etablere absolutte grenseverdier for 
vurdering av timbrevarianter, men å belyse ulike faktorer som spiller inn ved persepsjon av 

slike varianter. Av den grunn har jeg valgt å ikke basere dette kapittelet på et spesifikt 

lydmateriale, men vil isteden beskrive lyder generert med ulike effektenheter, for å illustrere 
variantbegrepet fra ulike metodiske perspektiver. 
 

En introduksjon til ulike metoder for vurdering av likhet mellom timbrevarianter  
Jeg har allerede påpekt at variantbegrepet impliserer at det foreligger en grad av likhet og 

forskjell. (se s.4). For å kunne vurdere persepsjon av timbrevarianter vil det derfor først være 

naturlig å redegjøre for persepsjon av timbrelikhet.   Jeg vil presentere noen viktige akustiske 
faktorer som er avgjørende for persepsjon av timbrelikhet. Bregmans scene-analyse (1999), 

dreier seg om hvordan vi er i stand til å identifisere separate lydkilder i en kontinuerlig strøm 
av lyd. Bregmans beskriver blant annet hvordan viktige akustiske faktorer ‘organiseres’ i det 

auditive systemet. Det auditive systemet innebefatter oppbyggingen av øret, 

nerveforbindelsene til hjernen og kognitive prosesser som påvirker persepsjonen. Jeg har 
valgt å ikke berøre den fysiologiske siden av det auditive system. Denne informasjonen er 

tilgjengelig i en rekke publikasjoner, for eksempel Rossing et al. (2002) og Cook (2001). 

Visse effektenheter kan generere svært forskjellige lyder. Granuleringseffekter1 kan 
med små endringer i parameterinnstillingene kunne generere lyder i et kontinuum mellom 

tette teksturer og artikulerte rytmiske konturer (Dette oppnår man f.eks. ved å endre 
partiklenes lengde). Likhetsvurderinger mellom så forskjellige varianter vil ikke umiddelbart 

                                                
1 I granuleringeffekter deles lydkildens deler opp i svært korte fragmenter som spilles av med små tilfeldighets-
genererte variasjoner med hensyn på starttid, tonehøyde, hastighet, amplityde, fase etc. 
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kunne vurderes på grunnlag av akustiske faktorer knyttet til timbre. I kapittel 5.7 vil jeg 

utdype dette med mer detaljerte eksempler.  

I løpet av kapittelet vil jeg introdusere P. Schaeffers typo-morfologiske begrepsapparat 
som er utviklet for å beskrive ulike egenskaper ved lyden (Schaeffer 1966). Jeg vil deretter 

undersøke om dette begrepsapparatet er egnet til å beskrive, og se relasjoner mellom slike 
varianter.  

 

5.2 Timbre; det akustiske grunnlaget 

I innledningen definerte jeg timbre som et flerdimensjonalt fenomen (se s.4). Grey (1977) 
viste at timbre kan defineres på en forenklet måte i tre dimensjoner. I det følgende vil jeg 

utdype noen av disse enkeltfaktorene, som også danner grunnlaget for persepsjon av 

timbrelikhet.  
 

Overtonespekterets balanse 

Overtonespekterets balanse refererer til amplitydeforholdet mellom de lavere og de høyere 

overtonene. Von Bismarck1 (omtalt i Bregman 1999:124) har gjennomført et eksperiment, der 

timbre ble klassifisert etter 30 par adjektiver, (på en skala fra 1-7 for hvert enkelt par). 
Adjektivparet brilliant/ullen, ga de mest uniforme resultatene på tvers av testpersonene. Dette 

adjektivparet assosieres ofte med lyder som har et høyt energinivå i henholdsvis de øvre og 
nedre delene av overtonespekteret. Dette kan tyde på at overtonespekterets balanse kanskje er 

den mest definerende enkeltfaktoren for persepsjon av timbre. I kapittel 5.3 beskriver jeg et 

eksperiment som viser hvordan en gradvis alterering av overtonespekterets balanse kan skape 
melodisk immanens.2 

Rossing refererer Helmholz klassiske studie fra 18773 (Rossing et al. 2002:136) der 
han skisserer instrumentenes timbretyper, på bakgrunn av ulike vektområder i 

overtonespekteret.  
1) Musical tones with moderatly loud series of harmonics up to the sixth, sounds rich and more musical 

than simple tones, yet remain sweet and soft, if the higher harmonics are absent. 

2) Tones consisting of odd harmonics sound hollow, and if many harmonics are present, nasal. 

3) Complex tones with strong harmonics above the sixth and seventh are very distinct, but the quality of 

tone is rough and cutting. 

                                                
1 Acustica, 30(3), 146–159, (1974) 
2 Immanens: En gammel melodisk teknikk, der en stemme gir inntrykk av tostemmighet, ved at melodikken 
veksler mellom to leier som ligger relativt langt fra hverandre.  
3 I: H.L.F.Helmholz, On the Sensation of Tone as a Psychological Basis for the Theory of Music (1954) 
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Formanter 

Formanter er et uttrykk for å beskrive en eller flere områder i overtonespekteret der 
energinivået er spesielt høyt sammenlignet med det gjennomsnittelige energinivået. Et 

illustrerende eksempel på formanter er det menneskelige lydorgan. Stemmens tonehøyde og 
lydstyrke produseres ved hjelp av stemmebåndene og luftrykk, der sistnevnte kontrolleres i et 

samspill mellom diafragma, lunger og munnåpning. Uavhengig av dette kan tunge, lepper og 

gane påvirke overtonespekterets utforming. De ulike vokalene skaper ulike timbre selv om 
grunnfrekvensen forblir uendret. Disse forskjellene i timbre skyldes formanter. Operasangere 

blir trent opp til å få formantene til å resonere sammen med grunntonen slik at stemmen kan 

være spesielt bærekraftig. 
 

Attack transienter 
I et akustisk perspektiv kan lydens dynamiske forløp for enkelhet deles lydens inn i to faser: 

Attack og decay. Attackfasen beskriver lydens anslagsfase, og innebærer ofte en plutselig 

heving av lydens amplitydenivå. For akustiske lyder, for eksempel et musikkinstrument, vil 
ofte lyden være ikke-periodisk1 i attack-fasen. Disse kalles attack-transienter. Rossing 

definerer transienter som "A sound that does not reoccur, at least not on a regular basis." 
(Rossing et al. 2002:147). Attack-transienter er et avgjørende særtrekk for å skille ett 

instrument fra et annet. I attack-øyeblikket vil amplitydenivået for ulike overtoner utvikles 

med ulik hastighet. For visse instrumenter vil visse deler av overtonespekteret nå et stabilt 
nivå raskt, mens andre deler av spekteret vil bruke lengre tid på å nå et stabilt nivå. Det er 

gjennomført eksperimenter der man har klippet bort begynnelsen av lydfiler som inneholder 
opptak av ulike instrumenter. Dette svekker dramatisk muligheten for gjenkjennelse av 

instrumentene (ibid. s140). Schneider (2001) refererer Ivarson og Krumhansl som 

dokumenterer at ”the transient onset portion of sounds (plucked, bowed, blown etc.), and thus 
temporal and dynamical features, turned out to be a cue for identification of timbres."2 (Dette 

modifiseres imidlertid av andre undersøkelser av Pitt og Croweder3), (omtalt i Schneider og 
Godøy 2001:21). Attack-fasens spesielle betydning for persepsjon av timbre har ført til at det 

i timbreforskningen vanligvis skilles mellom komplekse toner med transienter og stabile 

                                                
1 En periode:  "The smallest increment of time over which a waveform repeats itself."(Rossing et al. 2002:147) 
2 I: Ivarson og Krumhansl, Isolating the dynamical attributes of musical timbre (1993) 
3 I: Pitt og Croweder, The role of spectral and dynamic cues for musical timbre  (1992) 
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komplekse toner (Rossing et al. 2002:135), (sistnevnte kalles også stasjonære spektra), 

(Godøy 1999). 

 

Komplekse toner med transienter, eller stasjonære spektra 

I KEYframe benytter jeg i stor grad lydfiler som utgangspunkt for effektprosesseringen. Jeg 

genererer varianter ved å interpolere mellom presets for lydfilens kontrollparametere. Når jeg 
finner en timbre jeg ønsker å arbeide videre, så er denne basert på en statisk parameter-

innstilling. På den ene siden vil man dermed ha lydfilens dynamiske karakteristika, med 

fluktueringer i amplityden og stadige forandringer i det spektrale innhold, og på den annen 
side er effektenheten med dens statiske innstilling for effektparametrene. Dette er et 

problematisk punkt ved systemets design, fordi lydfilens dynamiske karakteristika vil ha 
innvirkning på hvorvidt to timbre-forekomster, generert i et samspill mellom effektenheten og 

lydfilen, vil oppfattes som varianter av hverandre. Dette ble også vist i det foregående 

avsnittet om transienter.1  
Bruk av presets i samspill med lydfiler er imidlertid en innarbeidet praksis som har 

vist seg effektiv og populær. Dette skyldes kanskje at man har en tendens til å redigere 
lydfiler i biter som er homogene i amplityde og spektralt innhold. Større bruk av 

lydgenererende enheter vil imidlertid være en måte å kunne generere mer forutsigbare 

varianter, fordi både lydkilden og effektenheten i det tilfelle begge er mer statiske.  
 
Eksempel på likhetsvurdering basert på akustiske faktorer 
På bakgrunn av den foregående fremstillingen av timbre, vil jeg gi et eksempel for å vise 

hvordan man kan påvise persepsjon av likhet mellom varianter (generert ved preset-

interpolasjon) basert på akustiske faktorer. En flanger-effekt tilhører delay-familen. Delay 
betyr forsinkelse. En måte å oppnå forsinkelse i signalet er å splitte signalet slik at en del av 

signalet sendes gjennom en ekstra sløyfe. Flanger oppsto i de analoge studioene ved at man 

spilte av det samme signalet på to forskjellige båndopptagere, og lot hastigheten på den ene 
spilleren variere. Ved og la tidsavviket variere med mellom 10 og 20 ms så oppstår det et 

kamfilter med mellom 10 og 100 kam-topper (Dobson 1992). Kamfiltere gir en 
frekvensrespons bestående av jevnt fordelte ’amplitydetopper’(peaks) og ’amplityde-

                                                
1 I 5.5 vil jeg også omtale persepsjon av varianter basert på indre bilder av lyden. Godøy (2001) diskuterer 
hvordan bilder av lydproduserende handlinger (f.eks. en stikke som treffer en tromme) blir brukt som ledetråder 
for minnet, for å kjenne igjen lydkvaliteter senere i stykket. Dermed vil lydfilens dynamiske fluktueringer også 
få innvirkning på dette området.  
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bunner’(dips). Disse formasjonene skyldes faseutsjaltinger. Disse oppstår når direktesignal og 

en svært kort refleksjon kombineres.1 Persepsjon av likhet mellom varianter generert med en 

flanger-effekt vil under de rette omstendigheter kunne forklares tilfredstillende ut i fra 
akustiske faktorer alene. De nevnte kamfiltere vil gi lignende kraftige energiområder i 

overtonespekteret som det som er tilfelle for formanter. Disse toppene er dermed viktig 
faktorer for persepsjonen av slike varianter. 

 
5.3 Auditory Scene Analysis 
I det følgende vil jeg presentere Bregmans scene-analyse (1999), der den sentrale 

problemstillingen dreier seg om hvordan vi er i stand til å identifisere separate lydkilder i en 
kontinuerlig strøm av lyd som er bygget opp av et komplekst vev av frekvenser og 

individuelle amplitydefluktueringer.  

  Systematisk lydpsykologi har røtter tilbake til 1800-tallet (Helmholz etc.), og i mer 
spekulativ forstand, atskillig lengre. På 1930-tallet ble det utført en rekke eksperimenter som 

søkte å forklare persepsjon av intervaller, melodier, timbre etc. (Leman og Schneider 1997).  
  Bregman anvender gestalt-lovene fra gestalt-psykologien. Ehrenfels er en av 

forløperne til gestalt-psykologien. Ehrenfelt setter fokus på det faktum at enkeltstimuli har en 

tendens til å grupperes i henhold til visse mønstre. Dette fenomenet kaller han en 
‘gestaltkvalitet’2 (Gordon 2004). Wertheimer blir sett på som grunnleggeren av gestalt-

psykologien, og han formulerer flere av gestalt-lovene (Reybrouck 1997). Denne bevegelsen 
får sin store oppblomstring på 1920-tallet, og før utbruddet av den 2.verdenskrig utvikles et 

samarbeid mellom musikkvitenskapen og gestalt-psykologien (Leman og Schneider 1997).  

