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Beregningsorientert matematikk i anvendelser 
– BeMatA

 Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av 
matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert pro-
gramvare for å løse problemstillinger innen naturvitenskap og teknologi 
ved hjelp av datamaskin. Beregningsorientert matematikk er dermed en 
syntese mellom matematiske fag og informatikk. 

Programmet var fokusert mot grunnleggende metodeutvikling. Samtidig 
var det viktig at metodene ble testet mot interessante anvendelser. En 
rekke miljøer både ved universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter 
og i næringslivet er brukere av matematiske metoder i sine beregninger, 
og det ble derfor lagt vekt på metodeoverføring til brukerne og en 
konsentrasjon mot større miljøer.   
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Studiet av branner er bare ett blant 
mange eksempler på hva modellbyg
ging og simuleringer i datamaskiner 
kan brukes til. Mens forskerne tidli
gere stort sett var henvist til målinger, 
fysiske eksperimenter og teoretiske 
betraktninger for å utvikle ny kunn
skap, kan de nå i tillegg bygge digitale 

modeller av kompliserte fenomener 
i datamaskinene og studere hvordan 
modellene oppfører seg under skiftende 
forutsetninger. – Det er for eksempel 
helt utenkelig å bruke flere oljereser
voarer i Nordsjøen for å eksperimentere 
seg frem til den beste måten å utvinne 
oljen på. Her blir det rett og slett for 

dyrt å gjøre feil i den virkelige verden, 
og dessuten er alle reservoarene ulike. 
For ikke å snakke om klimaet: Man kan 
ikke drive klimaforskning ved å eksperi
mentere med klimaet, selv om mange 
riktignok hevder at det er det vi gjør i 
våre dager. Men ved å bygge modeller 
av oljereservoarene – og klimaet – i 
kraftige datamaskiner, kan vi utvikle 
mer kunnskap om hvordan vi skal hente 
ut mest mulig olje, og hvordan klimaet 
vil utvikle seg i fremtiden, forteller 
 Holden. Han er professor ved Fakultet 
for informasjonsteknologi, matematikk 
og elektroteknikk ved NTNUs Institutt 
for matematiske fag. Han er også 
tilknyttet Centre of Mathematics for 
Applications (CMA), som er et Senter for 
fremragende forskning med bevilgning 
fra Norges forskningsråd.

I sterk vekst

De digitale modellene som brukes innen 
beregningsorientert matematikk er ofte 
basert på differensialligninger, som er 
matematikernes verktøy for å beskrive 

Beregningsorientert matematikk: 
Den nye forskningsveien 

– Det er billigere og vesentlig mer praktisk å forske på branner som simuleres i en  modell 
i datamaskin, enn å tenne på mange hus for å drive brannforskning. Resultatene av 
 forskningen kan dessuten bli like gode, forutsatt at den databaserte modellen er god 
nok, mener professor Helge Holden.

Det er flere grunner til at kraftige regne ressurser og vår evne til å håndtere store datamengder er 
i ferd med å bli stadig viktigere verktøy for å oppnå ny viten innen naturvitenskap, teknologi og 
medisin.
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naturen. En annen hoved retning består 
i å bygge statistiske modeller, som 
kan brukes der hvor det ikke går an å 
beskrive enkeltfenomener ved hjelp av 
matematiske ligninger. 

Bruken av det som kalles beregnings
orientert matematikk er i sterk vekst i 
hele den industrialiserte verden. 
– Dette dreier seg for all del ikke bare 
om naturvitenskap og teknologi. også 
vitenskaper som biologi, medisin og 

samfunnsfag anvender i dag vesent
lig mer matematikk enn før, påpeker 
Holden.

Beregningsorientert matematikk er 
derfor ikke et område bare for mate
matikere. – Dette er en aktivitet hvor 
både matematikere, numeri kere, 
 fysikere, mekanikere, statistikere, 
 ingeniører og informasjonsteknologer 
møtes for å drive metodeutvikling. Vi 
snakker altså om en veldig tverrfaglig 

aktivitet, og erfaringsmessig har det 
vist seg vanskelig å finne en arena for 
tverrfaglige programmer. Derfor måtte 
vi i stor grad lage den selv i BeMatA, 
forteller Holden. programstyret har, 
med andre ord, lagt stor vekt på å finne 
prosjekter hvor forskere fra forskjellige 
fagområder og forskningsinstitusjoner 
kunne møte hverandre.

Figuren viser et eksempel på en modell av et oljereservoar i Nordsjøen med brønner. Fargene representerer bergartens porøsitet. For å få mest mulig nøyaktig modell, 
 deles reservoaret opp i celler. Bergartens egenskaper, som porøsitet og permeabilitet, må spesifiseres i hver enkelt celle. Modellen kan deretter brukes til å undersøke 
hvordan oljeselskapet kan få opp mest mulig av den oljen som ligger i reservoaret.
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Stolte matematikk-
tradisjoner
– Beregningsorientert matematikk er et 
fag som er inne i en enorm vekst, og det 
var viktig å etablere BeMatA for å bidra 
til at Norge skulle være med på denne 
utviklingen. Norge har stolte tradisjo
ner innen ren matematikk, og vi har 
også noen miljøer som står i fremste 
rekke internasjonalt når det gjelder 
beregningsorientert matematikk. Dette 
er dessuten veldig kostnadseffektiv 
forskning, og det er beklagelig at videre
føringen av BeMatA i programmet 
eVITA (eVitenskap  Infrastruktur, teori 
og anvendelser) ikke får tilstrekkelige 
bevilgninger. Etter min mening viser 
resultatene fra BeMatA virkelig hva som 
kan oppnås med denne typen forskning, 
sier Holden.

professor Holden understreker at det 
ikke utelukkende er den datatekno
logiske utviklingen, med stadig sterkere 

og billigere datamaskiner, som har ført 
til de store fremskrittene. – Det har 
også skjedd en voldsom forbedring når 
det gjelder metoder og teknikker. Et 
godt eksempel er værmeldingene, som 
stiller absolutte krav til den tiden det 
tar å kjøre simuleringer. Hvis du skal 
gjøre ferdig en værmelding for i over
morgen, nytter det ikke å kjøre en simu
lering som er ferdig om fire dager. Hvis 
du så tenker deg at meteorologen får en 
datamaskin som kjører dobbelt så fort, 
tar det halvparten så lang tid – altså to 
dager – å komme med et ferdig værvar
sel. Hvis du også gir meteorologen en 
metode som kan halvere kjøringstiden, 
er modellen beregnet ferdig etter én 
dag istedenfor fire. Det har faktisk vist 
seg at utviklingen innen metoder og 
teknikker innen beregningsorientert 
matematikk har vært like stor etter an
nen verdenskrig som utviklingen innen 
datakraft. Det siste har man snakket 
mye om, mens den første utviklingen 
ikke er like godt kjent, forteller Holden.

Utvikling av effektive 
beregnings teknikker

BeMatAprogrammet fokuserte på å 
 analysere matematiske modeller og 
studere deres egenskaper med sikte på 
å utvikle  effektive beregningsteknikker. 
Innsatsen skulle rettes mot problem
områder som ble oppfattet som flaske
halser for videre frem gang. Det ble 
lagt vekt på å finne en rimelig balanse 
mellom generiske metoder og teknikker 
og metoder som er mer spesifikke for 
særskilte anvendelser. 

Noen anvendelsesområder er av ulik 
årsak spesielt viktige for Norge, blant 
 annet marint relaterte anvendelser. 
Disse fikk en naturlig tyngde i dette 
programmet.

Programmets mål:
• Utvikle og analysere matematiske 
 modeller, numeriske teknikker og 
 metodeorientert programvare som 
 spenner fra grunnforskning til 
 verktøyutvikling innen naturvitenskap 
 og teknologi.

• Studere anvendelser innen natur
 vitenskap og teknologi der det er 
 spesielt behov eller potensiale for 
 beregningsorienterte metoder.

• Etablere samarbeid og teknologiover
 føring mellom forskere innen mate
 matiske fag (inklusive mekanikk og 
 statistikk), informatikere, naturvitere 
 og teknologer.

• Utvikle prototyper av programvare 
 som kan utnyttes som verktøy 
 sammen med annen eksisterende 
 programvare.

• Utvikle og analysere matematiske og 
 numeriske modeller for marin 
 forskning og overvåkning.

• Formidle forskningsresultatene opp
 nådd gjennom dette programmet 
 utenfor egne faggrenser.

