
TidsRom: 
Orientering om prosjektgruppens virksomhet: 
 
Gruppe “X”, bestående av Eivind Buene, Nils Christensen, Gergely Agoston, Johan 
Bettum og Christian Jaksjø, har søkt å undersøke både kvalitative- og kvantitative 
forhold mellom egenskaper ved tid og rom med tanke på at undersøkelsene skal 
danne grunnlag for produksjon av arkitektur og musikk. 
Gruppen valgte å samle inn data fra onsdag 27.1.99, som beskrev gruppens 
bevegelser gjennom ulike rom i løpet av dagen, uttrykt ved starttid, sluttid, antall 
dører, antall vinduer, antall tilstedeværende menn og antall tilstedeværende kvinner. 
Dataene har gruppen behandlet  på ulike måter; gjennom grafisk bearbeiding av 
ulike grafiske fremstillinger, gjennom kvalitativ analyse, gjennom behandling i 
programvare for styrkeberegning (muliggjort ved å betrakte dataene som uttrykk for 
materialspesifikke egenskaper) og endelig gjennom å representere dataene som 
rekker av “vektorstørrelser”, som siden kan behandles og betraktes som musikalsk 
materiale for behandling innenfor det interaktive komposisjonsverktøyet “Patchwork”. 
Prosjektet har så langt beskrevet fremgangsmåter, innfallsvinkler og et mulig 
idegrunnlag for løsninger av problemstillingen.  
 
 
EIVIND: 
Formålet med min strategi har vært å ordne datamengden mht. dens kvantitative 
implikasjoner, uten hensyn til kvalitative sammenhenger mellom de ulike 
delmengdene. De fire innsamlede settene blir sammenfattet i et makrosett, 
bestående av en tidsakse + tre parametre. (mennesker, dører og vinduer.)  Dette blir 
igjen representert som enliste ordnet etter tidsaksen. (T M V D). Resultatet ble 52 
slike avlesningspunkter. Ved å fase ut T har man muligheten for å sitte igjen med 
koordinater for X, Y og Z-akser. Hovedideen er allikevel å ha muligheter for å 
operere med ulike parametriske relasjoner langs tidsaksen. Man kunne også tenke 
seg ulike varianter av tidsaksen som ulike forandringspunkter for de forskjellige 
variablene. (Dette for å unngå todssammenfall av alle forandringspunkter.) Et videre 
arbeide med dette datasettet vil for eksempel være interpolasjoner mellom 
ytterpunkter,  permutasjoner og forskyvninger langs tidsaksen, 
forstørring/forminskning av mater ialet etc. 
 
 
CHRISTIAN: 
Undertegnede har valgt å undersøke kvalitative forhold mellom tid (varighet) og rom 
(beskrevet ved hjelp av et forholdstall for forholdet mellom vinduer og dører og en 
verdi for antall mennesker). Gjennom regresjonsanalyse har jeg søkt å beskrive 
lineære sammenhenger mellom egenskaper ved rommet og tiden, og i første 
omgang tiden (varighetens) avhengighet av romvariablene. Som en fremgangsmåte 
nummer to har jeg valgt å studere asmme forhold mellom endringer i det samme   
datasettet, altså; varighetsendringers avhengighet av endringer i de ulike 
romvariablene. Se vedlagte utskrifter fra regneark. Videre arbeid vil kunne bestå av 
utfra en mer hendelsorientert innfallsvinkel å undersøke starttidspunktets 
avhengighet av endringene i de ulike romvariablene. 
 
 
JOHAN: 
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