  Den systematiske lydpsykologien, og gestaltpsykolgien danner bakteppet for 
Bregmans Auditory Scene Analysis (1999) som i dag er en av de mest innflytelsesrike 

tekstene innenfor forskning på auditiv persepsjon.  

  Bregman deler den auditiv persepsjon inn i primitive og skjema-baserte mekanismer3. 
Dette er medfødte og tillærte mønstre for gjenkjennelse av relativt stabile strukturer i lyden. 

De primitive er ifølge Bregman medfødte: 
                                                
1 Når forsinkelsen mellom direktesignalet og refleksjonen er halvparten av bølgelengden, vil de to signalene 
skjalte hverandre ut. (Når den ene har en amplityde på +1, så vil den andre stå i –1 = 0). Samtidig vil det oppstå 
en dobling i amplityde for  den dobbelte frekvensen. (Når direktesignalet står i +1 har det faseforskjøvete 
signalet rukket og gå via –1 og å komme til + 1. = amp 2.) Slik fortsetter det med topper og bunner med stadige 
adderinger av frekvensen for den første frekvensbunnen (espace-cubase.org 2005). 
2 Emergent qualities. 
3 Bregman bruker uttrykkene primitive scene analysis og schema-driven construction of description. (Bregman 
1999:397) 
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"Rules that take advantage of fairly constant properties of the acoustic world, such as the fact that most 

sounds tend to be continuous, change location slowly and have components that start and stop together." 

(ibid. s. 667) 

‘Skjemaer’ er tillærte, og involverer en varierende grad av oppmerksomhet. "Incorporates 

information about the particular regularity in our environment." (ibid. s.666). Skjema-

begrepet er knyttet til Image Schemata, et begrep fra kognitiv lingvistikk som beskriver 
hvordan vi organiserer våre inntrykk ut i fra relativt konstante mønstre i verdenen. "Structures 

that our experiances must fit if it is to be coherent and comprehensible" (Johnson 1987:21). 
Johnson fokuserer spesielt på mønstre som er knyttet til vår opplevelse av vår egen kropp og 

dens samspill med miljøet. Eksempler på dette kan være begrepene senter/periferi, sti/mål 

del/helhet, kausalitet, etc. Disse begrepene er nedfelt gjennom de første leveår (krabbing, 
klatring etc.).  

"A recurrent patterns, shape, and regularity […] These patterns emerge as meaningful structures for us 

chiefly at the level of our bodily movements through space, our manipulation of objects, and our 

perceptual interactions." (ibid. s.29). 

Både primitiver og skjemaer har til oppgave å tolke den innkommende lydstrømmen og 
identifisere individuelle lyder. Bare skjemaer gjør dette i samsvar med referanser til 

spesifikke, kjente lydkilder. Bregman mener man kan skille de to ved at de tillærte skjemaene 

gir en subjektiv følelse av innsats. Dette har sammenheng med at skjemaer innebærer en grad 
av frivillighet i måten vi innretter vår oppmerksomhet på. Noen skjemaer er så fundamentale 

at de blir internalisert, slik at man ikke opplever en fornemmelse av innsats knyttet til 
persepsjonen. Ens eget morsmål vil oppleves slik, men man vil likevel føle en viss grad av 

utmattelse hvis man kontinuerlig er gjenstand for en talestrøm.  

Bregmans bok fokuserer på de primitive mekanismene. Disse bygger på gestalt-
lovene. Bregman gjør blant annet nytte av prinsippene om nærhet/tilnærmethet, likhet, 

kontinuitet og ‘felles skjebne’.  
    
 Figur 55. Bildene er hentet fra Shepard (2001:32)  

    
   (Nærhet)                         (Likhet)              (Felles skjebne)   

           

a) Nærhet/tilnærmethet (proximity). Hendelser som ligger nær hverandre har tendens til å 

grupperes (figur 55). 
b) Likhet: Hvis alle elementene har en lik distribusjon i rommet, så vil like elementer ha 

en tendens til å grupperes (figur 55). 
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c) Felles skjebne: Parallellbevegelse har en tendens til å grupperes (figur 55). 

 

Kategorisk persepsjon 
Gestaltprinsippene er relative prinsipper. Hvis man anvender likhetsprinsippet (figur 55), så 

vil de rette linjene grupperes sammen, fordi en hver av de rette linjene er likere en annen rett 
linje, sammenlignet med de bølgete linjene. Men hva skjer hvis man skaper varianter som 

ligger mellom disse typene? Vil de oppfattes som varianter av en av de to gruppene, eller vil 

den oppfattes som en tredje? Kan lignende spørsmål også anvendes for å forstå persepsjon av 
timbre?  

Kategorisk persepsjon er et begrep som opprinnelig ble introdusert i fonetisk 

forskning for å definere grenser mellom fonetiske fenomener (Deutsch 1982:226). Etter hvert 
er begrepet også blitt anvendt i forskning på lyd i en musikalsk kontekst, blant annet for å 

undersøke hvor små intervaller det menneskelige øret er i stand til å oppfatte. Lignende 
eksperimenter er foretatt for andre musikalske parametere, for eksempel for rytme (ibid.).  

Forskningen på timbre har ikke i samme grad kunnet definere eksakte grenser for 

persepsjon av ulike timbre. Som jeg viste, er timbre et flerdimensjonalt fenomen som ikke 
kan uttrykkes med ett parameter. Ved bruk av flerdimensjonale rom (se s.4) har man likevel 

til en viss grad kunnet vise at mennesket er i stand til å oppfatte relativ likhet mellom 

‘timbreintervaller’. Ved sammenligning av flere par med timbre, er testresultatene konsistente 
med avstandene i det flerdimensjonale rommet (Ehresman og Wessel1, McAdams og 

Cunibile2, omtalt i Mcadams og Matzkin 2003:82). 
 

Vertikale og horisontale grupperingsmekanismer 
En av hovedtemaene i Bregmans bok er spektral og sekvensiell integrasjon. Spektral 
integrasjon gir svaret på hvordan grupper av enkeltfrekvenser kan oppleves som å komme fra 

én lydkilde.  Dette er knyttet til hvordan vi kan skille én lydkilde i en kompleks lyttesituasjon 
bestående av mange lydkilder. Sekvensiell integrasjon gir svaret på hvordan vi grupperer 

lyder i tidsstrømmen, slik at vi kan følge én lydkilde over lengre tid, på tross av andre 

intervenerende lydkilder. Sistnevnte har størst relevans for min oppgave fordi den vedrører 
hvilke timbre som kan oppfattes som beslektede ved suksessiv avspilling. Jeg vil derfor 

konsentrere meg om sekvensiell integrasjon 

                                                
1 I: Ehresman og Wessel, Perception of timbral analogies (1978) 
2 I: McAdams og Cunibile, Perception of timbral analogies (1992) 
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Sekvensiell integrasjon 
Bregman refererer et eksperiment der testpersonene ble forespilt en sekvens på seks 

forskjellige tonehøyder. Tre lyse, og tre dype alternerer i vilkårlig rekkefølge. De lyse ligger i 
et leie som er ca. 1 1/2 oktav over de dype (Bregman 1999:17). Hvis tempo oversteg en viss 

grense, så hevdet testpersonene at toneformasjonen tilhørte to uavhengige lydstrømmer. 
Bregman konkluderer med å formulere en enkel ‘lov’ som sier at: desto større avstand 

mellom de høye og dype tonene, desto større tendens til segregering mot to separate 

lydstrømmer. Bregman forklarer eksperimentet ut i fra gestalt-loven om nærhet (figur 55). 
Når de to registergruppene kommer lengre og lengre fra hverandre i frekvens vil tonene med 

størst relativ nærhet grupperes sammen.  

Bregman refererer et annet eksperiment utført av David Wessel1 som viser hvordan 
timbre bidrar til den sekvensielle integrasjonen (omtalt i Bregman 1999:97). I eksperimentet 

blir testpersoner forespilt en melodi som har en isorytmisk2 inndeling mellom timbre og 
melodiens kontur. Melodikonturen er gruppert i tre og tre stigende toner, mens to ulike timbre 

alternerer mellom annen hver tone (figur 56). Den ene gruppen har et høyt energinivå i den 

øvre delene av overtonespekteret, mens den andre har et høyt energinivå i de nedre delen av 
overtonespekteret. Jeg refererte tidligere eksperimenter som viste at slike forskjeller i 

overtonespekterets gir svært ulik timbre, der gruppene kan karakteriseres som ‘brilliante’ og 
‘ullene’ (se s.51). 

Eksperimentet ble utført ved at den spektrale balansen mellom de to gruppene gradvis 

ble variert. Når forskjellen i timbre var liten, ble tonerekken oppfattet i overensstemmelse 
med melodiens kontur; som en stigende triol-figur. Når forskjellene i den spektrale balansen 

ble understreket, slik at den ene gruppen var brilliant, og den andre ullen, så forandret den 
perseptuelle organiseringen seg.  Øret ‘fulgte’ den brilliante grupperingen, slik at det oppsto 

en dalende 3:2 rytme. 
Bildet er hentet fra Bregman (1999:97) 

          
     Figur 56 

 
                                                
1 I: D.Wessel, Timbre space as a musical control structure (1979) 
2 Isorytmikk: Variasjonsteknikk basert på ulike repeterende perioder mellom tonehøyde og rytme. Denne 
strukturen skaper stadig nye rytmiske konstellasjoner mellom periodene. 
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Her er det gestalt-loven om likhet som spiller inn. I tillegg viste det seg at ’brillians’ var 

dominerende i forhold til ’ullenhet’. Alle tonene var jevnt fordelt innenfor et relativt lite 

frekvensområde. Dette gjør at persepsjonen ikke kan tilskrives gestalt-loven om nærhet.  

         

Romlige faktorer 
En tredje faktor som spiller inn ved sekvensiell integrasjon er romlige faktorer. Eksperimenter 

har vist at når to toner med samme grunntone spilles av alternerende mellom venstre og høyre 

øre, så vil disse segregeres og oppfattes som om de kommer fra separate lydkilder (ibid.). 
Dette er basert på våre erfaringer fra det naturlige miljø, fordi vi vet at det er begrenset hvor 

raskt en lydkilde kan bevege seg. Sammenlignet med andre faktorer for sekvensiell 

integrasjon, er romlige faktorer av sekundær betydning. Mennesket har for eksempel små 
problemer med å skille to stemmer som blir formidlet fra samme høytaler.    

 

5.4 Transformasjon 
I kapittel 3 foreslo jeg å gjøre bruk av transformasjon som et middel for å generere 

konsistente timbrevarianter, og redegjorde for forholdet mellom transformasjon og varianter. 

I dette kapittelet har jeg undersøkt grunnlaget for persepsjon av timbrevarianter ut i fra 
akustiske faktorer og teorier for auditiv persepsjon. Det kan være naturlig å stoppe opp et 

øyeblikk, og se tilbake til kapittel 3 ved å redegjøre for hva som gjør at man oppfatter en 

transformasjonsprosess mellom to timbre som én kontinuerlig bevegelse, og ikke som én 

timbre avbrutt av en annen? 

Hvis forandringer i frekvens eller amplityde er sammenfallende for flere overtoner, så 
vil prinsippet om felles skjebne føre til at disse oppfattes som å tilhøre én lydkilde. Dette 

gjelder både mikrofluktueringer, så vel som større tonehøydeutslag (ibid.). Dette fenomenet, 
spiller inn ved gradvise transformasjoner. Bregman gir en forklaring som sier at 

transformasjonen må gå langsomt og at lyden må være kontinuerlig for at overgangen skal 

oppfattes som en transformasjon og ikke et brudd.  
Dette kan fremstå som en selvfølgelige forklaringer. Det har likevel en viss betydning 

for oppgavens problemstilling. Med tanke på det nære slektskapet mellom transformasjon og 

variant (se  kapittel 3), og på bakgrunn av det foregående, kan man i hvert fall merke seg at en 
langsom å kontinuerlig interpolasjon er en av forutsetningene for at to timbre skal oppfattes 

som varianter av hverandre.  
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5.5 Persepsjon av timbre i en musikalsk kontekst 
Bregman peker på forskjeller mellom persepsjon av lyd i det naturlige miljøet og persepsjon 

av lyd i en musikalsk kontekst. Disse skiller seg fra hverandre på ett avgjørende punkt. I 

naturlige omgivelser er hovedfunksjon for persepsjonen å skille ut individuelle lydkilder. For 
å oppleve et stykke musikk er det tvert imot nødvendig at vi er i stand til å oppfatte ulike 

lydkilder som fusjonerte, og ikke kun som individuelle lydkilder. Dette skjer ved at 

komponisten ‘lurer’ persepsjonen gjennom god orkestrering, og dels ved at lytteren, gjennom 
en bevisst tankehandling, forsøker å følge musikkstykkets kompositoriske arkitektur. 