Programstyret for BeMatA

Professor Helge Holden, leder 
Norges teknisknaturvitenskapelige 
 universitet – NTNU (�999–�007)

Professor Ingrid Kristine Glad  
Universitetet i oslo (�999�007)

Professor Bertil Gustafsson 
Universitetet i Uppsala (�999–�007)

Seniorforsker Alf Harbitz 
Havforskningsinstituttet (�999–�007)

Dr.scient. Elisabeth Nøst 
Miros A/S (�999–�007)

Professor Jarle Berntsen, 
Universitetet i Bergen (�999–�004)

Daglig leder Erlend Arge 
Kalkulo AS (�999–�00�)

Professor Gunilla Kreiss 
Kungliga Tekniska Høgskolan 
(�003–�007)

programkoordinator har vært seniorrådgiver Gudmund Høst, Norges forskningsråd

SlUTTRAppoRT – BeMatA

3



SlUTTRAppoRT – BeMatA

Det er lenge siden datamaskinene ble 
tatt i bruk for å designe og modellere 
tredimensjonale konstruksjoner, men 
det har vært en utfordring å utvikle 
enklere og bedre metoder for å lage di
gitale modeller av virkelige gjenstander. 
De siste årene har det skjedd en utvik
ling i retning av å ta i bruk trekantba
serte rutenett for å bygge geometriske 
modeller i datamaskinene, og forskere 
ved Universitetet i oslo har nå gjort 
viktige fremskritt på dette området.

– Det har vist seg at trekantbaserte 
rutenett byr på mange fordeler i 
praksis, og teknikken åpner blant annet 
muligheten for raskere og mer effek
tive dataanimasjoner og medisinsk 
bildedannelse (imaging). Men det har 
vært en mangel på robuste metoder 
og algoritmer, og det var opprinnelsen 
til dette prosjektet, forteller professor 
Michael S. Floater.

Utviklet ny metode

Trekanter i rutenett kan brukes til å 
modellere nær sagt alle slags tredimen
sjonale gjenstander med både uregel
messige og glatte overflater. 

– Hvis du bruker mange nok og små 
nok trekanter, kan du modellere enhver 
overflate innenfor en ønskelig toleranse. 
Du får for eksempel aldri en helt rund 
overflate ved å bruke trekanter, men 
hvis trekantene er små nok vil du ikke se 
forskjellen, forklarer Floater.

Det første store fremskrittet i prosjek
tet var at Floater fant på en enkel og 
generalisert metode for å lage såkalte 
barysentriske koordinater til et punkt 
som inne i et polygon. 

– Hvis du velger et vilkårlig punkt 
som er inne i en trekant, kan du 
alltid  uttrykke dette punktet som en 
lineær kombinasjon av de tre hjør
nene. Jeg utviklet en generalisering 
av de  barysentriske koordinatene som 
 kalles middelverdikoordinater (mean 

Trekanter modellerer både kunst og bildeler 

Renessansekunstneren Michelangelos statue av David ble av duket 8. september �504 
utenfor rådhuset i Firenze. Kunstneren hadde helt sikkert ikke tenkt seg at statuen 500 
år senere skulle hjelpe til med å utvikle en digital modelleringsteknikk som kan brukes 
til både  dataanimasjoner, medisinsk bildedannelse,  konstruksjon av  oljeplattformer og 
bildeler, samt mye annet.

prosjektet:
Mathematical methods in mesh-based 
modelling 

prosjektleder: 
professor Michael S. Floater

Arbeidsplass: 
Institutt for informatikk, Universitetet 
i oslo

Bevilgning: 4,7 mill. kroner
periode: �003–�006

Floaters artikkel "Mean value coordnates", 
ble i �004 utpekt som FastBreaking paper 
(mest sitert) innen fagfeltet Computer 
Science av ISI (International Science 
 Indicator). Artikkelen var publisert av 
Floater i journalen Computer Aided 
 Geometric Design (mars �003).
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Kunst og matematikk

BeMatAprosjektet har også finansi
ert en doktorgradsstudent som har 
samarbeidet med Floater om å utvikle 
nye metoder og teknikker, samt to 
postdoktorer som utviklet en ny metode 
for å beregne geodesiske kurver på et 
trekantnettverk. Det er her Michelan
gelos berømte Davidstatue kommer 
inn, for den ble brukt som eksempel 
til å illustrere verdien av middelverdi
koordinatene.

– Det begynte med at en forskergruppe 
fra Stanford University i USA oppholdt 
seg et halvt år i Firenze for å kartlegge 
Davidstatuen tredimensjonalt ved 
hjelp av laserscannere fra ulike vinkler. 
Dette er antakelig den statuen i verden 
som er kartlagt i størst detalj på den 
måten. Dataene ble brukt til å utvikle 
en nokså grov geometrisk modell basert 
på trekanter, som vi senere tok utgangs
punkt i og forbedret ved hjelp av våre 
egne metoder, forteller Floater.

I prosjektets avslutningsår jobbet 
Floater sammen med en doktorgrads
student fra Belgia, og de to utviklet 
en ny algoritme for å konvertere fra 
målepunkter til et trekantrutenett. 
Denne gangen var det enda eldre 
kunstverker som ble brukt, nemlig noen 
mer enn 4000 år gamle statuer fra den 
 kykladiske statuen i Egeerhavet for ca 
4000 år siden. Kunst og matematikk i 
tredimensjonal forening.

value coordinates), og dette har andre 
 forskere grepet fatt i senere, forteller 
Floater.

 Den vitenskapelige artikkelen som 
  presenterte den nye metoden ble 
   utropt som verdens mest interes
   sante artikkel (”Fast Breaking 
   paper”) innen Computer Science 
   i desember �004 og er senere 
  blitt sitert 8� ganger, noe som er 
 mye innen dette fagfeltet. En ame
rikansk forskergruppe har blant annet 
brukt metoden til å utvikle en mer 
effektiv teknikk for dataanimasjon, ved 
å ta utgangspunkt i en digital modell 
av en hest bestående av ca 40 000 
 trekanter. 

– Hvis du for eksempel skal få en slik 
hest til å løpe, må den digitale modellen 
deformeres på en måte som ser naturlig 
ut. Det er lettere å få til slike deforma
sjoner ved hjelp av middelverdikoor
dinater enn ved hjelp av differensial
ligninger, som har vært mye brukt hittil, 
forteller Floater.

Michelangelos berømte Davidstatue fra �504 
er sannsynligvis den statuen i verden som er 
oppmålt mest nøyaktig vha digitale  teknikker. 
Denne tre dimensjonale modellen består av til 
 sammen �00 000 trekanter.  

Illustrasjon:  Vitaly Surazhsky, Uio
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Med hjerte for fremragende forskning 

Joakim Sundnes hadde opprinnelig tenkt seg en fremtid i oljebransjen, men i �998 var 
oljeselskapene opptatt med å barbere forskningsbudsjettene istedenfor å ansette nye 
medarbeidere. Dermed svitsjet Sundnes fra reservoarsimulering til hjertesimulering, og 
det er det visst bare oljebransjen som kan angre på.

Sundnes har nemlig etablert en fin kar
riere etter at han svitsjet fra oljeutvin
ning til hjertesimulering. I juni �00� ble 
han den første BeMatAstipendiaten 
som tok doktorgraden, og samtidig den 
første studenten som ble uteksaminert 
ved Simula Research laboratory på 
Fornebu. Deretter fortsatte han som 
postdoktor ved Simula i to år, før han 
takket ja til stillingen som forsknings
leder ved senterets avdeling for 
 Scientific Computing i �004. Samme år 
ble han også med i Forskningsrådets 
ordning med økonomisk støtte til Yngre 
fremragende forskere (YFF).

I desember �006 godkjente Norges 
forskningsråd Simulas søknad om å 
opprette et Senter for fremragende fors
kning med tittelen Centre for Biomedi
cal Computing; søknaden var skrevet 
av Sundnes og professor Hans petter 
langtangen. De internasjonale eksper
tene som evaluerte Simulas SFFsøknad 
på vegne av Forskningsrådet kom med 
svært rosende omtale. En av ekspertene 
utdelte toppkarakter på alle evalu
eringskriteriene, noe som er meget sjel

dent, og en annen ekspert konstaterte 
at søknaden var ”... simply outstanding. 
It will provide great benefit to Norway 
and to international scientific culture”.

Forskningen er hjertet 
 nærmest

I mars �007 forlot Sundnes stillingen 
som forskningsleder og ble isteden 
assisterende direktør ved Simula. Men 
selv om Sundnes har fått smaken på 
forskningsadministrasjon, er det fort
satt forskningen som ligger hans hjerte 
nærmest. 

– Det er veldig givende å være med i 
ledelsen på et sted som Simula, ikke 
minst fordi medarbeiderne gjennomgå
ende er veldig motiverte, forteller han.

Doktoravhandlingen i �00� handlet 
om numeriske metoder for simulering 
av den elektriske aktiviteten i hjertet, 
og var tilknyttet et forskningsprosjekt 
som fortsatt er et av de vitenskapelige 
flaggskipene ved Simula. Det handler i 

prosjektene:
Software for Partial Differential Equations

Mathematical models and numerical 
methods for simulating the electrical 
activity of the heart

prosjektmedarbeider: 
Ass. direktør for forskning Joakim Sundnes

Arbeidsplass: 
Simula Research laboratory på Fornebu

Bevilgning: 5,7 mill. kroner
periode: �000–�005

Joakim Sundnes ble i �00� den første 
BeMatAstudenten som tok doktorgraden. 
Fem år senere er han med i ledelsen ved 
Simula Research laboratory på Fornebu.
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praksis om å bruke differensialligninger 
til å bygge en modell av hjertet i data
maskinen, og deretter bruke modellen 
til å studere hjertets virkemåte. 

