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Musikk og bevegelse er nært knyttet sammen. Musikalsk lyd begynner som oftest med en 
bevegelse på et musikkinstrument, og den musikalske lyden kan resultere i en ny bevegelse 
som dans. I tradisjonelle musikkinstrumenter styres koblingen mellom bevegelse og lyd av 
fysikkens lover, for eksempel ved en gitarstreng som settes i bevegelse. Moderne 
sensorteknologi gir oss muligheten til å utforske nye måter for å kontrollere musikalsk lyd, 
for eksempel ved hjelp av frihåndsbevegelser. Forskningen presentert i denne avhandlingen 
fokuserer på teknologier og metoder for å studere hvordan mennesker relaterer 
frihåndsbevegelser til lyd. 
 
Avhandlingen presenterer musikkinstrumentet «SoundSaber» (Lydsabelen). SoundSaber er 
et eksempel på hvordan en ganske enkel synthesizer kan være spennende å spille med når 
den kombineres med avansert sensorteknologi og en veldesignet kobling mellom bevegelse 
og lyd.  
 
Videre presenteres evalueringer av en rekke teknologier for måling av bevegelse (motion 
capture), og hvor godt de egner seg for kontroll av musikalsk lyd. To kamerabaserte 
systemer for bevegelsesmåling har blitt vurdert, ett toppmoderne (Qualisys) og ett billigere 
system (NaturalPoint OptiTrack). I tillegg har kvaliteten på bevegelsesdata fra en iPod 
Touch blitt evaluert, samt en avansert motion capture-drakt basert på de samme sensorene 
som finnes i mobiltelefoner i dag (Xsens). Hvert av systemene har sine styrker og svakheter 
for bruk i musikk. 
 
Et gjennomgående problem i musikkforskning de siste årene har vært manglende løsninger 
for å synkronisere opptak av lyd, video, sensordata, MIDI-data og diverse analyser av disse 
dataene. Doktorgradsarbeidet har også bestått i utvikling av programvare for å gjøre 
synkroniserte opptak og avspilling av ulike oppsett av sensorenheter, kameraer, med mer. 
Videre er ulike løsninger blitt utviklet for visualisering av flerdimensjonale data fra 
musikkforskning, både i sanntid synkronisert med lyd, og for presentasjon på trykk. 
 
En rekke ulike metoder for å analysere menneskers bevegelse til lyd har blitt utprøvd i 
doktorgradsarbeidet. Forskningen viser at maskiner kan læres opp til å gjenkjenne 
egenskaper i en lyd basert på menneskers bevegelse til den samme lyden, men peker også på 
et stort behov for videre utvikling av analysemetoder for forskning på musikk og bevegelse. 
  