I en musikalsk kontekst vil også kompositoriske faktorer knyttet til variantenes 
distribusjon i tidsdomenet være relevante for persepsjon av timbrevarianter.  Flere av disse 

omfatter imidlertid så mange variabler, at jeg ikke finner det hensiktsmessig og forsøke å 

kartlegge dem. Dette gjelder for eksempel hvilken tidsmessig avstand det er mellom de 
aktuelle variantene, hvilken rekkefølge variantene blir presentert i og hvilke andre lyder som 

forkommer mellom de aktuelle variantene. For enkelhet skyld kan man oppsummere disse 
problemstillingene i en ‘lov’ for distribusjon av varianter i tidsdomenet: Desto lengre 

tidsmessig avstand det er mellom to timbrevarianter, desto likere må variantene være 

hverandre, og desto mer fremtredende må de være i sine omgivelser, for at de skal oppfattes 

som varianter av hverandre. 

I en konsertsituasjon kan man forutsette at lytteren forsøker å følge komponistens 
intensjoner. Av den grunn er det relevant å strekke grensene for persepsjon av varianter 

utover akustiske faktorer og primitive, ubevisste mekanismene, og også vurdere modeller som 

inkluderer et semantisk perspektiv. I en lyttesituasjon er det avgjørende at man mer eller 
mindre bevisst danner indre bilder av lydstrømmen. Dette har sammenheng med 

korttidshukommelsens begrensninger. Korttidshukommelsen varer i opptil 8 sekunder, og 
dette ’oppmerksomhets-vinduet’ skyves stadig fremover (Snyder 2000). Hvis vi innenfor 

dette tidsspennet makter å danne ‘mening’ i lydstrømmen, så vil begivenhetene kunne skyves 

over i langtidsminnet. Jeg vil introdusere P.Schaeffers typo-morfologiske teori for å vise at 
denne kan være egnet for å forstå persepsjon av ulike type varianter, som ikke så lett kan 

defineres ut i fra akustiske kriterier for persepsjon av timbrelikhet.  

 
5.6 Traité des objets musicaux  
Pierre Schaeffer var en fransk komponist og lydforsker, som først og fremst forbindes med 
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musique concrete.1 Schaeffer har imidlertid hatt vel så stor innflytelse med sin avhandling 

Traité des objets musicaux (Schaeffer 1966). Her presenterer Schaeffer en teori for å 

klassifisere lyder basert på auditiv analyse. Schaeffer kalte teorien for en typo-morfologisk 
teori. Typologi er en klassifisering etter hovedtyper. Morfologi er læren om tingenes form.  

  Typologien representerer en grovklassifisering av lyden med hensyn på varighet, 
regularitet, dynamisk omhyllingskurve, tonehøydefornemmelse og spektrale innhold. 

Morfologien er mer detaljert og dekker en rekke kategorier for lydens ‘indre fluktueringer‘ 

(Godøy 2006), (Thoresen 2004). Dette er utmerket illustrert gjennom Solfege de L'object 

Sonore (Schaeffer 1998) som inneholder en samling lydeksempler med kommentarer. 

  For å kunne klassifisere lydene må lydstrømmen deles opp i mindre, håndterbare 

størrelser. Schaeffer kaller denne størrelsen for det lydlige objekt (L'object sonore).  
„ a multidimentional entety having a number of dimentions and subdimentions such as harmonic 

content, pattern of change and fluctuations in harmonic content, pattern of change in grain (micro 

rhythm)." (godøy 1999 :10).  

  

Redusert lytting (ecoute reduite)  
Schaeffer beskriver en bestemt lyttetilstand som han setter som forutsetning for å kunne 

oppleve lyden i seg selv. Denne kaller han ecoute reduite, eller redusert lytting. Redusert 
lytting er en lyttetilstand der man forsøker å legge til side alle forutsetninger, assosiasjoner, 

minner etc. Slike forutsetninger kan være relatert til andre musikkstykker, hendelser eller 
lydens kausale opprinnelse. Denne ideen hadde sin opprinnelse i Schaeffers erfaringer fra 

GRM.2 Sillon ferme (lukket spor) var en ‘loopteknikk‘ der man spesialproduserte 

grammofonplater med sluttede rillesløyfer, slik at man kunne ha en praktisk tilgang til et 
bestemt lydfragment (Godøy 2006). Schaeffer hevdet at gjennom gjentatt lytting til sløyfen, 

ville de nevnte kontekster gradvis tre i bakgrunnen, og lydobjektet tre frem, og kunne danne 
grunnlag for en typo-morfologisk analyse. Noen kjenner kanskje fenomenet fra sin opplevelse 

av språk. Hvis man kommer til å begynne og ‘smake’ på lyden av et ord, og repeterer det om 

å om igjen, så vil ordet snart miste sin mening og bli til en ren lydopplevelse. 
Ifølge Godøy (ibid.) har Schaeffers ide om redusert lytting likhetstrekk med Husserls 

epoché (Husserl regnes som grunnleggeren av fenomenologien). Schaeffer vedgikk at han 
uten å være klar over det hadde oppdaget en fenomenologisk metode ‘på ny’. Husserl hevdet 
                                                
1 Musique concrete: En retning innenfor den elektroakustiske musikken som opprinnelig baserte 
komposisjonene utelukkende på opptak av lyder fra den virkelige verden, som deretter ble manipulert med ulike 
hjelpemidler. 
2 GRM: Group de Recherches Musicales. Forskningsgruppe tilknyttet den franske statlige radioen. 
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at vår bevissthet alltid er tilsiktet og at alle tanker som er rettet mot et objekt, er tilsiktede. 

Kunnskap om essensen kan bare oppnåes ved å sette parentes rundt våre tidligere erfaringer. 

Denne ‘teknikken’ kalte han epoché (ibid.). En fenomenologisk metode innebærer at man 
gjennom nøyaktig studie av et objekt fra ulike perspektiver, kan lære noe om objektet som 

ikke var mulig gjennom vanlig sansning (Gordon 2004).  
Schaeffer har mer eller mindre påviselig hatt påvirkning på en lang rekke komponister 

og teoretikere som på lignende måte har forsøkt og lære noe om lydens egenskaper ved å 

klassifisere lyden etter ulike kategorier. Dennis Smalley (1986) er inspirert av Schaeffer, men 
arbeider på mikroplanet med overtoner, og deres fluktueringer i tidsdomenet. R. Murray-

Schafer (1994) arbeidet med klassifiseringsprosjektet World Soundscape Project Robert 

Erickson (1975) har forsøkt og beskrive ulike timbre-kategorier på et kontinuum mellom lyd, 
lyd som tonehøyde (med timbre), og lyd som en akkord.  

 

5.7 Metodisk diskusjon  
I innledningen til kapittelet nevnte jeg at visse effektenheter kan generere svært forskjellige 

lydtyper. La meg ta et eksempel fra en granuleringseffekt. La oss forestille oss en iterert 

timbre fra en granuleringseffekt, som interpoleres fra et preset med en raskt itererende tekstur 
med store utslag i frekvensomfang, til et preset med en sakte rytmisk iterering med liten 

ambitus. Når de granulerte partiklene blir tilstrekklig lange (langsomme), vil det forekomme 
et perseptuelt skifte fra et teksturperspektiv til et rytmisk perspektiv. I de langsomste partiene 

vil lengre utsnitt av lydfilen danne individuelle konturer snarere enn teksturer.1 Godøy (1999) 

bruker en forklaringsmodell for teksturer der han plasserer tekstur på midten av en akse som 
strekker seg fra stasjonære spektra på den ene siden (timbre), og rytmiske artikulasjoner uten 

timbrale egenskaper på den andre siden. Dette minner om Stockhausens kontinium mellom 
rytme og tonehøyde (Stockhausen 1957) og Godøy antyder også at grensene mellom tekstur 

og timbre går rundt 20 Hz. Godøy bruker denne modellen for å vise at tekstur omfatter et stort 

territorium, der grensene mellom timbre og rytme er uklare.   
Steven Zucker2 (omtalt i Bregman 1999:116) har utviklet en teori som forsøker å 

forklare hvordan vi oppfatter visuelle teksturer. Hvis områder som ligger ved siden av 

hverandre har lignende tekstur, så vil disse grupperes sammen. Slike modeller kan for 
eksempel brukes til å forklare hvordan vi er i stand til å persipere retningstendenser i 
                                                
1 Godøy (1999) bruker uttrykkene grain og gait for å skille lydtyper med raske og langsomme fluktueringer. 
Dette er basert på Schaeffers terminologi. 
2 I: S. Zucker,  The diversity of perceptual grouping, (1985) 
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menneskelig hår. Bregman definerer tekstur som; "The quality that is given by the tiny 

irregulaities of a surface which, though irregular, may show a certain consistency of 

patterning." (Bregman 1999:s116). Bregman påpeker imidlertid at det foreligger lite forskning 
på dette området innenfor auditiv persepsjon. Heller ikke sekvensiell integrasjon på bakgrunn 

av rytmiske mønstre har vært særlig utforsket (ibid. s.660). 
Ved bruk av Schaeffers begrepsapparat, er man i større grad i stand til å oppdage 

relasjoner mellom slike varianter. I henhold til Schaeffers begrepsapparat vil lydene i det 

tidligere nevnte granulerings-eksempelet først kunne  grovinndeles som en ’akkumulert’ type. 
Deretter kunne man gå inn på detaljplanet og klassifisere de enkelte partiklene. Har partiklene 

en kort, utholdt eller iterert pulstype, distinkt tonehøyde eller ikke, variabel eller stabil 

intonasjon (små fluktueringer i tonehøyde). Hvis den langsomme, rytmiske teksturen i 
eksempelet har partikler med lignende karakteristika som den raske, itererte teksturen, så vil 

de to variantene kunne oppfattes som varianter av hverandre, basert på beviste semantiske 
avgjørelser.   

Når man lytter til slike teksturer forekommer det ofte en veksling mellom persepsjon 

av ulike lag. Sloboda1 (omtalt i Reybrouck 1997:64) mener at denne vekslingen i visse 
tilfeller involvere en aktiv tankehandling. Denne aktive billeddannelsen er igjen et argument 

for at man også må inkludere semantiske perspektiver, når man vurderer varianter generert 
ved preset-interpolasjon. 

 

5.8 Oppsummering 
I kapittel 3 redegjorde jeg for variantbegrepet i et estetisk perspektiv. I dette kapittelet har jeg 
vurdert persepsjon av timbrevarianter fra et perseptuelt perspektiver. Endringer i effekt-

enhetenes parametere vil ikke alltid lede til tilsvarende lineære forandringer i lyden. Av den 
grunn er det viktig å opprettholde et perseptuelt perspektiv i vurderingen av varianter generert 

ved preset-interpolasjon, og hele tiden spørre seg hvorvidt den ‘nye’ varianten står i et 

konsistent forhold til originalen. For å kunne vurdere timbrevarianter har jeg derfor først 
redegjort for persepsjon av timbrelikhet.  

Hensikten med dette kapittelet vil likevel ikke være søke absolutte grenseverdier for 

vurdering av timbrevarianter, men snarere å forsøke og belyse variantbegrepet i lys av ulike 
metodiske perspektiver, og vise hvilke faktorer som spiller inn ved persepsjon av 

timbrevarianter generert ved preset-interpolasjon. 

                                                
1 I: J. Sloboda, The musical mind : the cognitive psychology of music (1985) 
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Timbre er et flerdimensjonalt fenomen der mange ulike faktorer spiller inn. 

Energibalansen i overtonespekteret er en av de viktigste enkeltfaktorene. De akustiske 

faktorene danner grunnlaget for Bregmans bruk av gestalt-lovene. Bregman anvender 
gestaltprinsippene for å forklare hvordan vi er i stand til å oppfatte separate lydkilder i en 

kontinuerlige strøm av enkeltfrekvenser. Jeg ga eksempler på visse effektenheter som 
genererer varianter, der persepsjon av disse kan forklares tilfredsstillende ut i fra akustiske 

faktorer og primitive ikke-bevisste persepsjonsmekanismer alene.  