– Hvis legene skal helbrede en person 
med hjertesykdom, er det en fordel å 
vite mest mulig om hvordan hjertet 
fungerer. Det er tanken vår bak dette 
prosjektet, forteller Sundnes. Det er ikke 
bare forskerne ved Simula som tenker 
på den måten, for både Haukeland 
Universitetssykehus, Ullevål Universi
tetssykehus og Rikshospitalet er med på 
deler av prosjektet. 

De elektriske signalene som styrer hjerteslagene 
brer seg også utover i kroppen, hvor de kan avleses 
med EKG. 

Illustrasjon: Simula

Simulaforskerne har ennå ikke klart 
å simulere den elektriske aktiviteten 
i hele hjertet samtidig, men de har 
kommet langt når det gjelder deler av 
hjertet. 

– Vi har delt opp hjertet i ca 40 millioner 
punkter, som ligger med en gjennom
snittlig innbyrdes avstand på ca 0,� 
millimeter. Vi har også definert ca 30 
ulike parametere i hvert punkt, og disse 
parametrene skifter verdier etter hvert 

som de elektriske signalene brer seg 
gjennom hjertet når det slår. Det blir 
derfor et ganske tungt regnestykke som 
skal kjøres når datamaskinen skal simu
lere et hjerteslag, forteller Sundnes.

Modellen åpner muligheten for en rekke 
anvendelser som testing av hjertemedi
siner, sikrere påvisning av hjerteinfarkt 
ved hjelp av elektrokardiografi (EKG), 
og nye metoder for undervisning av 
legestudenter.
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Kombinasjonen av harde fakta og bløtere synsinger 

Hvordan skal du beregne sannsynligheter og fatte beslutninger når datagrunnlaget 
består av både harde fakta og usikker ”synsing”? Dette er et vanlig problem i statistikk
faget, og problemet er blitt verre etter hvert som datamaskinene er blitt i stand til å 
knuse stadig større tallmengder. – Nå er det på tide å rydde opp, tenkte professor 
Nils lid Hjort.

Nils lid Hjort er en av disse forskerne 
som får matematikk og statistikk til å 
bli både morsomt og spennende. Han 
har for eksempel bevist at det gir et 
handicap å ha siste innersving på 500 
meter på skøyter, og det førte til at det 
internasjonale skøyteforbundet og den 
olympiske komiteen (IoC) forandret 
reglene. Hjort har også påvist at mate
matikken og fysikken i ”Donald Duck” 
ofte er forbausende korrekt, og foreslått 
at julenissen har tid til å gi gaver til 
alle verdens barn i løpet av �4 timer 
hvis han kan reise gjennom alle de �6 
dimensjonene som er teoretisk mulige 
innen moderne strengteori.

Dessuten har Hjort analysert setnings
lengdedistribusjonen – på russisk – i 
”Stille flyter Don” og sannsynliggjort 
med statistiske verktøy at det virkelig 
var den russiske nobelprisvinneren 
Mikhail Sjolokhov som skrev mester
verket, til tross for at såpass kjente folk 
som nobelprisvinneren Aleksandr 
Solsjenitsyn har påstått at boka var 
stjålet fra en ukjent forfatter som døde 
i �9�0.

Kombinere ulike data

og hvis noen tror at morsom og seriøs 
forskning er motsetninger, er Hjort bevi
set på det motsatte. En vitenskapelig 
artikkel han skrev sammen med Gerda 
Claeskens ble for eksempel kåret til 
månedens viktigste artikkel i matema
tikkfaget i august �005 av Thomson
konsernets Essential Science Indicators.

Hjorts BeMatAprosjekt handlet om å 
utvikle nye metoder for å kombinere 
harde fakta og litt mer usikre opplys
ninger. 

– Dette er en problemstilling som er 
aktuell i de fleste fag, og det hele kan 
føres tilbake til den engelske presten, 
filosofen og matematikeren Thomas 
Bayes på �700tallet. Han skrev én vi
tenskapelig artikkel som ble utgitt etter 
hans død, og den artikkelen har uløselig 
knyttet Bayes’ navn til en spesiell måte 
å tenke på i sannsynlighetsberegning 
og statistikk. Det handler om å kombi
nere det du tror og vet i dag, med det 
som faktisk blir observert og lagt til i 

prosjektet:
Evaluation of Bayesian hierarchical 
models

prosjektleder: 
professor Nils lid Hjort

Arbeidsplass:  
Matematisk institutt, Universitetet i oslo

Bevilgning: 3,8 mill. kroner
periode: �003–�006

Narkotikatest med Bayes’ metode
Anta at en test for narkotikabruk er 99 % 
nøyaktig, dvs at testen identifiserer 
 korrekt 99 av �00 narkotikabrukere og 99 
av �00 ikkebrukere. Anta at en bedrift vil 
teste alle ansatte for å se om de bruker 
 narkotika, og at 0,5  prosent av de ansatte 
faktisk er misbrukere. Bayes’ test kan 
da fortelle at kun 33 prosent av de som 
tester positivt faktisk er misbrukere.

Fo
to

: M
ar

ia
 S

æ
tr

e,
 C

A
S



SlUTTRAppoRT – BeMatA

morgen. Et jurymedlem kan for eksem
pel ha sine formodninger om den til
talte er skyldig eller ikke skyldig, men så 
forandrer oppfatningen seg hvis man 
får vite at tiltalte var på åstedet og har 
mørkt hår, forklarer Hjort.

Ikke nok kontroll 

Statistikerne har jobbet med å kombi
nere harde data og bløtere ”synsing” 
i mange år, men i løpet av de siste ti 
årene har tilgangen på raskere data
maskiner ført til at det er utviklet nye 
beregningsverktøy som kan håndtere 
stadig større datamengder. 

– I kjølvannet av en begeistring som 
skyldtes at man kunne gjøre stadig 
mer avanserte ting med disse verktøy
ene, utviklet vi statistikere en uro over 
at vi ikke hadde nok kontroll over de 
forskjellige antakelsene som ble lagt inn 
på ulike nivåer i modellene. Man hadde 
rett og slett ikke nok erfaring til å være 
kritisk til hvordan de nye verktøyene ble 
brukt, forteller Hjort.

professor Hjort og medarbeidere har 
derfor tatt for seg noen vanlige verktøy 
og utviklet nye metoder for å evaluere 
bruken av dem. Doktorgradsstudent 
Ingunn Tvete har, sammen med sin 
veileder Bent Natvig, utviklet en modell 
for å beskrive jordskjelv. Doktorgrads
student Gunnhildur Steinbakk har 
anvendt de nye metodene i forbindelse 
med evaluering av modeller for fugle 
og fiskepopulasjoner. 

– Dette handler i prinsippet om å for
søke å skape mer system i de metodene 
som brukes for å analysere situasjoner 

Jordskjelv og statistikk: landersjordskjelvet �8. juni �99� målte 7,3 på Richters skala. Figuren viser 
de største jordskjelvene i gridceller på 50 ganger 50 kilometer i perioden maiaugust �99�. lysere 
farger betyr større jordskjelv, og landers jordskjelvet er  representert ved den største hvite flekken i 
San Bernardino distriktet.  Illustrasjon: Ingunn Tvete, Uio

der det finnes mange ulike typer infor
masjon og datakilder. Det vi har gjort, er 
å lage verktøy og metoder som er tatt 

i bruk av andre forskere, oppsummerer 
Hjort.

9
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Matematikk kan beskytte mot naturkatastrofer 

Det var vanskelig å tenke seg et mer spennende forskningsobjekt enn asteroiden som 
slo ned i Barentshavet for ca �4� millioner år siden og sprengte et femseks kilometer 
dypt krater i havbunnen. Men så ble Det indiske hav rammet av et jordskjelv annen 
juledag �004, og en gruppe med tsunamiforskere i oslo måtte slippe alt annet de hadde 
i  hendene.

prosjektleder Hans petter langtangen 
og en forskningsgruppe bestående 
av Geir pedersen, Carl Harbitz, Valery 
Shuvalov og Henning Dypvik, samt 
doktorgradsstudentene Sylfest  Glimsdal 
og Finn løvholt, var høsten �004 godt 
i gang med å beregne bølgene etter 
et asteroidenedslag i Barentshavet 
for ca �4� millioner år siden. De visste 
at havbunnen på 4600 meters dyp 
ble satt i brann der asteroiden slo 
ned, at aste roiden skapte det såkalte 
 Mjølnir krateret med en diameter på 
40 kilometer, og at det tok mer enn 
�0 minutter før vannet kom tilbake til 
 nedslagsområdet i havet mellom Norge 
og Svalbard. De første bølgene som 
 skylte mot Norge, Grønland og  Russland 
var ca �00 meter høye, og de var fort
satt ca �00 meter høye da bølgene 
begynte å nærme seg land.