I en konsertsituasjon vil lytteren forsøke å følge komposisjonens arkitektur, og lete 
etter sammenhenger i lydstrømmen. For å unngå at musikken glir over i glemselen, er man 

avhengig at det skjer en mer eller mindre bevisst indre billeddannelse av elementer i 

lydstrømmen. Denne billeddannelsen gjør at man må vurdere og utvide grensene for 
persepsjon av timbrevarianter utover primitive, ubevisste mekanismene, og også vurdere 

modeller som inkluderer et semantisk perspektiv.  
Jeg har forsøkt å diskutere ulike faktorer som spiller inn ved persepsjon av varianter 

generert ved preset-interpolasjon. Hensikten har ikke vært å trekke vidtrekkende konklusjoner 

med hensyn til grenseverdier for persepsjon av timbrevarianter, men jeg håper likevel at jeg 
så langt det er mulig har greid å sannsynliggjøre at man kan oppnå en grad av konsistens 

mellom timbrevarianter generert fra KEYframe. 
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6.0 DESIGNPROSESSEN 
6.1 Innledning 
Utviklingen av KEYframe foregikk under et utvekslingsopphold ved Arkitekthøyskolen i 
Oslo. Her ble det undervist i designteori og metode, og vi ble introdusert for ulike typer 

designprosesser. Under utviklingen av de individuelle prosjektene hadde vi ukentlige 
fremleggelser der prosjektene ble vurdert av lærere med bakgrunn i design- og 

interaksjonsteori. 

I et masterprosjekt er forskeren på sett og vis også en deltager. I dette masterprosjektet 
har jeg designet og utviklet et grensesnitt. Mine ideer og preferanser har preget denne 

utviklingsprosessen, og jeg har også vært den viktigste aktøren i evaluering, og forbedring av 
systemet. Med tanke på oppgavens omfang, og et behov for en musikkorientert profil, har jeg 

valgt og ikke gi en bred omtale, og diskusjon knyttet til design og interaksjonsteori. Jeg vil 

likevel gi et eksempel på en typisk arbeidsprosess basert på retningslinjer fra designteori. 
Dette gir meg anledning til ytterligere å utdype mine veivalg og dokumentere noe av min 

egen praktiske arbeidsprosess, og samtidig synliggjøre ulike evaluerings- og kontroll-
mekanismer som har vært benyttet underveis. 

Designprosessen beskrives ofte som en sirkulær prosess, der man gjennom gjentatt 

testing langsomt forbedrer resultatet. Dix anbefaler følgende arbeidsprosess. (Dix et al. 
2004:196). 

1) Kartlegging av behov 2) Utvikling av designet 3) Iterasjon og prototypbygging 4) 

Implementering 5) Evaluering. 

 
6.2 Kartlegging av behov  
Målet for den praktiske delen har vært å utvikle et grensesnitt for generering av konsistente 

timbrevarianter. En av motivasjonsfaktorene har vært problemer knyttet til visualisering av 
kontrollparametere i DAW-programmer. Jeg har hevdet at den stadige vekslingene mellom 

ulike redigeringsvinduer, gjør at brukeren mister fokus på sine egne estetiske intensjoner og 

isteden blir opptatt med programmets mange teknologiske muligheter.  
Det har ikke vært et mål å utvikle et fullverdig alternativ til DAW-programmene, men 

foreslå forbedrede interaksjonsformer som kan hjelpe brukeren til å utvikle transformasjons-

teknikker som kan anvendes på komposisjonsmateriale, og som skaper mer konsistente 
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timbrevarianter. Av den grunn har jeg valgt å bruke begrensede resurser på formelle analyser 

av brukermønstre knyttet til DAW-programmer.  

 
6.3 Utvikling av den grafiske utformingen 

Med tanke på oppgavens omfang og vinkling mot musikkfaget har jeg valgt å begrenset 
omtalen av de teoretiske vurderinger som ligger til grunn for den detaljerte  utformingen av de 

grafiske sidene ved grensesnittet. Designlitteraturen har utviklet en mengde retningslinjer, 

designregler, designprinsipper etc. som er ment og anvendes på ulike stadier i 
designprosessen. Noen er generelle, andre er rettet mot forberedelses- og utviklingsfasen. 

Disse er enten utviklet av psykologer (Norman 1993), og forsøker å legge menneskets 
kognitive funksjoner til grunn for designkriterier. Andre er mer konkrete og beregnet på 

evaluering av eksisterende systemer. Disse er ofte utviklet av erfarne designere (Shneiderman 

og Plaisant, 2005), og legger vekt på praktisk brukervennlighet.  
 Under arbeidet med KEYframe har jeg tatt utgangspunkt i Bastien og Scapins åtte 

kriterier for evaluering av interaktive systemer (Bastien og Scapin 1997). Jeg har foretatt en 
utvelgelse av disse, ut i fra hvilke av kriteriene som har relevans for mitt prosjekt. Noen av 

kriteriene er for eksempel rettet spesielt mot bruk av tekst. Jeg har valgt å forholde meg 

hovedsakelig til denne kilden fordi Bastien og Scapin bygger sine kriterier på en bred 
gjennomgang av designkriterier fra HCI-litteraturen. (Human computer interaction). 

Jeg har også gjennomgått flere generelle fremstillinger fra HCI-feltet. (Shneiderman 
og Plaisant 2005), (Dix et al. 2004), (Preece et al. 2002) og (Smith-Atakan 2006). Her følger 

en liste over de seks kriteriene som jeg har benyttet i utviklingsarbeidet: 

1) Veiledning Grensesnittet må orientere, veilede, og instruere brukeren i 
interaksjonen med datamaskinen. 

 
2) Arbeidsbyrde: Grensesnittet må redusere brukerens perseptuelle og kognitive 

arbeidsbyrde.  
 
3) Eksplisitt kontroll Datamaskinen må bare prosessere de handlingene som er initiert 

av brukeren, og bare i det øyeblikket de initieres. 
 

4) Tilpasningsdyktighet Grensesnittet må være i overensstemmelse med brukerens behov 
og preferanser. 

 
5) Feilprosessering Grensesnittet må avverge feilaktig syntaks og destruktive 

handlinger. 
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6) Kompatibilitet Grensesnittet må være i overensstemmelse med brukerens 
egenart. (Minne, persepsjon, vaner, egenskaper, alder, 
forventninger).  

 
Det vil være for omfattende å gjennomgå alle aspekter av KEYframe med hensyn til hver av 

disse kriteriene. Jeg vil nøye meg med å gi et par eksempler på hvordan kriteriene har 
påvirket utformingen av grensesnittet. 

Skalasymboler: Når man har aktiviserer en tentakel, vil et skalasymbol komme til 

syne bak tentaklene (figur 57). Dette viser hvor langt man kan bevege posisjonsobjektet (PO) 
mot periferien (eller mot sentrum), før man forlater den aktive sonen. Dette er 

overensstemmelse med kriteriet for veiledning. 

                  
                  Figur 57      Figur 58 

 
Piler: I KI eller KII bruker jeg animerte, utadrettede pilbevegelser for å oppfordre brukeren til 
å bevege PO inn i en av tentaklene (figur 58). Oppfordring er et underkriterium av veiledning, 

og er et eksempel på en designteknikk som skal hjelpe brukeren til å utføre spesifikke 

handlinger. 
 

6.4 Iterasjon og prototypbygging i designprosessen 
I designteori vektlegges en repeterende, sirkulær arbeidsform, der hver forbedring ideelt sett 

bør prøves ut med en håndfast prototyp. Hensikten er å avdekke svakheter i interaksjonen og 
navigasjonen, som designeren selv ikke har vært i stand til å avdekke, eller som ikke kommer 

til syne før systemet prøves ut i praksis.  
En prototyp kan være alt fra en papirfigur, til en fullt fungerende modell (elektronikk, 

grafikk og lyd). På ett tidspunkt i utviklingsprosessen benyttet jeg såkalte ‘videostills’ av 

papirfigurer med redigert bakgrunnslyd, for å simulere ulike interaksjonsprinsipper (figur 59-
62).  
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         Figur 59                              Figur 60                  Figur 61                  Figur 62 
 

6.5 Implementeringen 
Denne fasen omfatter utviklingen og implementering av programvare, utvikling av 
maskinvare og programmering av kode. Dette er beskrevet i kapittel 2.2 og vedlegg A og B. 

Programmeringskoden er vedlagt på en egen CD-ROM, (vedlegg D). 

 
6.6 Evaluering 
Dix et al. (2004) anbefaler bruk av ulike evalueringsteknikker for å teste interaktive 
grensesnitt.  

• Intervju med eksperter  
• Kognitiv gjennomgang med ekspert, med kjennskap til design og grensesnittets 

bruksområdet (lydtransformasjon)  

• Brukertesting med evalueringsskjemaer  
Ekspertintervjuer; design: Under utviklingsprosessen på AHO ble grensesnittets design 

vurdert på ukentlige gruppeevalueringer, der designekspert og medstudenter var til stede. 

Blant disse var også studenter med musikkteknologisk bakgrunn. På bakgrunn av disse 
uformelle evalueringene foretok jeg kontinuerlig oppdateringer av grensesnittets design og 

interaksjonens funksjonalitet. 
Ekspertintervjuer; musikkteknologi. I perioden mellom juni 06 og oktober 06 har 

KEYframe vært presentert på tre forskjellige internasjonale tilstelninger (sommerskole, 

konferanse, workshop), (ISSSM 2006), (NoMuTe, 2006), (ConGAS 2006). Presentasjonen 
har bestått i enten formelle innlegg, uformelle samtaler, eller brukertesting under veiledning 

fra undertegnede. Jeg har fått gode tilbakemeldinger på disse presentasjonene. Enkelte stilte 

spørsmålstegn ved nødvendigheten av den fysiske interaksjonen. Dette har jeg diskutert i 
kapittel 7.2. 
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Kognitiv gjennomgang: Vedlegg C inneholder en kronologisk1 gjennomgang av 

grensesnittets skjermbilder. Dette punktet dekkes også inn av de nevnte presentasjonene (både 

i design og musikkteknologisk kontekst).  
Brukertesting: På grunn av enkelte mangelfulle funksjoner ved den nåværende 

prototypen, er grensesnittet ikke egnet for omfattende brukertesting. 
 

                                                
1 Kronologisk med hensyn på interaksjonsprosessens hovedmål (se vedlegg C)  
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7.0 Konklusjon 
7.1 Konklusjon 
Oppgavens problemstilling stiller spørsmål ved hvordan man effektivt kan generere 
konsistente timbrevarianter ved bruk av effektenheter. I mange kommersielle programmer for 

lydbehandling foreligger det ingen samlet fremstilling av lydkildens viktigste kontroll-
parametere. Dette gjør det vanskelig å gjennomføre systematiske transformasjoner av lyden, 

og generere grupper av konsistente timbrevarianter, som kan utgjøre et konsistent 

komposisjonsmateriale.  
KEYframe er basert på en teknikk fra animasjonsfilm, der hovedtegneren tegner de 

viktigste ‘nøkkelbildene’ og datamaskinen genererer de mellomliggende bildene (keyframe- 
interpolasjon). På samme måte kan man i lydbehandling definere noen få interessante timbre 

(presets), og la datamaskinen generere mellomliggende timbrevarianter ved bruk av 

interpolasjon.  
Preset-interpolasjon er for så vidt et kjent konsept, men ved å visulalisere effekt-

enhetenes viktigste kontrollparametere som attributter på enkle, grafiske objekter, muliggjør 
jeg både intuitiv interpolasjon ved bruk av fysiske kontrollobjekter, og nøyaktige tidsbaserte 

interpolasjonsprosesser, med komplekse kombinasjoner av effektenheter. I KEYframe bruker 

jeg også de grafiske objekter som effektive og intuitive informasjonsbære. Dette har i løpet av 
arbeidet også reist spørsmål knyttet til informasjonsvisualisering og kognitive funksjoner som 

oppmerksomhet, hukommelse etc. Dette må imidlertid regnes som et sekundært perspektiv. 

Jeg har forsøkt å belyse variantbegrepet fra ulike perspektiver. I kapittel 3 gjorde jeg 
rede for estetiske sider ved variantbegrepet, og forsøkte å vise at det er et nært slektskap 

mellom transformasjons og variantbegrepene. I oppgavens siste del har jeg omtalt variant-
begrepet fra et perseptuelt perspektiv og diskutert hvilke faktorer som kan spille inn ved 

persepsjon av timbrevarianter generert med effektenheter. 

Oppgavens bidrag til musikkteknologisk forskning er etter mitt syn er å sette 
ytterligere fokus på bruken av keyframe-teknikken i lydbehandling og samtidig presentere en 

representasjonsform og organisering som muliggjør at man på en effektiv måte kan generere 
et stort antall mer eller mindre konsistente timbrevarianter, ut i fra komplekse kombinasjoner 

av effektenheter. Jeg håper at denne representasjonsformen og min vektlegging av preset-

interpolasjon som kreativt prinsipp, kan få innvirkning på kommersielle programmer for 
lydbehandling.  
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7.2 Fremtidige utviklingsmuligheter 
En av mine opprinnelige intensjoner med masterprosjektet var å forene improvisasjonens 
intuitivitet med komposisjonens potensielle nøyaktighet. Jeg er selv mer komponist enn 

utøver, så min vinkling har vært å forene disse elementene i et kompositorisk-, og ikke et 
utøverperspektiv.  