– Fagmiljøet ved Matematisk institutt 
ved Universitetet i oslo hadde holdt på 
med bølgeberegninger helt siden �970
tallet, men det er åpenbart at tsuna
mien i Det indiske hav førte til en vold
som økning i interessen. Det tok bare 

noen få dager før Finn løvholt hadde 
lagd den første modellen av tsunamien 
i Det indiske hav, og det neste året gikk 
stort sett med til å studere et case som 
var �4� millioner år ferskere enn aste
roiden i Barentshavet. Etter romjulen 
�004 har vi aldri mer trengt å bruke tid 
på å forklare hva en tsunami er, forteller 
langtangen.

Enorme ødeleggelser

langtangen søkte opprinnelig om 
 BeMatApenger til å bygge en mate
matisk modell av bølgene etter aste
roidenedslaget, fordi geologene ville 
vite hvor høye bølgene fra et slikt ned
slag kunne bli. – I BeMatAprosjektet 
har vi beregnet selve nedslaget og hvor 
store de initielle bølgene ble, og så har 
vi fulgt bølgene gjennom Barentshavet. 
Dette er bølger som er kortere i forhold 
til bunnen enn ”vanlige” tsunamier 
dannet ved jordskjelv eller undersjøiske 
ras, og det betyr at vi trenger ganske 
avanserte metoder for å beregne dem. 
Vi har fulgt bølgene inn til de begyn

prosjektet:
Tsunamis generated by asteroid impacts, 
rockslides and landslides

prosjektleder: 
professor Hans petter langtangen

Arbeidsplass: 
Simula Research laboratory på Fornebu

Bevilgning: �,7 mill. kroner
periode: �003–�006

prosjektet har vært et samarbeid mellom 
Simula Research laboratory AS, 
Universitetet i oslo og Norges Geotek
niske Institutt (NGI).
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ner å bryte, noe som skjer på ca �00 
meters dyp langt utenfor kysten. Nå 
har  Universitetet i oslo finansiert en 
 stipendiat som skal følge den bry
tende bølgen videre inn mot land og se 
hvor høyt opp den kan skylle, forteller 
 langtangen.

Geologene har funnet sediment 
lik nende avsetninger på Grønland 
ca 500 meter over havnivået for �4� 
millioner år siden, og langtangen ser 
slett ikke bort fra at asteroiden kan 
ha løftet  sedimenter så høyt til værs. 
– Det er åpenbart at disse bølgene må 
ha forårsaket enorme ødeleggelser. 
Våre beregninger tyder på at bølgene i 
 Barentshavet inneholdt ca �000 ganger 
mer energi enn de bølgene som ble 
dannet i Det indiske hav, forteller 
langtangen. Tsunamien bestod av et 

tog av enkeltbølger som ga opphav til 
strømningspulser i havet på opp mot 
�00 km/t.

Geologene lurer på hvor store meng
der sedimenter slike enorme bølger 
kan frakte og skylle opp på land. Den 
nye stipendiaten skal også se på slike 
 problemstillinger.

Utsatt for tsunamier

Norge blir ofte betraktet som verdens 
beste og tryggeste land å bo i, men 
akkurat når det gjelder tsunamier er 
vi faktisk mer utsatt enn mange andre 
land.  Det såkalte Storeggaskredet 
utenfor Mørekysten like etter siste 
istid forårsaket en vannstandsheving 
på opptil 50 meter langs norske kysten. 

Et fjellskred fra Ramnefjell i loen �5. 
januar �905 satte opp bølger som 
krevde 6� menneskeliv. Et nytt skred fra 
Ramnefjell �3. september �936 krevde 
73 menneskeliv, mens et skred i Tafjord 
7. april �934 krevde 40 menneskeliv.

Kunnskapen fra BeMatAprosjektet 
er også blitt brukt til å beregne blant 
annet bølgene som kan oppstå hvis 
fjellsiden under Åknesremna i Møre 
og Romsdal raser ut og faller ned i 
 Synnylvsfjorden. Bølgene kan i verste 
fall  utslette tettsteder som Stranda, 
Hellesylt og Geiranger, og derfor er fjell
siden nå utstyrt med måleinstrumenter 
som skal brukes til varsling.

– Det er mange som gjerne vil vite hvor 
store bølgene kan bli hvis det raser fra 
Åkneset eller andre fjellsider, og slike 
beregningsmodeller er den eneste tek
nologien som kan gi et svar. Dessuten er 
også varslingssystemene for tsunamier 
avhengige av raske og nøyaktige bølge
beregninger, påpeker langtangen.

Jordskjelvet i Det indiske hav utløste bølger som ikke var mer enn et par meter høye ute i havet, 
men som hadde en voldsom ødeleggelseskraft da de kom inn over land.  

Illustrasjon: NGI

Asteroiden Mjølnir forårsaket opptil �00 
meter høye bølger da den slo ned i Barents
havet for �4� millioner år siden.  

Illustrasjon: NGI
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– Det er mange fordeler knyttet til å 
få informasjon om tidevannet opp 
på skjermen som en del av de elek
troniske sjøkartene, mener professor 
Bjørn Gjevik, som er Norges fremste 
ekspert på tidevannsstrømmer. – Det vil 
blant annet kunne gi sikrere seiling for 
hurtigbåter og andre fartøyer i trange, 
strømsterke sund. Det er også viktig å 
kjenne tidevannsforholdene hvis man 
for eksempel skal plassere rørledninger 
eller andre konstruksjoner på havbun
nen, eller hvis man skal søke etter noe 
som driver i strømmen, mener Gjevik.

Gjevik og hans forskerkolleger lagde 
først en matematisk modell for tidevan
net i Trondheimsleia, fra Tjeldbergod
den forbi Agdenes og inn Trondheims
fjorden. Etter at BeMatAprosjektet var 
avsluttet ba Forsvaret dem om å lage en 
modell til, denne gangen for det trange, 
trafikkerte og strømfylte Tjeldsundet i 
lofoten mellom Hinnøya og fastlandet. 
– Tjeldsundetmodellen er faktisk mer 
detaljert og har høyere oppløsning enn 
den vi lagde for Trondheimsleia, fortel
ler Gjevik.

Først i verden

De norske matematikerne er de første i 
verden som har implementert model
ler for tidevannstrømmer i elektroniske 
sjøkart. Trondheimsfjorden ble for 
eksempel delt opp i to millioner bokser 
på femti ganger femti meter, og for hver 
av disse boksene ble det gjort beregnin
ger for vannstanden og hastigheten på 
vannstrømmen. Deretter utviklet mate
matikerne et sett med likninger som 
knyttet forholdene i boksene sammen, 
med utgangspunkt i at vannet som for
later én boks skal inn i en annen boks. 
Det er også lagt inn data om månens 
og solens posisjoner til enhver tid, fordi 
disse bidrar til å forandre tidevanns
strømmene fra gang til gang.

Trondheimsfjorden er i parentes bemer
ket et av de områdene langs norske
kysten som har det største tidevannet: 
Forskjellen på høyeste flo og laveste 
fjære innerst i fjorden ved Steinkjer 
er hele fire meter. – Når tidevannet er 
på sitt sterkeste, kan høydeforskjellen 
mellom vannet ytterst i fjorden og inne 

Elektroniske sjøkart med tidevannsinformasjon 

Sjøkartene på papir er i ferd med å bli historie, og sjøfarten bruker nå isteden elektro
niske sjøkart som hele tiden viser hvor fartøyet befinner seg. Nå er det også blitt mulig å 
integrere informasjon om tidevannsstrømmene i de elektroniske sjøkartene,  takket være 
en matematisk modell utviklet ved Universitetet i oslo.

prosjektene:
Tidevannsmodeller for norskekysten

Optimaliserte tidevannsmodeller med 
høy romlig oppløsning for norske kyst-
farvann

prosjektleder: 
professor Bjørn Gjevik

Arbeidsplass:  
Matematisk institutt, Universitetet i oslo

Bevilgning: �,6 mill. kroner
periode: �999–�003

prosjektet har vært et samarbeid mellom 
Sjøkartverket, CMap og Statoil.
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ved Steinkjer være omkring 30 centime
ter. Det er denne høydeforskjellen som 
driver strømmen inn og ut av fjorden, 
forteller Gjevik. Tidevannsmodellen har 
allerede gitt forskerne flere overraskel
ser. – Vi oppdaget for eksempel en virvel 
som ikke var kjent før, ved Agdenes fyr 
ytterst i Trondheimsfjorden. Slike virvler 
kan være farlige for skipsfarten, påpeker 
han. 

Kartlegge bunnen

Dersom det skal utvikles en tidevanns
modell for en ny fjord, må forskerne 
først kartlegge bunnen nøyaktig. De må 
også kjenne forskjellen på flo og fjære i 

området, samt naturligvis den generelle 
”fasongen” på fjorden, og dermed har 
de nok data til å bygge opp en modell av 
for eksempel oslofjorden. 