Det viktigste prinsipielle veivalget med hensyn til fremtidige utviklingsmuligheter, vil 

være knyttet til bruksområde. I kapittel 1.7 definerer jeg KEYframe som et verktøy for å 
generere konsistente timbrevarianter. I et fremtidig perspektiv kan jeg enten velge å rendyrke 

KEYframe som et kontrollorgan for fremførelses, som legger vekt på ekspressivitet og 
kontroll basert på hendenes gester. Den andre muligheten er å rendyrke et tidsbasert 

komposisjonsverktøy som støtter avspilliing av flere samtidige lydfiler, med 

lagringsfunksjoner etc. I kapittel 1.7 diskuterte jeg ekspressivitetsbegrepet som en del av en 
avklaring av grensesnittets funksjon med hensyn på begrepene verktøy og instrument. I den 

forbindelse omtalte jeg også problemstillinger knyttet til mapping.  
Det kunne selvfølgelig være ønskelig å utvikle et grensesnitt som dekker begge de 

nevnte bruksområdene, men Hunt et al. (2003) viser til uformelle tester som antyder at det 

kan være vanskelig å forene disse elementene. Jeg vil antyde noen ideer til utviklings-
muligheter som vil kunne styrke KEYframe enten i retning av et fremførelsesverktøy, eller 

som et tidsbasert komposisjonsverktøy. Jeg vil også gi noen eksempler på konflikter som 
oppstår mellom representasjonsformer som vektlegger henholdsvis ekspressivitet og 

nøyaktighet. 

 
Instrument 
Hvis jeg ønsker å videreutvikle KEYframe mot et elektronisk instrument vil det være ønskelig 

å forstørre de grafiske objektene. Dette kunne gitt en mer ekspressiv kontroll av 
posisjonsobjektet, fordi man kunne brukt større og mer naturlige armbevegelser, beslektet 

med de lydproduserende gester som benyttes i utøvelsen av akustiske instrumenter. Emner 
knyttet til ekspressivitet og musikalske gester, er omtalt i kapittel 1.7. 

Å forstørre de grafiske objektene vil imidlertid ikke umiddelbart være forenelig med 

TIDs-moduset, der det vil være hensiktsmessig å bruke mindre objekter, både for å 
muliggjøre bruk av flere, simultane interpolasjonsprosesser og i tillegg kunne følge 

objektenes bevegelser over skjermbildet over en et lengre tidsspenn (figur 63).  Dette 
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dilemmaet i representasjonsform mellom TIDs-moduset og redigeringsmodiene (KI, KII, 

INT, G) kunne eventuelt vært løst ved kun å forstørre de grafiske objektene i 

redigeringsmodiene.  
                             Bildet er hentet fra Processings eksempel-bibliotek (Processing 2007) 

                                            
       Figur 63 

Komposisjonsverktøy  
Den andre retningen jeg kan velge, er å utvikle KEYframe til et kompositorisk verktøy med 
en sekvenserfunksjon for organisering og avspilling av flere lydfiler i tidsdomenet. Velger jeg 

denne løsningen vil jeg kunne dra nytte av en funksjon som allerede ligger implisitt i 

KEYframe, men som ikke utnyttes til sitt fulle potensial. På det nåværende tidspunktet 
anvender jeg interpolasjonsprosessene kun til å generere statiske parameterinnstillinger, som 

grunnlag for å generere varianter. Ved å tilrettelegge for non-lineære interpolasjonsprosesser 
kunne jeg ha utnyttet KEYframes fulle potensial, og skapt dynamiske fraseforløp der man 

utforsket de mest interessante øyeblikkene i transformasjonsprosessene (se s.33).  

 
Skjermbaserte løsninger 
I skjermbaserte interaksjonsformer som benytter direkte manipulering skilles det gjerne 

mellom direkte og indirekte posisjonskontrollere1 (Shneiderman og Plaisant 2005). 

Distingsjonen refererer til avstanden mellom hånden og det virtuelle objektet som 
manipuleres av kontrolleren. En datamus er en indirekte posisjonskontroller, mens en stylus-

penn for en håndholdte mini-datamaskin, er en direkte posisjonskontroller. Tidligere trodde 
man at direkte kontroll var raskere, men mindre nøyaktig enn indirekte kontroll (ibid.). Nyere 

forskning viser at musen har bedre ytelse enn direkte posisjonskontrollere både med hensyn 

på hastighet og nøyaktighet (MacKenzie2, omtalt i Shneiderman og Plaisant 2005:366). Tabell 
2 viser ulike fordeler og ulemper ved de to kontrolltypene. Ut i fra disse funnene kunne det 

vært aktuelt å utvikle en alternativ, skjermbasert versjon av KEYframe med en datamus som 
kontrollobjekt (eventuelt i samspill med tastaturet).  
                                                
1 Pointing devices 
2 I: MacKenzie et al., Accuracy measures for evaluating computer pointing devices (2001) 
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I denne omgang har jeg likevel valgt å holde fast bruken av direkte fysisk kontroll, 

fordi dette muliggjør optisk posisjonsregistrering (webkamera), som i sin tur også muliggjør 

bruk av rotasjon. Dette kunne eventuelt vært kompensert ved å bruke en datamus med et ‘tilt 
jul’, men dette er likevel mindre idiomatisk enn den roterende bevegelse man oppnår med 

posisjonsobjektet, når rotasjonen skal brukes for å alterere tentaklenes tykkelse. En roterende 
venstre/ høyre bevegelse er også mer i samsvar med kjente fysiske kontrollere som 

skruknotten. I tillegg har posisjonsobjektet kvaliteter knyttet taktilitet og følelsen av direkte 

manipulering som har vært interessant å utforske i arbeidsprosessen. Dette er beskrevet i 
kapittel 1.5. 

Bruk av videoprosjektør og direkte kontroll med fysiske kontrollobjekter gir også en 

større interaksjonsflate enn hva som er tilfelle med mus og skjerm. En tilsvarende skjermflate 
ville medført store kostnader.  
 

Tabell 2 
Direkte kontroll Indirekte kontroll 
- armtretthet (løses med horisontal interaksjonsflate) + Mindre armtretthet  

- Hender skygger for grafikk + Skygger ikke 

+ presisjon? - Må lokalisere mus hvis det er vekslende kontrolltyper 

+ optisk lokalisering (rotasjonskontroll) - Hånd/ syn koordinering 
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Vedlegg A: Programvare og tekniske spesifikasjoner 
Innledning 
Vedlegg A er et supplement til kapittel 2, der det tekniske oppsettet presenteres. Vedlegg A 

presenterer programvaren og de viktigste programmeringsprinsippene som er i bruk i 
KEYframe. Jeg har valgt å presentere denne bakgrunnsinformasjonen i et vedlegg for å unngå 

at hovedfremstillingen får et for teknisk preg, og fordi informasjonen ikke er strengt nødvendig 
for å følge hovedfremstillingen.  

 

Max/MSP/JITTER 
Max er et grafisk programmeringsverktøy for interaktiv bruk av lyd og multimedia i sanntid.1 
Max ble utviklet av Miller Puckette for Ircam2 på midten av 80-årene som et verktøy for 

interaktiv elektroakustisk musikk. I begynnelsen var Max et MIDI-basert verktøy. I 1989 kom 

Max/FTS som kunne prosessere audiosignaler i sanntid. I dag kalles programmet for 
MaxMSP, der MSP (Max Signal processing) utgjør signaldelen. I 2003 ble Jitter-biblioteket 

introdusert med et tillegg for sanntidig videoprosessering, 3D grafikk og matrise-
prosessering.  

Max benytter objekter som knyttes sammen ved hjelp av ‘kabler’ (patch chords). 

Objektene plasseres i et redigeringsvindu som kalles en patcher. Objektene er formet som 
små bokser med innganger på toppen, og utganger på bunnen (figur 64) 

                                
                   Objekt med argumenter                     Bang-objekt       Boks med symbolske meldinger   (Figur 64)  

            

Max har ca. 200 ferdige objekter. I tillegg kommer et tilsvarende antall MSP-objekter,3 og ca 
140 Jitter-objekter. Utover disse finnes det et stort antall externals1 (neste side), (freeware 

eller kommersielle) som blant annet er utviklet av det store nettverket av Max-brukere.  

                                                
1 Sanntid: Betegner datasystemer der datamaskinens respons på brukerens handlinger skjer ‘umiddelbart’ (dvs. 
innenfor de tidsmessige rammene av hva et menneske kan oppfatte.) 
2 Ircam: Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique 
3 Max Signal Processing 
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Objektene utfører handlinger basert på objektets programmerte funksjon og 

argumenter. Max benytter blant annet følgende datatyper: 

• int (heltall) 
• float (kommatall) 
• lister 
• bang (en startkommando), (figur 64) 
• symbol (load file "......"), (figur 64)   
      

For brukeren vil det fortone seg som om datastrømmen beveger seg fra toppen av patcher-

vinduet og nedover. Hvis flere objekter ligger på en horisontal linje, vil objektene til høyre 
behandles først. Denne organiseringen muliggjør blant annet at man lettere kan følge 

datastrømmens nøyaktig gang, og oppdage feil i programmeringen.  

I tillegg til patcher-vinduet finnes et monitorvindu (Max-vinduet). Dette kan blant 
annet også brukes til feilsøkning. Ved å plassere et print-objekt mellom ulike objekter i 

objektrekken, kan man undersøke hvor det oppstår feil, basert på meldinger fra 
printobjektene.  

Enkeltdeler kan lagres i sub-patcher som har form som objekter i hovedpatchen. Disse 

kan i sin tur fikseres og bli til sluttede objekter (abstractions). Dette er en arbeidsbesparende 
strategi, samtidig som det holder arbeidsbordet oversiktelig. En ferdig patch er et lite 

program, med en begrenset funksjon. Max/Runtime er et eget freeware-program, som kan 
operere slike ‘programmer’ beregnet på brukere som ikke er i besittelse av en fullverdig 

versjon av Max. 

 
Skjematisk gjennomgang av Max-programmeringen 
I KEYframe brukes Max for å utføre: 

• Datalagring 

• Interpolasjon av datasett (presets) 

• Avspilling av lydfiler og lydprosessering 
Max-patchene er vedlagt i sin helhet på oppgavens CD-ROM, (vedlegg E). Jeg har ikke 

funnet det hensiktsmessig å kommentere hele programmeringsarbeidet i detalj, men har 
isteden lagt ved en skjematisk oversikt over de nevnte arbeidsområdene (figur 65).  

                                                                                                                                                   
1 Externals: Max har to type objektrer. Innebygde objekter, og eksterne objekter. Sistnevnte er separate filer 
programmert i C-kode som er koblet til Max-programmet. Denne strukturen muliggjør blant annet at andre 
aktører kan produsere objekter for Max. 
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         Figur 65 
 
 

               Panorering 

       
                   Figur 66 
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Amplityde 

                        
                                Figur 67 
 
Manipulering av grafiske objekter 
Forandringer i grafikken (i Processing) medfører endringer i kontrollparametrene for 

effektenhetene. Figur 65 a/b  viser redigering av kontrast-modiene. I dette eksempelet har KII 
vært redigert sist (dette kommer frem  av tallboksene i 802b). Figur 67 viser hvordan 

tentaklenes lengde påvirker amplityden i INT-moduset. Den venstre effekttentaklen forandres 

fra stor til liten og amplitydeverdien reduseres ned til 0,35. Figur 66 viser hvordan rotasjon av 
det sentrale triangelet påvirker panoreringen. Triangelet vris mot venstre, og lyden forskyves 

fra høyre til venstre høytaler. (Rotasjonen gjennomføres ved å rotere PO over det virtuelle 

triangelet).  
 
Datasett 
Informasjonen om hvert grafisk objekt lagres i to datasett (figur 65c). Disse inneholder 

informasjon om kontrollparametrenes innstillinger. Endringer i KI lagres i datasett 1, og 

endringer i KII lagres i datasett 2 (figur 65c; datalagring). De øvrige kontrollparametrene 
lagres i begge datasettene. 

KEYframes estetiske potensial er eksemplifisert med bruk av tre effektenheter. Disse 
ligger fast, og kan ikke byttes ut (se kapittel 2.2: systemets tilstand). Hver av de tre 

effektenhetene har tre kontrollparametere. Datasettene inneholder: 
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1) Kontrollparametere for alle effektenhetene. (3 effektenheter ganger tre kontroll-

parametere: (9)) 

2) Amplitydenivå for hver effektenhet (3), (figur 67) 
3) Global panoreringsverdi (1), (figur 66) 

4) Global amplitydeverdi (1) 
Dette utgjør datasett på 14 parametere. Den skjematiske skissen (figur 65) viser datastrømmen 

for én effektenhet (tentakel). Hver tentakel (effektenhet) vil være knyttet til en tilsvarende 

struktur. 
  