Utviklingen har skjedd i samarbeid 
med Sjøkartverket og Egersundfirmaet 
CMap, som er store internasjonalt 
når det gjelder elektroniske sjøkart. 
Modellutviklingen i Trondheimsleia 
ble gjort med støtte av data fra Statoil, 
som hadde gjennomført en grundig 
bunnkartlegging fordi de vurderte en 
rørledning fra Tjeldbergodden til Skogn.

– Standardverket for navigering langs 
norskekysten er sjubindsverket Den 
norske los, som blant annet innehol

der beskrivelser av strømforholdene. 
Vårt system gir til sammenligning et 
elektronisk kart med opplysninger om 
strømbildet i sann tid, på en mye mer 
brukervennlig måte. Det er ikke vår 
oppgave som universitetsforskere å 
kommersialisere modellen, men jeg tror 
det bare er et spørsmål om tid før dette 
kommer for fullt, konkluderer Gjevik. 
Han er for øvrig godt i gang med neste 
prosjekt, som ledes av professor Karsten 
Trulsen. Denne gangen skal forskerne 
studere farlige bølger som oppstår når 
vinden går i motsatt retning av tide
vannsstrømmen.

Her er tidevannet på full fart 
ut Trondheims fjorden 
�8. februar �00�, slik det 
ville sett ut på et elektronisk 
sjøkart med tidevannsmodell. 
Under visse forhold oppstår 
det en tidligere ukjent virvel 
utenfor Agdenes fyr.  

Illustrasjon: Uio
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De såkalte ”monsterbølgene” med bøl
gehøyder opptil 30 meter var lenge et 
fenomen som bare sjøfolk snakket om, 
hvis de hadde overlevd. Men den såkalte 
”nyttårsbølgen” som traff oljeplattfor
men Draupner langt ute i Nordsjøen 
�. januar �995 sjokkerte både petro
leumsbransjen og bølgespesialistene 
og innledet en omfattende forsknings
innsats. 

– Det finnes noenlunde sikre målinger 
på at det forekommer bølgehøyder på 
over 30 meter. Disse ekstreme bølgene 
hender oftere enn man skulle forvente 
ut fra teorien, bekrefter professor 
Kristian Dysthe.

Fra et statistisk synspunkt kunne man 
tenke at fordelingen av bølgehøyder 
omtrent fulgte den berømte Gauss
kurven, og da ville de ekstremt store 
bølgene være veldig sjeldne og kanskje 
forekomme med �00, � 000 eller �0 000 
års mellomrom. 

– Men målinger fra plattformer langt 
ute i Nordsjøen tyder på at det kan 

forekomme flere ”hundreårsbølger” i 
løpet av noen få år, og det kan vi ikke 
forklare med Gausskurven. Heller ikke 
hvis vi justerer Gausskurven med det 
vi matematikere kaller ikkelineære 
teorier, påpeker Dysthe.

Forklaringen mangler 
i åpent hav

Det finnes forklaringer på at ekstremt 
store bølger kan forekomme på 
havstrekninger med sterke strømmer, 
når et kraftig uvær setter opp vinder 
i motsatt retning av strømmen. Både 
Agulhasstrømmen utenfor SørAfrika 
og den tidlige delen av Golfstrømmen 
(i det beryktede Bermudatriangelet) 
er eksempler på dette. – Det er også 
godt forklart at det kan forekomme 
ekstreme bølgehøyder når store bølger 
kommer inn over grunnere vann. Men 
det vi har fokusert på i vårt prosjekt, er 
å undersøke årsaken til at det tilsynela
tende forekommer påfallende mange 
ekstrembølger ute på åpent hav, presi
serer Dysthe.

Ekstrembølgene: Fortsatt et mysterium 

Det har vært lansert ulike forklaringer på hvordan påfallende mange ekstrembølger kan 
oppstå på åpent hav. Kristian Dysthe og kolleger ved universitetene i oslo, Bergen og 
Trondheim forente krefter for å teste den eneste teorien som kunne gi en forklaring – og 
avlivet teorien. – Her er det fortsatt et fenomen vi ikke kan forklare, konkluderer Dysthe.

prosjektet:
Modellering av ekstreme havbølger og 
havbølgeklima på mesoskala 

prosjektleder: 
professor Kristian Dysthe

Arbeidsplass: 
Matematisk institutt, Universitetet i 
Bergen 

Bevilgning: 3,4 mill. kroner
periode: �000–�004

professorene Karsten Trulsen og Harald E. 
Krogstad ved de matematiske instituttene 
ved henholdsvis Uio og NTNU har deltatt 
i prosjektet.
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Bølgeforskere over hele verden har 
lenge lett etter en forklaring på dette, 
og til sist ble man stående igjen med 
den såkalte BenjaminFeirinstabilite
ten som en mulig forklaring. – Det er 
vanskelig å forklare denne teorien uten 
å gå langt inn i matematikken, men vi 
snakket altså om en instabilitet i bølge
nes energispektrum. Vi bestemte oss for 
å kjøre datamaskinbaserte simuleringer 
for å undersøke om denne instabiliteten 
kunne forårsake en overhyppighet av 
ekstreme bølger. Det var snakk om gan
ske store datamengder da vi simulerte 
en overflate som til enhver tid inneholdt 
ca �0 000 bølger. og det vi kom til, var 
at BenjaminFeirinstabiliteten ikke kan 
forklare ekstrembølgene på åpent hav. 

Vi fikk riktignok ekstreme bølger, men 
bare hvis nesten alle bølgene hadde 
samme retning (lange bølgekammer). 
Dette er siden blitt bekreftet ved ekspe
rimenter i bølgetanker. Slike langkam
mete bølger er imidlertid ikke realistisk i 
åpent hav, forteller Dysthe. Resultatene 
har vakt stor oppsikt internasjonalt, for 
forskere synes at en begravd teori er 
minst like spennende som en bekreftet 
teori.

Varsling er fortsatt umulig

Den manglende teoretiske forklaringen 
gjør at det fortsatt er umulig å varsle 
ekstrembølger på åpent hav, slik man 

for eksempel gjør i Agulhasstrømmen 
når kaldfronter med storm seiler inn 
i den riktige retningen. – Det vi må 
gjøre nå, er å gå målingene av antallet 
ekstrembølger på åpent hav nærmere 
etter i sømmene. Det oppstår en viss 
måleusikkerhet når man registrerer bøl
gehøyder med utstyr som er fastmon
tert på oljeplattformer, og det har vist 
seg at satellittovervåking ennå ikke er 
egnet til formålet. Men jeg tror fortsatt 
at det er flere ekstrembølger enn det 
”skulle være” på åpent hav. Dettte er 
fortsatt et mysterium, konkluderer 
Dysthe.

En serie ekstrembølger traff tankskipet ”Stolt Surf” i det nordlige Stillehavet i �977. De største bølgene skylte over den �� meter høye brua.  Foto: Karsten petersen
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De matematiske ligningene som beskri
ver naturen er utvilsomt vanskeligere å 
forstå enn ”Brudeferden i Hardanger”, 
men til gjengjeld har de flere anven
delsesområder.  – Utgangspunktet for 
denne forskningen er at alle naturlo
vene i dag er beskrevet ved en spesiell 
type ligninger som kalles differensial
ligninger. Newtons lov for gravitasjon, 
Schrödingerligningen som beskriver 
hvordan tid og rom henger sammen i 
kvantemekaniske systemer, Maxwells 
ligning for elektromagnetiske systemer, 
Einsteins ligning for relativitetsteorien 
og NavierStokes’ ligning som beskriver 
bevegelsene i væsker og gasser – alt 
dette er differensialligninger som be
skriver naturlovene, forteller professor 
Helge Holden.

Isaac Newton, Claudelouis Navier og 
George Gabriel Stokes, James Clerk 
Maxwell, Albert Einstein og Erwin 
Schrödinger publiserte sine banebry
tende ligninger i henholdsvis �687, 
�8��, �86�, �9�5 og �9�5. Men selv 
om ligningene er funnet, er det fortsatt 
mange ubesvarte spørsmål: Kan man 

bevise matematisk at ligningene har 
løsning, hvilke egenskaper har løsnin
gene, og fremfor alt – hvordan kan man 
beregne løsningene?

Små forskjeller gir store 
sprang

Helge Holdens to prosjekter i BeMatA
regi henger nøye sammen med hveran
dre og har fokusert på at forskerne ville 
studere egenskapene hos noen utvalgte 
ikkelineære differensiallikninger og 
prøve å beregne løsningene deres. 

– Disse ligningene kan blant annet 
brukes til å beskrive hvordan olje og 
gass beveger seg i et petroleumsreser
voar ute i Nordsjøen. Det viser seg at de 
ligningene vi har sett på har det vi kaller 
sprang eller diskontinuiteter, det vil si 
at ligningen kan ha et visst svar ved én 
verdi, men et helt annet svar hvis den 
beregnes for en verdi som ligger like ved 
den første verdien. Vi har sett på meto
der som kan brukes til å beregne slike 
ligninger, og vi har oppnådd å utvikle 

Matematiske ligninger beskriver naturen 
mest effektivt 

De fleste av oss vil oppsøke et kunstgalleri eller et bibliotek for å finne naturbeskrivel
ser, men matematikerne satser isteden på matematiske ligninger. ligningene kan for 
 eksempel fortelle hvordan to legemer tiltrekkes av hverandre, eller forutsi hvordan oljen 
i den ene enden av et undersjøisk reservoar vil bevege seg hvis du tapper ut olje i den 
andre enden.

prosjektene:
Nonlinear partial differential equations of 
evolution type – theory and numerics

Analysis and numerics for Nonlinear 
Waves (NonWave)

prosjektleder: 
professor Helge Holden

Arbeidsplass:  
Fakultet for informasjonsteknologi, 
matematikk og elektronikk, Norges 
teknisknaturvitenskapelige universitet 
(NTNU) 

Bevilgning: 4,8 mill. kroner
periode: �000–�006
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mer effektive metoder for å beregne 
strømningene i petroleumsreservoarer, 
forteller Holden.

Dette er en forskning som kan få stor 
betydning for oljeselskapene, fordi be
dre kunnskap om slike strømninger kan 
bidra til å øke reservoarenes utnyttel
sesgrad. Hvis du får opp bare noen små 
promiller mer av den oljen eller gassen 
som ligger nede i reservoaret, blir det 
nemlig fort snakk om milliardverdier. 
De samme ligningene har for øvrig også 
vært brukt til å modellere helt andre 
fenomener, som for eksempel havbøl
ger og fenomener i finansmarkedene. 
prosjektene har vært ledet fra Norges 
teknisknaturvitenskapelige universi
tet, men Holden har samarbeidet med 
forskere fra universitetene i oslo og Ber
gen, samt SINTEF Anvendt matematikk.

Naturen er også komplisert

– Det er utrolig fascinerende å beskrive 
naturen som matematikk og studere 
naturlovene på den måten. Matematik
ken beskriver den fysiske verdenen som 
omgir oss på en nær perfekt måte. Da er 
det bare rett og rimelig at de matema
tiske ligningene er vanskelige å forstå, 
for det er jo slik at også naturen er 
vanskelig å forstå, tilføyer Holden.

Matematikken skiller seg også fra 
mange andre fag ved at den er kumu
lativ, dvs at den hele tiden bygger på 
tidligere kunnskap. Det som var riktig 
hos den greske matematikeren Euklid 
for ca �300 år siden er fortsatt riktig, 
men innen for eksempel astronomien er 
ikke jorda flat lenger. – Derfor blir veien 
fram til den matematiske kunnskaps
fronten ganske lang, fordi alle som vil 
studere matematikk må begynne helt 
på begynnelsen, forteller Holden.

NavierStokes’ ligning beskriver naturlovene som gjelder for bevegelser i gasser og væsker og kan derfor anvendes på så forskjellige ting som blant annet bølger i 
havet, fenomener i atmosfæren og blodstrømmer i kroppen. En amerikansk stiftelse har utlovt en million dollar i belønning til den første forskeren som beviser at 
ligningen har en løsning i tre dimensjoner.

Naturen beskrevet 
som  ligninger 
Newtons gravitasjonslov er en av 
få  differensialligninger som kan 
forstås også av folk uten matematisk 
utdanning på høyere nivå. Loven sier 
at gravitasjons kraften som virker 
mellom to legemer er proporsjonal 
med produktet av massen deres og 
omvendt proporsjonal med kvadra-
tet av avstanden mellom dem:

• G er størrelsen på gravitasjons-
 kraften mellom to objekter. 
• m1 er massen til det første 
 objektet. 
• m2 er massen til det andre 
 objektet. 
• r er avstanden mellom objektene
•  er gravitasjonskonstanten, 
 som har verdien 
 6,67 * 10-11 N * m2/kg2

�7
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– Vi har utviklet en tilpasningsdyktig 
elementmetode basert på feilestimater 
som forteller oss hvordan vi skal justere 
elementene i modellen underveis, for
teller prosjektmedarbeider og seniorfor
sker Trond Kvamsdal i Sintef IKT.  
Dette høres mystisk ut for alle andre 
enn matematikere, men eksemplet 
kommer fra en vakker vestlandsfjord og 
er høyst konkret.

prosjektet begynte med et ønske om å 
forstå mer av strømningsforholdene i 
mange norske fjorder, som er karakteri
sert ved at det blir tilført store mengde 
ferskvann fra en eller flere elver. Det 
lette ferskvannet blir ofte liggende 
øverst i fjorden, på toppen av det salte 
og kaldere fjordvannet. – I fjorder med 
en slik lagdeling er det ikke sånn at 
saltholdigheten øker gradvis nedover 
mot bunnen. Isteden oppstår det en 
indre grenseflate hvor temperaturen og 
saltholdigheten endrer seg brått over en 
kort distanse, forteller Kvamsdal.

Betydning for livet i fjorden

Den indre grenseflaten kan ha stor 
betydning for livet i fjorden, både for 
algene og fisken som beiter på dem. 
– Det oppstår en situasjon hvor algene 
som lever i det øverste og solbelyste 
skiktet spiser opp alle næringsstoffene 
som er tilgjengelig, men det skjer ingen 
tilførsel av næringsstoffene som finnes 
lenger ned i det saltere vannet. Dermed 
blir det liten produksjon av alger i 
toppskiktet, og lenger ned er det for lite 
lys. Resultatet er at den biologiske pro
duksjonen i fjorden blir liten, forklarer 
Kvamsdal.

Enkelte kraftverk har gjort forsøk med 
å slippe ut ferskvann på store dyp 
istedenfor på overflaten, med tanke 
på å skape en omrøring i fjorden for å 
stimulere bioproduksjonen. Men det 
er vanskelig å gjøre slikt på den rette 
måten, når man ikke forstår hvordan 
strømningene i fjorden fungerer. 

Tilpasningsdyktige modeller kan brukes til mangt

Hva er likheten mellom strømningene i en norsk fjord, kloakkutslippet i Trondheims
fjorden og en fisketrål som trekkes etter en båt? Alle kan beregnes med den samme 
matematiske modellen, som forandrer seg dynamisk og kontrollerer feilmarginene 
 fortløpende.

prosjektene:
Computational modelling of marine 
environmental flows

Computational Methods for Stratified 
Flows Involving Internal Waves

prosjektleder: 
professor Brynjulf owren
prosjektmedarbeider: 
Seniorforsker Trond Kvamsdal

Arbeidsplass: 
Matematisk institutt ved Universitetet 
i oslo og Norges teknisknaturviten
skapelige universitet (NTNU)

Bevilgning: 4,� mill. kroner
periode: �000–�005

prosjektet ble ledet av professor Brynjulf 
owren ved NTNUs Institutt for mate
matiske fag. En annen del av BeMatA
prosjektet ble ledet av professor John 
Grue ved Universitetet i oslo.

Brynjulf owren
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Kvamsdal og forskerkollegene ville der
for bygge en modell av en generell fjord, 
og det er her den tilpasningsdyktige 
elementmetoden kommer inn.

Fjorden består av klosser

– Vi har delt væskevolumet i en tenkt 
fjord opp i ”legoklosser” med ulik tem
peratur, saltholdighet og temperatur, 
og da går det an å bygge en modell som 
kan simuleres i datamaskinen. Det er 
åpenbart at modellen blir mer nøyaktig 
hvis vi bruker veldig mange og veldig 
små klosser, men da blir det også veldig 
tungt å gjøre beregninger med model
len. Derfor bestemte vi oss istedenfor 
for å bruke små klosser i nærheten av 

grenseflaten mellom ferskvann og 
saltvann, mens klossene over og under 
kan være noe større. Vi gjorde det også 
mulig å endre størrelsen på legoklos
sene underveis i simuleringen, samtidig 
som vi la inn en kontinuerlig feilestime
ring. Dermed hadde vi fått en modell 
som kunne simulere en fjord med 
forholdsvis få ”klosser”, samtidig som 
modellen fortsatt har stor nøyaktighet, 
sier Kvamsdal.

Modellen som er utviklet er så gene
rell at den like gjerne kan brukes til å 
beregne strømningene i for eksempel et 
stort rom med klimanlegg, for å finne 
den beste plasseringen av luftventilene. 
En tidlig versjon ble brukt i et oppdrag 
for Trondheim kommune, som hadde 

fått krav fra EU om å utrede rensing av 
kloakken som ble sluppet ut på bunnen 
av Trondheimsfjorden. BeMatAfor
skerne kunne dokumentere at grense
skiktet i fjorden ville hindre kloakken i å 
komme til overflaten, og dermed sparte 
kommunen mange millioner på å bygge 
et unødvendig renseanlegg.