Interpolasjon av datasett.  
I interpolasjons-moduset (INT) kan man interpolere mellom datasett ved å modifisere 
bredden/formen (figur 65d interpolasjons-modus) og lengden på tentaklene (figur 66). All 

redigering og interpolasjon påvirker effektenhetens parametere (flanger), og lyden forandres 
deretter (figur 65e). 

 

Posisjonsregistrering av kontrollobjektene med CV.jit  
Den optiske informasjonen fra posisjonsobjektet registreres av webkameraet, og 
informasjonen blir omgjort til posisjonskoordinater og orienteringsverdier i Max ved hjelp av 

CV.jit-objektene. Verdiene sendes til Processing ved hjelp av OSC-protokoll. 
CV.jit er et sett med Max-externals som bygger på Jitter-biblioteket. CV.jit.-objektene 

utfører analyser av videobilder for posisjonsregistrering av en eller flere objekter. CV-jit-

objektene kan gi informasjon om rotasjon, størrelse på masse, gjenkjennelse av form, mengde 
av farge, og lignende. Objektene er utviklet av Jean-Marc Pelletier (Pelletier 2004). 

Objektenes kode (source code) er ikke gjort tilgjengelig, så jeg kan ikke redegjøre for de 
matematiske kalkuleringene som ligger til grunn for videoanalysen. 

 

Jitter 
Jitter er et Max-bibliotek for sanntidig videoprosessering, 3D grafikk og matrise-prosessering. 

I Jitter beskrives en farge ved hjelp av 2D matriser som er organisert i 4 plan. 3 av planene er 

RGB-fargene (rød, grønn, blå). Alfa-planet brukes til å definere hvor transparent en farge skal 
være (figur 68 - 69). Dette har hatt betydning i arbeidet med posisjonsregistreringen med 

video. 
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       Bildene er fra en Jitter-manualen, 1.5.2, s.20 (Cycling74 2007)  

          
   Figur 68                              Figur 69 

Implementering 
Jeg benytter to patcher fra CV.jit-dokumentasjonen. Hver av patchene benytter flere objekter 

fra CV.jit-biblioteket. 
• CV.jit.sum: Returnerer summen av alle piksel-verdier i hvert fargeplan. I KEYframe 

brukes denne informasjonen til å utføre enkelte animasjonseffekter på sentrale steder i 

interaksjonsprosessen (se vedlegg C). 
• CV.shapeinfo: Returnerer en rekke data for det største objektet i videoanalysen. 

o Objektets masse (antall piksler) 

o Koordinater for objektets senterpunkt. 
o Objektets rotasjon 

o Koordinater for et omsluttende rektangel rundt objektet 
Hovedutfordringen i forbindelse med posisjonsregistreringen har vært å fremskaffe et optisk 

signal fra webkameraet, som i størst mulig grad tilrettelegger for at CV.jit-objektene skal 

kunne lokalisere det største objektet i videobildet. Dette arbeidet har utgjort en stor del av 
systemutviklingen. Følgende faktorer har vært viktige i dette arbeidet. 

• Kvaliteten på webkameraet. 
• Bruken av et infrarødt filter på webkamera. 

o Jeg har eksperimentert med å ta ut det infrarøde filteret på et webkamera (figur 70-

73). 
o Jeg har eksperiment med å legge ueksponert film foran kameraet.1 

�  Tykkelsen på filmen 

                                                
1 Ueksponert film fremhever IR-strålene fra lyskilden. Dette viste seg å være den beste løsningen. 
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• Lysstyrken på grafikken (Jeg har forsøkt å sørge for at systemet skal fungerer med ulike 

prosjektører). 

• Lyskilder fra omgivelsene. (Jeg har forsøkt å sørge for at systemet er uavhengig av ytre 
lysforhold). 

• Styrken på lommelykten i posisjonsobjektet (se kapittel 2.2). 
• Størrelsen og formen på spalten i posisjonsobjektet (Denne er konstruert for å muliggjøre 

både posisjonsregistrering og rotasjonsanalyser), (se kapittel 2.2), (figur 23). 

• Manipulering av videosignalets kontrast, farge, metning (saturation), lysstyrke. 
• Valg av fargeplan som grunnlag for videoanalysen (se kapittel RGB-plan). 

• Konvertering til svart-hvitt signal. 

• Invertering av signalet. 
    
   Bildene er tatt fra hoagieshouse.com (hoagieshouse.com 2006).  

    Jeg har gjennomført et tilsvarende eksperiment. 

                     
             Figur 70                              Figur 71                                       Figur 72               Figur 73 

 

Synkronisering av data fra posisjonsregistreringen med datagrafikken  
Data fra videoanalysen er manuelt synkronisert med projeksjonen av datagrafikken ved at 

koordinatene fra analysen blir skalert for å passe med grafikkformatet. Jeg har inkludert en 
liten hvit prikk i grensesnittet som representerer koordinatene fra videoanalysen. Denne lille 

detaljen forenkler kalibreringen av systemet, samtidig som det reduserer behovet for absolutt 

synkronisering mellom webkamera og videoprojeksjon. Dette gir også brukeren en større 
trygghet med hensyn på systemets pålitelighet. 

 

Processing  
Grafikken og interaksjonen mellom de fysiske kontrollobjektene og de grafiske objektene er 

programmert i Processing. Processing er et gratis programmeringsverktøy for å programmere 

med bilder, animasjon og lyd, og er utviklet i 2001 av Casey Reas og Benjamin Fry fra 
Aesthetics and Computation Group ved MIT Media Lab. (Processing 2007) Processing har 
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forenklede verktøyfunksjoner som raskt hjelper brukeren til å oppnå synlige resultater. 

Processing inneholder også biblioteker som er utviklet for forskjellige spesialfelt. Processing 

har for eksempel funksjoner for farge, former, tekst, bilder, geometri etc. Mange av 
funksjonene er tilpasset et grafisk arbeidsområde. Jeg benytter meg av oscP5-biblioteket for 

OSC-kommunikasjon (Schlegel 2006), (se s.88).  
 

Hotspots 
Alle beregninger for samhandling mellom posisjonsobjektet og de grafiske objektene utføres 
av Processing. Når posisjonsobjektet beveges over de grafiske objektene på interaksjons-

flaten, så aktiviseres grafikken med et fargeskifte (figur 74-75). Denne aktiviserings-

prosedyren skjer etter hotspot-prinsippet. Dette prinsippet anvendes i web-lenker, men også i 
programmer for utvikling av interaktiv design (Flash (Adobe 2007)).  Man definerer en 

hotspot ut i fra et gitt punkt i grensesnittet. Hvis koordinatene fra videoanalysen befinner seg 
innenfor en viss radius fra dette punktet, vil de relevante delene av grafikken aktiveres. 

              
        Figur 74                                 Figur 75 

Arduino 
Informasjonen fra modusobjektet sendes ved hjelp av serial protokoll (se s.89) fra mikro-
kontrolleren til Max, og derfra videre til Processing etter samme prinsipp som for 

posisjonsobjektet.  
Arduino (Arduino 2007) er navnet på en dedikert mikrokontroller og et 

programmeringsspråk for å programmere kontrolleren. Arduino er utviklet for designere og 

kunstnere som et verktøy for undervisning og læring av dataprogrammering, og 

prototypbygging av interaktive objekter med elektronikk.  
De små sorte prikkene langs den øverste og nederste kanten (figur 76) er innganger og 

utganger (digitale og analoge) som gjør at man kan koble sensorer, kontrollere, motorer etc., 
til mikrokontrolleren (nede til høyre). Oppe til venstre kan man koble til en USB-kabel som 

gir strøm og muliggjør serial kommunikasjon med datamaskinen.  
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Arduino kombinerer Processing med en forenklet utgave av C for å programmere 

mikrokontrollere.1 Hver gang man har skrevet et nytt stykke kode, må man nullstille chipen 

(knapp til høyre for midten) og laste opp programmet. Ved å koble til et batteri kan dermed 
mikrokontrolleren fungere uavhengig av en datamaskin (program og energi finnes lokalt). 
Figur 76 er hentet fra Arduinos hjemmesider (Arduino 2007)  

Figur 77 viser et eksempel på hvordan man kan koble til en variabel motstand til mikrokontrolleren.  

      
         Figur 76          Figur 77 

 

Arduino-kretsen 
I KEYframe bruker jeg mikrokontrolleren til å måle motstandsgrader for de elektriske 

motstandene i modusobjektet. Verdiene blir omformet til kontrollkommandoer i Max (se 
kapittel 2.2).  
                   Modusobjektet 

                                        
                      5 volt fra Arduino                -               til Arduino   -   Jord          (Figur 78)              

 
• 5 volt sendes fra Arduino opp til mottaksfeltets ene punkt (figur 78). 

• Strømmen fra mottaksfeltets andre punkt sendes tilbake til analog inn og jord på 

mikrokontrolleren. 

                                                
1 C: Programmeringsspråk utviklet av Dennis Ritchie ved Bell Telephone Laboratories (Oxford Referance 
2007c). 
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På innsiden av modusobjektet er det festet ulike elektriske motstander til to punkter på hver 

av kontaktsidene. Når kontaktpunktene plasseres på mottaksfeltet på bordet, sluttes kretsen, 

og motstandsstyrken registreres av mikrokontrolleren. Verdiene omformes til kontrollverdier i 
Max for å skifte mellom ulike interaksjonsmodi, og andre viktige organisatoriske funksjoner. 

 

Kommunikasjonsprotokoller 
I KEYframe bruker jeg OSC-protokollen for kommunikasjonen mellom Max (lyd) og 
Processing (grafikk) og serial-protokollen for kommunikasjon mellom Arduino og Max. OSC 

er ikke implementert for Arduino, men serial kommunikasjon er i dette tilfellet tilstrekkelig, 
fordi skifte mellom modi forekommer sjelden sammenlignet med den kontinuerlige 

informasjonsstrømmen som er nødvendig mellom posisjonsobjektet, grafikken og lyden 

(max/processing). 
 

OSC 
OSC (Open Sound Controll), er en protokoll for kommunikasjon mellom datamaskiner, 

synthesizere, og andre musikkenheter. Den ble utviklet på CNMAT (Center for New Music 

and Audio Technologies) ved University of Berkley. Informasjonen er gjengitt på bakgrunn av 
deres informative hjemmeside CNMAT (2007a). 

Kommunikasjonsformen skjer ved hjelp av meldinger.1 (package, message, bundle) 
Dette er pakker av data, der hver del av meldingen har en spesiell funksjon. Dermed vet 

mottakeren nøyaktig når hver melding er avsluttet og når en ny melding påbegynnes. På dette 

punktet skiller OSC seg fra serial kommunikasjon.  
OSC-meldingene inneholder: 

• OSC adress pattern. (Disse angir hvilke port melding har ankommet på. For eksempel. 
12000) 

• type tag strings. (Disse angir hvilken datatype som ankommer. (int string float)) 

• arguments (for eksempel 100, "hei", 2.33) 
Disse er separert med skråstreker, som en URL-streng.  

MIDI har vært den viktigste kommunikasjonsprotokollen mellom elektroniske 

instrumenter og andre musikkenheter siden den ble introdusert i 1983 (Grove Music Online 
2007c). Det er ikke oppgavens anliggende å promotere OSC fremfor MIDI. Det viktigste er at 
                                                
1 Kommunikasjonen skjer med packages. Pakkene inneholder messages (adress pattern, type tag, argument) og 
bundles (time tag) 
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OSC fungerte utmerket for mitt formål. Her følger likevel en liste over noen av fordelene ved 

OSC. 

• Kommunikasjonen er pålitelig. Meldingsstrukturen gjør at mottageren lettere kan 
kontrollere om datastrømmen er brutt. 

• Kommunikasjonen går via datamaskinens nettverk. Dette forenkler kommunikasjonen 
mellom programmer både internt i en datamaskin, men også mellom flere maskiner. 

Nettverket krever altså ikke ekstra lydkort, MIDI-interface, spesialkabler etc. 

• ‘Samspill’ mellom flere maskiner er enkelt. Én maskin kan agerer som leder, og 
sender ut tidskode eller cue-punkter til de andre. De andre maskinene (slavene) mottar 

informasjonen over nettverket, og kan samtidig sende meldinger tilbake til 

hovedmaskinen. Dermed trenger man ikke egne SMPTE-synkroniseringsmaskiner for 
å generere tidskode. 

• OSC har høy oppløsning.  
• OSC har et eget tids-cue system.  