Den internasjonale fiskeflåten bruker 
store mengder drivstoff på å trekke 
tunge tråler gjennom vannet når de 
fanger fisk. postdoktor Bjarte Hægland 
ved Sintef Fiskeri og havbruk bruker nå 
den samme modellen for å undersøke 
om knutene i en trål kan utformes på 
en slik måte at friksjonen mot vannet 
reduseres.

Illustrasjonen viser en bølge som brer seg langs en generalisert fjord med et grenseskikt. ”legoklossene” er små nær grenseskiktet for å gi stor nøyaktighet, og kan 
forandre størrelse etter hvert som bølgen eller modellen utvikler seg.   Foto: Bjarne Røsjø. Illustrasjon: Bjarte Hægland, IMF



SlUTTRAppoRT – BeMatA

�0

Geografilæreren hadde mye rett da hun 
fortalte at elver meandrerer fordi elve
vannet flyter raskere i yttersvingen enn 
i innersvingen. Hastighetsforskjellen 
fører til at erosjonen i yttersvingen blir 
større enn i innersvingen, og resultatet 
blir en elv som slynger seg fram i stadig 
større buer.

Men geografilæreren hadde bare delvis 
rett, for meandreringen er mye mer 
komplisert enn som så. postdoktor Nils 
Rüther og professor Nils Reidar Bøe 
olsen er de første i verden som har klart 
å bygge en tredimensjonal numerisk el
vemodell i datamaskinen, for å studere 
hvordan elver flytter seg sidelengs som 
følge av erosjon. Forskerne ved NTNU 
har brukt en teknikk som kalles nume
risk strømningsmekanikk (Computa
tional Fluid Dynamics, CFD) i modellen. 
Dette er et forholdsvis ungt fagfelt 
som kombinerer både fysikk, numerisk 
matematikk og datateknologi.

Hederspris for artikkel

Modellen er allerede tatt i bruk av 
forsknings og konsulentmiljøer som 
vil bruke den til å redusere flomskader. 
I �005 publiserte Rüther og olsen en 
artikkel fra prosjektet i det britiske 
tidsskriftet Water Management, og 
utgiverorganisasjonen Institution of 
Civil Engineers (ICE) ga i �006 Rüther og 
olsen en hederspris fordi artikkelen var 
en av de beste som var blitt publisert 
det året i de �4 tidsskriftene ICE utgir. 

– Det er svært mange prosesser som 
foregår i elven, og de kan bare forstås 
i tre dimensjoner. Vi må blant annet 
ta hensyn til at friksjonen fører til at 
elvevannet renner saktere langs bun
nen enn på overflaten. Det fører til at 
vannet langs bunnen vil bli mer avbøyd 
enn overflatevannet når elven svinger 
eller møter en hindring. Det fører igjen 
til at det oppstår en sekundærstrøm
ning omkring lengdeaksen, og du kan 
nesten tenke deg elven som en propell 
rundt sin egen akse. Hvis elven frakter 
sedimenter blir de fraktet nær bun

Elvens meandrerende ferd mot havet 

Det går ikke an å slippe mer vann inn i en ordentlig elv for å teste hvordan den økte 
vannmengden fører til erosjon og meandrering. Nils Rüther og Nils Reidar Bøe olsen har 
isteden bygd en tredimensjonal datamodell som simulerer elvens meandrering, som de 
håper kan bli tatt i bruk til blant annet å forutsi flomskader og begrense dem.

prosjektet:
Modelling of meandering river evolution 
using CFD

prosjektledere: 
professor Nils Reidar Bøe olsen
postdoktor Nils Rüther

Arbeidsplass:  
Institutt for vann og miljøteknikk, Norges 
teknisknaturvitenskapelige universitet 
(NTNU) 

Bevilgning: �,6 mill. kroner
periode: �00�–�005

olsen og Rüther mottok i �006 en heders
pris fra Institution of Civil Engineers for 
årets beste artikkel. Artikkelen var pub
lisert i tidsskriftet Water Management 
(i �005)

Nils Reidar Bøe olsen Nils Rüther
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omsider var blitt sterke nok til å kjøre 
slike datamodeller. NTNU har drevet 
stateoftheart forskning på numerisk 
modellering av sedimenttransport i 
mange år, og suksessen med Rüthers 
prosjekt har bidratt til at miljøet nå har 
fått finansiering til to nye prosjekter 
som har gjort det mulig å opprette en 
hel liten forskningsgruppe.

Nils Rüther forteller at modellen må 
ta hensyn til en rekke faktorer, som for 
eksempel hvor stabile sedimentene og 
massene langs elvebredden er, stør
relsen på sedimentpartiklene, vegeta

nen på de retteste strekningene, men i 
svingene vil sekundærstrømmen frakte 
sedimentene mot innsiden av kurven. 
Du ser det samme fenomenet når du 
rører i en tekopp slik at bladene samles i 
midten, forteller olsen.

En liten forskningsgruppe

professor olsen hadde jobbet med å 
utvikle programvare for en elvemodell 
i mange år da Rüther kom til NTNU fra 
Universitetet i Karlsruhe, omtrent på 
den tiden da moderne datamaskiner 

sjonen langs elva, og så videre. – Det er 
allerede mange universiteter rundt om
kring i verden som bruker modellen i sin 
forskning på flomskader. Det vi forsøker 
på nå, er blant annet å videreutvikle 
modellen til å bli mer universell, slik at 
den kan brukes på så mange ulike typer 
elver som mulig, forteller Rüther. De nye 
prosjektene er fokusert rundt elvene 
Gaula og Nidelva i SørTrøndelag og 
Glomma ved utløpet i innsjøen Øyeren 
i Akershus, som alle har vært utsatt for 
flomskader og kraftig erosjon en rekke 
ganger. 

Denne malaysiske elven viser hvordan meandreringen fører til at elven skifter løp og legger igjen kroksjøer i det gamle løpet.  Foto: SXC
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Temperaturutviklingen på den nord
lige halvkule gjennom de siste �000 
årene er professor Fred Godtliebsens og 
forsker lena Ringstad olsens favoritt
eksempel på at det er viktig å velge 
skala på riktig måte. Hvis du har en 
serie med temperaturdata som strekker 
seg over en periode på �000 år, kan
skje med gjennomsnittstemperaturer 
fra hvert eneste år i perioden, er det i 
utgangspunktet vanskelig å finne sam
menhenger uten å bearbeide dataene. 
– Vi kan for eksempel ta for oss perioder 
eller ”vinduer” på 30 år og regne ut slike 
ting som gjennomsnittstemperaturer 
eller temperaturvariasjoner innenfor 
dette vinduet. Da kan vi sammenlikne 
de ulike 30 år lange vinduene med hver
andre, forklarer olsen.

olsen og Godtliebsen har gjort slike 
beregninger med ulike størrelser på vin
duene, helt fra 30 til �45 år. – Da viser 
det seg at hvis du velger en finmasket 
skala med vinduer som rommer mellom 
30 og 64 år, så viser temperaturdataene 
at det har skjedd en signifikant økning 
i temperaturen etter ca år �900. Men 

hvis du isteden velger en grovmasket 
skala med ”vinduer” som rommer 
mellom ��6 og �45 år, viser tempera
turutviklingen at temperaturen på den 
nordlige halvkule var avtagende fra i 
perioden fra år �300 år �450. Tempe
raturøkningen etter år �900 blir ikke 
synlig med så store vinduer. og hvis du 
velger vinduer som rommer mellom 
64 og �00 år, ser det ikke ut som om 
gjennomsnittstemperaturen på den 
nordlige halvkule har endret seg i det 
hele tatt, forteller olsen.

Utviklet nye metoder

Dette eksemplet skal for all del ikke bru
kes til å avlive klimaeffekten, for både 
Godtliebsen og olsen tror at klimaet 
på Jorden er i ferd med å endre seg. 
– Men eksemplet viser tydelig at det 
er viktig å velge riktig skala når du skal 
hente ut informasjon fra tidsserier med 
data. Hvis du hadde brukt feil vindu til å 
studere disse dataene, kunne du risikert 
å gå glipp av viktig informasjon, under
streker Godtliebsen.

Skalaer skal velges med omhu

Det går ikke an å studere stjerner med mikroskop eller bakterier med teleskop: Forskere 
må passe på at verktøyets skala står i forhold til det som skal studeres. Men statistikerne 
kan bruke både store, mellomstore og små skalaer, som attpåtil kan gi helt forskjellige 
svar. Det er faktisk slik at du ofte må bruke mange skalaer for å få ut all informasjonen 
som ligger i dataene.

prosjektene:
Finding features from dependent data 

New scale-space techniques with 
 applications to climate reserach and 
imaging

prosjektleder: 
professor Fred Godtliebsen
prosjektmedarbeider: 
Forsker lena Ringstad olsen

Arbeidsplass: 
Institutt for matematikk og statistikk, 
Universitetet i Tromsø

Bevilgning: 4,5 mill. kroner
periode: �000–�006

��
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Godtliebsen og olsen, som begge er 
tilknyttet Universitetet i Tromsø, har 
samarbeidet med forskere ved både 
 polarinstituttet og Universitetssyke
huset NordNorge (UNN) i Tromsø. 