• OSC kan sende bade numerisk og symbolsk argumenter.  

o Sistnevnte gjør at OSC objekter i Max i stor grad er selvdokumenterende. 
Jeg benyttet meg av et oscP5-biblioteket (Schlegel 2006) for kommunikasjon mellom Max og 

Processing. CNMAT har utviklet 3 externals for å arbeide med OSC i Max.  
 

Serial (Arduino til Max) 
Serial kommunikasjon sendes ‘bit for bit’ i én lang rekke. Hvis man ønsker at mottageren skal 
gruppere datastrømmen, må man legge inn kontrolldata (call & respose).  
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Vedlegg B: De fysiske kontrollobjektene 
 
Innledning 
I dette vedlegget vil jeg redegjøre for utviklingsprosessen av de fysiske kontrollobjektene, og 
ulike løsninger som har vært diskutert, på bakgrunn av hvilke kontrolltyper som er nødvendig 

for å løse interaksjonsprosessens ulike delmål.  Jeg vil også presentere de fysiske 
kontrollobjektene fra et motorisk perspektiv i lys av relevant forsking på tohåndskontroll. 

Disse temaene omtales kun i dette vedlegget fordi de ikke har direkte betydning for 

oppgavens problemstilling, men likevel er med på å dokumentere arbeidet med den praktiske 
delen. 

I utviklingen av de fysiske kontrollobjektene har jeg ikke befattet meg med spørsmål 
knyttet til kontrollobjektenes estetiske formgivningen og i bare begrenset grad berørt 

objektenes ergonomiske1 utforming. Dette skyldes et behov for å opprettholde en 

musikkteknologisk vinkling på oppgaven. 
 

Utviklingsprosessen 
Da jeg skulle designe kontrollobjektene, analyserte jeg hvilke oppgaver objektene skulle 
utføre og hvilke type kontrolldata datamaskinen var avhengig av for å gjennomføre de ulike 

oppgavene.  
Jeg nevnte tidligere at man i analyse av musikkinstrumenter, skiller mellom analog og 

digital kontroll (Kvifte, 1988). I datasystemer er musen et eksempel på analog kontroll. 

Musen sender ut en kontinuerlig datastrøm til datamaskinen som kontinuerlig angir 
koordinatene for musepekerens posisjon på skjermen. Museknappen er et eksempel på digital 

kontroll ved at den kun sender én spesifikk verdi til datamaskinen, og at denne bare sendes ut 
når museknappen trykkes ned. 

 Resultatene av disse forundersøkelsene viste at følgende handlinger og kontrolltyper 

var påkrevet for å gjennomføre den planlagte interaksjonsprosessen: 
• Manipulering av de grafiske objekter krever analog kontroll.  

• Skifte av modi krever digital kontroll.  
• Å assosiere lydfiler til de grafiske objektene krever digital kontroll. 

• Å assosiere effektenheter til de grafiske objektene krever digital kontroll. 
                                                
1 Ergonomi: Den mest brukte betydningen av ordet omhandler aspekter ved designet av objekter som letter den 
fysiske slitasjen på kroppen i forholdet mellom mennesket og arbeidsmiløet. (I følge Dix har uttrykket også en 
bredere betydning som også dekker mentale prosesser), (Dix et al. 2004). 
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Analysen av de aktuelle handlingene viste at de fysiske kontrollobjektene måtte kunne utføre 

ett tilfelle av analog kontroll, og tre tilfeller av digital kontroll. 

 
1.utkast til kontrollobjekt  
I tråd med ønsket om å sentralisere grensesnittets interaksjonsområde valgte jeg først å 
forsøke å utvikle ett kontrollobjekt som skulle kunne utføre alle de fire handlingene og 

kontrolltypene som interaksjonsprosessen påkrevet.  

             
 Figur 79                         Figur 80    Figur 81 

 

• Analog kontroll: Manipuleringen av de grafiske objektene ønsket jeg å utføre ved å 
bevege posisjonsobjektet (PO) over grafikken.  

• Digital kontroll 1: Modusskifter ønsket jeg å utføre ved å utvikle et mangesidig, 

vendbart kontrollobjekt som hadde forskjellige farger på de forskjellige sidene. (figur 
80). I Jitter (Cycling74 2007) kan man analysere fargeinnholdet i et videobilde. Ved å 

sette visse grenseverdier for visse farger, kunne jeg ha initiert kontrollverdier, som 

kunne vært brukt til å skifte modus.  
• Digital kontroll 2-3: Inspirert av ‘klinkekule-telefonsvareren’ (Ishii og Ullmer 1997), 

(se s.12), ønsket jeg å benytte kuler for å assosiere lydfiler eller effektenheter til de 
grafiske objektene (figur 79). Kulene skulle kunne injiseres i et hult interaksjonsobjekt 

(figur 81 viser innsiden av objektet).  Denne teknologien kunne vært gjennomført ved 

hjelp av RFID-brikker.1 
 

Endelig design 
Sett i lys av oppgavens øvrige utfordringer innebar både RFID-teknologi og fargeanalyse 

teknologiske utfordringer som ikke hadde latt seg kombinere med oppgavens tidsrammer. Av 

den grunn bestemte jeg meg etter hvert for å fordele kontrollfunksjonene mellom to fysiske 

                                                
1 RFID: Radio Frequency Identification. Små brikker som inneholder et identifikasjonsnummer som kan 
overføres med radiobølger. Brukes til effektiv identifisering av objekter. Alternativ til strekkode, bl.a. på grunn 
av datakapasitet. 
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kontrollobjekter: Posisjonsobjektet og Modusobjektet. (Utformingen av de to objektene, og de 

tekniske løsningene knyttet til disse, er beskrevet i kapittel 2.2). 

Posisjonsobjektet holdes av høyre hånd og kan manipulere de grafiske objektene på 
interaksjonsflaten. Modusobjektet skal kontrolleres av venstre hånd og kan utføre skifter 

mellom modi ved å vende på modusobjektet. Fordelingen mellom hendene begrunner jeg ut i 
fra at høyre hånd har best finmotorikk, og derfor er best egnet til rotasjonsbevegelser og 

finjusteringer i x/y-aksen. Venstrehånden trenger kun å skifte mellom fire atskilte modi, og en 

slik arbeidsoppgave burde være bedre tilpasset venstrehåndens motoriske kapasitet1, (figur 
82-84). 

       
      Figur 82              Figur 83                    Figur 84 

 

Valg av lydfiler har jeg overført til høyrehåndens kontrollobjekt. Analoge kontrollere kan 
fungere som digitale kontrollere, men digitale kontrollere kan sjelden være analoge (Kvifte 

1988). En måte å la en analog kontroller fungere som en digital kontroller er å dele inn 

interaksjonsflaten i ulike soner. 

 
               Figur 85 

 

I global-moduset ligger det fire grafiske symboler langs den øvre kanten av grensesnittet. 
Disse representerer ulike lydfiler. Ved å føre posisjonsobjektet over en av symbolene, 

assosieres en ny lydfil til det sentrale grafiske objektet (figur 85). 
Valg av effektenheter har jeg valgt å utsette til fremtidig utviklingstrinn (se kapittel 

7.2) Jeg har valgt å anvende tre ulike effektenheter (flager, granulering, filter) for å illustrere 
                                                
1 Forutsatt at man er høyrehendt. 
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systemets estetiske muligheter. Effektenhetene er ikke fleksible i den forstand at de ikke kan 

fjernes eller byttes ut. Disse begrensningene i systemet er diskutert og motivert i kapittel 2.2. 

 

Tohåndskontroll 
Guiard1 (sitert i Kabbash 1994) mener at samspillet mellom høyre og venstre hånd kan 

karakteriseres etter tre prinsipper. 

• Venstre hånd setter ‘rammen’ for høyre hånd. Eksempler på dette kan være at venstre 
hånd holder spiker når man hamrer, eller brødet når man skjærer. 

• Den handlende rekkefølge går fra venstre til høyre. 
• Venstrehånd er mer grovmotorisk enn høyre. Et eksempel på dette kan være at en 

kunstmaler holder paletten med venstre, fører den frem mot høyrehånden, og dypper 

penselen i den nøyaktige fargen med høyre. 
Hvis man anvender disse handlingsmønstrene i utformingen av interaksjonsprosessene, så vil 

man ifølge Guirard kunne redusere presset på brukerens kognitive resurser. (ibid.). 
Ifølge Kabbash eksisterer det en del etablerte antagelser innen forskning på bruk av 

tohåndskontroll, som ikke er i overensstemmelse med Guiards kartlegging av det naturlige 

samspillet mellom høyre og venstre hånd. Det har for eksempel vært hevdet at en 
arbeidsfordeling mellom hendene vil kunne øke effektiviteten fordi det muliggjør temporale 

overlappinger mellom hendene. Kabbash mener dette bryter med Guiards prinsipper, og 
sammenligner det med ‘motoriske leker’ der man forsøker å bevege den ene hånden i sirkel 

og den andre i vertikal bevegelse. Ifølge Kabbash vil en slik fordeling føre til økt press på de 

kognitive resurser.2 
Etter min mening er min bruk av venstrehånden ‘forsvarlig’. Modusobjektet er 

tilpasset venstrehåndens grovmotorikk, ved at modusobjektet kun skal kunne vippes mellom 
tre ulike posisjoner. Jeg har også brukt ulike taktile materialer, som er festet til de sidene av 

modusobjektet som er i berøring med brukerens hånd (svamp, sandpapir, vaskebørste), for at 

brukeren også kan gjøre bruk av berøringssansen (se kapittel 2.2). Dermed er man mindre 
avhengig av å flytte blikket over på modusobjektet, som er plassert på siden av 

projeksjonsplaten. Høyrehånden er ikke avhengig av assistanse fra venstrehånden for å holde 

posisjonsobjektet, så venstrehånden kan holde fast ved modusobjektet under hele 
                                                
1 I: Y. Guirard, Asymmetric Division of Labor in Human Skilled Bimanual Action: The Kinematic Chain as a 
Model (1987) 
2 Isteden beskriver han en teknikk der venstre hånd kontrollerer plasseringen av en kontrollmeny (palett), mens 
høyre velger fra kontrollmenyen (jamfør modus) når kontrollmenyen bringes innenfor høyre hånds 
aksjonsradius. 
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interaksjonsprosessen. I KEYframe vil det heller ikke være nødvendig med temporale 

overlappinger i bruken av de to hendene. Det er derimot naturlig med et lite opphold ved 

skifte av modus, fordi dette er i samsvar med inndelingen av interaksjonsprosessens mål i 
enkeltstående deloppgaver. (Innstilling av kontraster, interpolasjon av den enkelte 

effektenheten og tidsbasert interpolasjon basert på komplekse kombinasjoner av flere 
effektenheter). Etter min mening gjør summen av disse elementene at min bruk av to 

kontrollobjekter ikke ville legge unødig press på brukerens kognitive resurser. 

 

Designkonsistens 
Kravet om konsistens i den grafisk utforming, er kanskje det kriteriet som nevnes oftest i 

HCI-litteraturen. (Shneiderman og Plaisant 2005), (Dix et al. 2004), (Preece et al. 2002). Jeg 

har forsøkt å etterleve dette prinsippet i utformingen av modusobjektet. Jeg har forsøkt å 
overføre noen av de vanligste fargesymbolene (rød, grønn, oransje) til systemets viktigste 

organisatoriske oppgaver (tabell 3), (figur 86-89). 
 

Tabell  3 
Farger Valg av modi Avspillingsfunksjoner Lagringsfunksjoner1 

Grønn KII Avspilling Lagre 

Rød KI Stopp og tilbakestilling Fjerne 

Oransje INT2 ‘manuell interpolasjon’  Aktiviser 

 
 

                 
            Figur 86                               Figur 87                                 Figur 88                               Figur 89   

Alle funksjonene kan gjennomføres ved hjelp av modusobjektet, avhengig av hvilken 
kontekst man befinner seg i.3  

                                                
1 Lagringsfunksjonene er ikke implementert. Dette er diskutert og motivert i kapittel 2.2.  
2 Jeg har brukt oransje i INT-moduset for å understreke at den er en interpolasjonsfunksjon mellom KI (rød) og 
KII (grønn.) 
3 TIDs-moduset er unntatt denne organiseringen, og aktiviseres via G-moduset, når modusobjektet løftes opp fra 
kontaktflaten. 
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Vedlegg C: En komplett navigasjonsgjennomgang 
Vedlegg C er et eksempel på en komplett navigasjonsgjennomgang. Jeg har lagt den til  

vedleggsdelen for at hovedfremstillingen ikke skal bli for teknisk. En navigasjons-

gjennomgang, eller kognitiv gjennomgang som det også kalles (Dix et al. 2004), kan være 
med på å avdekke inkonsistens og uklarheter i interaksjonen. Gjennomgangen gjøres ved å 

gjennomgå alle skjermbilder fra interaksjonens begynnelse til interaksjonens målhandling er 

gjennomført. Underveis bør man stille seg spørsmål av typen ‘hvor befinner jeg meg nå’, 
‘hvor har jeg vært’, ‘hvor skal jeg’, ‘hvilke handlinger kan jeg velge mellom’ etc.  

       
     Figur 90                        Figur 91: Posisjonsobjektet              Figur 92: Modusobjektet 
 
Global-moduset (G-moduset) 
KEYframes første ‘skjermbilde’ er et blinkende symbol midt på interaksjonsflaten. (figur 93) 
Når posisjonsobjektet (PO), (figur 90-91) settes ned på den pulserende ‘knappen’, så 

transformeres grensesnitt, og går over i global-moduset (G-moduset), (figur 94). Dette skjer 

gjennom en ‘dråpe’-animasjon, der ringer sprees rundt GO (grafiske objekt), som ringer i 
vann. I G-moduset kan man regulere amplityde (objektets plassering i y-aksen), panorering 

(det sentrale triangelet), og velge lydfiler (de små symbolene øverst langs kanten), (figur 94). 
Ved å bevege PO i x-aksen, påvirkes lydfilens panoreringen, og det sentrale triangelet vries. 

Ved å bevege PO i y-aksen, påvirkes lydfilens amplityde, og GO følger PO langs en vertikal 

sentrallinje på skjermbildet. Ved å bevege PO opp til toppen av interaksjonsflaten kan man 
skifte mellom fire forskjellige  lydfiler ved å føre posisjonsobjektet over de fire punktene. 

                   
              Figur 93                              Figur 94: Global-moduset                   Figur 95: Navigasjonstreet 
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Kontrast-modiene (KI, KII) 
I kontrast-modiene fastsettes to kontrasterende presets (KI og KII), to for hver effektenhet. 

Når modusobjektet vendes slik at den røde siden (busten) peker opp (figur 90 92), skifter 
skjermbildet til KI–moduset (figur 96). I kontrast-modiene er hver effektenhet tilgjengelige 

som en tentakel.  
Når KI er aktivisert, vil de ytterste høyre punktene på navigasjonstreet lyse i en 

roterende bevegelse, for å vise hvilke bevegelsesmuligheter som er tilgjengelige fra KI (figur 

100-102 viser en tilsvarende situasjon i INT-moduset). I tillegg har hver tentakel noen små 
animerte piler, som viser i hvilken retning man kan bevege PO. Når PO beveges over 

tentaklen for flanger-effekten, så skifter skjermbildet til KI-sub for flanger (figur 97), og 

navigasjonstreet begynner å lyse konstant på punktet som tilsvarer effektenheten som er valgt. 
(figur 95). I KI-flanger representer tentaklene flanger-effektens kontrollparametere. Bak hver 

tentakel er det skalasymboler som viser hvor langt PO kan beveges fra objektets senter før PO 
kommer utenfor objektets hotspot (se vedlegg A) Den halvgjennomsiktig tentaklen i 

bakgrunnen av parametertentaklene, viser blant annet amplitydenivået på flanger-effekten. 

Dette kan stilles i INT-moduset (figur 104-105). 
I kapittel 2.3 finnes det større illustrasjoner av de samme bildene) 

    
          Figur 96: KI      Figur 97: KI-Flanger                Figur 98: KII          Figur 99: KII-Flanger 

      

                 
             Figur: 100            Figur: 101                               Figur: 102 
 

Når det ene presetet for KI-flanger er fastsatt, vender man modusobjektet slik at den grønne 

siden (svampen) vender opp. Dette leder til et skifte av skjermbildet til KII (figur 98) Hvis PO 

befinner seg i det halvskraverte feltet før modusobjektet vendes, så vil man komme til 
skjermbildet for den relevante effektenheten i KII-sub, (KII-flanger), (figur 99).  
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Hvis man ønsker å benytte flere effektenheter, kan denne prosedyren gjentaes for hver 

effekt. For å skifte effektenhet fra KII-flanger beveger man PO inn til midten av objektet. Da 

skifter skjermbildet fra KI-flanger til KII. Deretter kan man bevege PO inn i tentakelen for en 
av de andre effektenhetene. 

For å bli værende i KII-flanger, og redigere de enkelte effektparametrene, må man 
altså ikke bevege PO via midten, men følge halvsirkelen som omslutter objektet, og bevege 

PO fra tentakel til tentakel. Halvsirkelen er inkludert nettopp for å lede brukeren til å bevege 

posisjonsobjektet utenom objektets midtpunkt (sirkelens diameter varieres avhengig av 
lengden på tentaklen), (f.eks. 91 eller 97). 

 
 
           Figur 103  

 

Figur 103 viser hvordan hver av effektenhetene redigeres i ‘forskjellige modi’. Venstre 
halvdel viser KI og KI-sub for hver av de tre effektenhetene. Høyre halvdel viser KII med de 

tre KII-sub-modiene. De to store figurene på øverste halvdel (figur 103) viser KI (rød) og KII 
(grønn), der man har tilgang på alle de tilkoblede effektene (de tre tentaklene på objektene 

representerer hver sin effekt (Flanger, Filter, Munger)). Ved å bevege PO ut over tentaklene, 
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så entrer man de enkelte effektene, og får dermed tilgang til effektenhetenes individuelle 

effektparametere (de 6 mindre objektene på nederste halvdel av figuren).  

 
Interpolasjons-moduset (INT) 
Når modusobjektet vendes slik at den oransje siden vender opp (sandpapiret), så skifter 
skjermbildet til INT-moduset. I INT-moduset (figur 104) settes amplitydenivået mellom 

effektenhetene (tentaklens lengde), og interpolasjonsverdien mellom KI og KII (tentaklens 

bredde/form). 
 Når det grafiske objektet ikke er aktivisert så er alle tentaklene gråskraverte. Når PO 

beveges over en av tentaklene, så skifter tentaklen farge til en blånyanse. Tentaklens lengde 

kan redigeres ved å bevege PO i x eller y-aksen, avhengig av tentaklens retning. Tentaklens 
bredde kan redigeres ved å rotere PO. Rotasjon mot høyre gir en bredere tentakel, og rotasjon 

mot venstre gir en smalere tentakel. Jeg har forsøkt å visualisere interpolasjonsprosessen 
mellom KI og KII gjennom tentaklens form. Interpolasjonen gir en trapesformet tentakel som 

symboliserer en interpolasjon mellom KIs triangeltentakler og KIIs rektangeltentakler. 

      

                        
   Figur 104                     Figur 105    

 
TIDS-moduset   
Ved å løfte modusobjektet opp fra kontaktflaten kommer man tilbake til global-moduset (G-

moduset), (figur 94). Her kan man stille inn amplityde og panorering for hele lyden. Når man 
beveger PO helt nederst på skjermbildet, så skifter skjermbildet til TIDs-moduset (figur 106). 

I TIDs-moduset kan man plassere ut objekter (2.grads presets)1 i en tidsakse, som punkter på 

en linje. Hvert punkt representerer et 2.grads preset. Når avspilling initieres vil ett grafisk 
objektet bevege seg langs ‘lydlinjen’, til det når slutten av linjen, og stopper. Underveis vil 

parameterverdiene interpolere mellom hvert 2.grads preset langs linjen. 

Interpolasjonsprosessen vil manifistere seg både auditivt og grafisk. Ved å interpolere mellom   

                                                
1 Graderingen av presets er presentert i kapittel 2.3. 
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2.grads presets, kan man generere rekker av perseptuelt konsistente, mellomliggende 

varianter. Resultatet av interpolasjonen kan danne grunnlaget for det kompositoriske arbeidet, 

eller blir til 3.grads presets, og danner grunnlag for nye interpolasjonsprosesser. I kapittel 2.2 
(systemets tilstand) har jeg redegjorde jeg for hvilke deler av systemet som er operative. 

     
        Figur 106                 Figur 107                  Figur 108 
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Vedlegg D: Tekniske definisjoner og forkortelser 
DAW-programmer: Digital audio workstation. Program for opptak, prosessering, 
organisering, og kontroll av lydfiler i tidsdomenet. De fleste DAW-programmer har en rekke 
innebygde lydbehandlings-algoritmer som er tilgjengelige i egne menyer. 
 
DSP: Digital signalbehandling. Matematiske manipuleringer av digitale signaler (bilde, lyd 
etc.). 
 
Det auditive system: Omfatter øret, nerveforbindelsene til hjernen og kognitive prosesser som 
påvirker persepsjonen.  
 
Effektenheter: Dette er en samlebetegnelse for ulike verktøy for lydbehandling (romklang, 
flanger, ekko etc.). Det finnes en rekke beslektede uttrykk med litt forskjellig betydning: 
Effekt-plugins, effekter, lydprosesserings-verktøy, etc. Valget av uttrykket effektenheter er 
hovedsakelig begrunnet ut i fra språklige hensyn.  
 
Håndgripelige brukergrensesnitt: (TUI: Tangible User Interfaces) Grensesnitt som anvender 
håndgripelige objekter med innebygget sensorteknologi.  
 
Mapping: Beskriver i denne sammenhengen hvordan kontrollparametere er koblet sammen 
effektparametere. 
 

• En-til-en: Ett kontrollparameter er koblet til ett effektparameter 
• En-til-mange: Ett kontrollparameter er koblet til mange effektparametere 
• Mange-til-en: Mange kontrollparametere er koblet til ett effektparametere. 
 

Kontroller: En enhet for å kontrollere lyd via MIDI eller andre kommunikasjonsprotokoller, 
og som har fysiske kontrollorganer (skruknotter, ‘fadere’ etc.). 
 
Lydbehandling: Teknikk for å "syntetisere, og omforme lyd i digital form ved hjelp av 
datamaskiner" (Notam02.no 1997). 
 
Midi: Musical instrument Digital interface. Kommunikasjonsprotokoll som muliggjør 
kommunikasjon mellom elektroniske instrumenter, datamaskiner, kontrollere, og annet 
musikkutstyr, for kontroll og synkronisering i sanntid. 
 
Mikrokontroller: En form for mikroprosessor som er designet for å fungere uavhengig av en 
datamaskin. En mikroprosessor er datamaskinens ‘hjerne’, som foretar maskinens 
beregninger. I mitt prosjekt har jeg benyttet en mikrokontroller med ferdigkoblede digitale og 
analoge inn/ut, strømforsyning og USB tilkobling. 
 
Omhyllingskurve (‘envelope’  på engelsk): Graf som blant annet brukes til analog kontroll av 
lydparametere (amplityde, panorering) i tidsdomenet. 
 
OSC: Kommunikasjonsprotokoll. Alternativ til MIDI (se MIDI). 
 
Parametere (i musikalsk kontekst) Analytiske termer for musikk. For eksempel rytme, 
tonehøyde, timbre, dynamikk, tekstur, gester, melodi etc. 

• effektparametere: Effektenhetenes parametere.  
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• globale parametere:  Parametere for amplityde og panorering. 
• kontrollparametere:  Samlebetegnelse for de to foregående. 

 
Plugins: Et mindre program som kan åpnes og kontrolleres av et vertskapsprogram. I denne 
oppgaven brukes begrepet om effekt-plugins i DAW-programmer. 
 
Posisjonsregistrering med video: (‘videotracking’ på engelsk): I oppgaven brukes denne 
teknikken til å registrere koordinatene til de fysiske kontrollobjektene ved hjelp av 
videoanalyse. 
 
Preset: En gruppe med parameterverdier som lagres som et datasett. Et preset kan lagres og 
gjenkalles. 
 
Redigeringsvinduer: (‘editor’ på engelsk). Et redigeringsmodus i et program kan åpnes i et 
eget vindu, og har ofte egne verktøy og funksjoner. 
 
Sanntid: Betegner datasystemer der datamaskinens respons på brukerens handlinger skjer 
‘umiddelbart’ (dvs. innenfor de tidsmessige rammene av hva et menneske kan oppfatte). 
 
 
 
Forkortelser 
GO: Et grafisk objekt 
PO: Posisjonsobjektet 
GUI: Grafiske brukergrensesnitt (graphical user interfaces) 
TUI: Håndgripelige brukergrensesnitt (tangible user interfaces) 
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Vedlegg E: CD-ROM, Programkode 
Innhold: 

1) Programmeringskode for Processing (PDF) 
2) Programmeringskode for Arduino (PDF) 

3) Max-patcher (Max-format og PDF) 
 

Programmeringskoden presenteres med begrensede kommentarer. (Processing-koden er på 

60000 tegn). Max patchene er beskrevet skjematisk i vedlegg A. 
 