– Vi har i fellesskap utviklet nye flerskala
teknikker og metoder som er blitt publi
sert, og vi har raffinert og for bedret 
allerede eksisterende metoder. Dette 
prosjektet har også gitt oss  anledning 
til å etablere et nytt sam arbeid med 
utenlandske forskere,  forteller 
 Godtliebsen.

Livsstilssykdommer og 
hjernemedisin
De to statistikerne understreker at det 
er generelle metoder de har jobbet 
med, selv om BeMatAprosjektet foku
serte på klimaforskning og medisinsk 
bildebehandling (imaging). – Vi tar nå 
sikte på å videreføre metodene delvis 
innenfor eVitaprogrammet og i sam
arbeid med UNN og det nye teleme
disinske senteret for forskningsdrevet 
innovasjon i Tromsø. Vi har stor tro på 
at metodene kan brukes til å studere 
blant annet tidsdata fra undersøkelser 
med magnetisk resonans av hjerne
aktiviteter, noe som kan være veldig 

aktuelt i forbindelse med prekirurgiske 
inngrep. Vi tror også at teknikkene kan 
være verdifulle innen telemedisin til 
overvåkning av for eksempel personer 
med livsstilsrelaterte sykdommer som 
astma, diabetes, hjerteinfarkt osv. Vi 
har til og med sett på muligheten for å 
utvikle et automatisk verktøy som kan 
påvise ondartede føflekker i bilder som 
er tatt med mobiltelefon og overført 
til et telemedisinsk senter. Det tredje 
anvendelsesområdet ligger i et fortsatt 
samarbeid med polarinstituttet, der vi 
blant annet gjerne vil undersøke om 
det er noen forskjeller mellom klimaut
viklingen på Grønland og i Antarktis de 
siste �000 årene, forteller Godtliebsen.

Figuren til venstre viser temperaturavvikene på den nordlige halvkule de siste �000 årene, basert på et omfattende sett med data fra både boreprøver på 
Grønland, årringer, temperaturmålinger osv. Kurvene som går mest opp og ned er ”glattet ut” med en vindusstørrelse på 30 år, mens de jevneste kurvene 
representerer vinduer på �45 år.

Figuren til høyre viser de samme dataene, men uttrykt som signifikante avvik fra middelverdien. Her er temperaturøkninger markert med svarte felter og 
senkninger med hvite felter. De korte vinduene, fra 30 til 64 år, fanger opp en temperaturøkning med start omkring år �900, mens de over �00 år lange 
vinduene fanger opp et temperaturfall som startet på slutten av ��00tallet og dannet opptakten til det som kalles ”Den lille istid” – en periode med lavere 
gjennomsnitts temperaturer i perioden �400 til �850. Men hvis forskerne bare hadde brukt vinduer med 74 eller 86 års lengde, ville de ikke sett noen av 
delene.

�3
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Fiskere, hvalfangere og forvaltnings
myndighetene har diskutert i alle år 
hvor store fangstbestandene egentlig 
er, men nå har bruken av avanserte 
matematiske metoder gjort det mulig 
å lage bestandsestimater med mye mer 
realistiske mål på usikkerhet. 
– Vi begynte med å utvikle en bereg
ningsmetode for marine bestands
vurderinger, men metoden er generell 
og kan brukes på alle områder hvor 
mange usikre data og ukjente størrelser 
skal håndteres, forteller professor Hans 
Julius Skaug ved Matematisk Institutt, 
Universitetet i Bergen. Skaug har også 
en bistilling som forsker ved Havfors
kningsinstituttets sjøpattedyravde
ling, og har utviklet den nye metoden 
sammen med forskere fra Canada og 
universitetene i oslo og Bergen.

Lett og vanskelig

problemstillingen er lett forståelig, men 
vanskelig å løse: Du har sett til sammen 
ca �000 vågehval på forskjellige steder 
i Nordsjøen, Barentshavet og Norskeha

vet i ulike år. Du har altså informasjon 
fra en rekke punkter som er spredt i rom 
og tid, og disse opplysningene skal du 
bruke til å fastslå hvor mange våge
hval det er til sammen der ute, samt 
at du trenger et mål på usikkerheten i 
estimatet. problemstillingen kan være 
den samme også når det gjelder for ek
sempel torsk eller andre fiskearter, hvor 
forvaltningen trenger å vite bestandens 
størrelse mest mulig nøyaktig for å 
fastsette fangstkvotene. 

– Målsettingen vår i BeMatAprosjektet 
var å lage en beregningsmetode basert 
på en spesiell numerisk teknikk som 
 heter automatisk derivasjon. Hvis du 
husker at du deriverte annengrads
likninger da du gikk på videregående, 
husker du kanskje også at det deriverte 
uttrykket beskriver likningens stignings
tall. ”Automatisk derivasjon” betyr at 
det er datamaskinen som foretar 
 derivasjonen istedenfor du selv. Det 
finnes liknende statistiske metoder 
utviklet av andre forskere, men dette 
med automatisk derivasjon er unikt for 
vår metode, forteller Skaug.

1000 vågehval betyr 100 000 

Havforskerne har i mange år talt vågehval i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, 
men det er jo umulig å finne alle dyrene. Så – hvor stor er bestanden egentlig? 
professor Hans Julius Skaug har den numeriske metoden som finner det beste svaret: 
Bestanden er mest sannsynlig på ca �00 000 individer.

prosjektet:
Latent variable models handled with 
optimization aided by automatic 
 differentiation application to marine 
resource assessments.

prosjektleder: 
professor Hans Julius Skaug

Arbeidsplass:  
Matematisk institutt ved Universitetet i 
Bergen og Havforskningsinstituttet

Bevilgning: 3,4 mill. kroner
periode: �00�–�005

I Norge har den statistiske metoden 
gitt innspill til en vurdering av vågehval
bestanden. Metoden er gjort tilgjengelig 
i den kommersielle programvaren AD 
Model Builder.
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Generell metode

professor Skaug og kollegene har 
utviklet en databasert modell hvor alle 
tilgjengelige data om for eksempel 
vågehvalbestanden kan puttes inn og 
omformes til en slags ligning – ved 
bruk av statistiske lover– som kan 
deriveres automatisk. Deretter finner 
datamaskinen fram til det punktet hvor 
den  deri  verte er lik null, det vil si funk 
sjonens toppunkt hvor den verken stiger 
eller synker. Dette er punktet der det 
er best mulig samsvar mellom modell 

og data. Resultatet er et estimat på ca 
�00 000 vågehval, med en usikkerhet 
på �5 %. 

– Metoden kan også brukes på fiske
bestander hvor det for eksempel kan 
finnes data fra 50 år bakover, spesifisert 
på ti forskjellige årsklasser som eksis
terer samtidig. Da har du til sammen 
500 ukjente størrelser i modellen, mens 
man fra et forvaltningssynspunkt kun 
er interessert i én størrelse, nemlig 
 bestandsstørrelsen i dag, tilføyer Skaug.

Den generelle metoden kan like gjerne 
brukes til bestandsvurderinger på land, 
eller for den saks skyld innen for eksem
pel medisinsk statistikk. I Norge har den 
allerede gitt innspill til en vurdering 
av vågehvalbestanden, og metoden er 
gjort tilgjengelig i den kommersielle 
programvaren AD Model Builder. 

Hvor mange vågehval finnes det egentlig? Det beregningsorienterte matematiske svaret er også det sikreste, nemlig at det finnes ca �00 000 dyr. 
 Foto: Havforskningsinstituttet
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Det hele begynte i �003, da Skotheim 
holdt på med sin doktorgrad i anvendt 
matematikk og fysikk under veiled
ning av professor lakshminarayanan 
Mahadevan ved Universitetet i Cam
bridge, Storbritannia. Mahadevan reiste 
på ferie og ba Skotheim vanne Venus 
fluefangeren sin. Skotheim ble fascinert 
av den kjøttetende planten og begynte 
å gruble på hvordan det kunne ha seg 
at den kunne klappe sammen bladene 
rundt et intetanende insekt i løpet av et 
tidels sekund.

Da Mahadevan kom tilbake fra ferie, 
begynte de to å diskutere hvordan den 
raske lukkemekanismen kunne forkla
res. De merket bladene og fotograferte 
dem med høyhastighetsvideo, og de 
analyserte bildene og lagde en mate
matisk modell av hva de så. Resultatet 
ble en artikkel i Nature i januar �005, 
som raskt ble sitert verden rundt. De 
generelt interesserte leserne syntes 
dette var en morsom historie, og for
skerkollegene gledet seg fordi artikkelen 
beskrev et nytt biologisk prinsipp og en 
ny måte å anvende matematikk på.

Som en spent bue

– Venus fluefangeren (Dionea musci
pula) benytter et prinsipp vi kan kalle 
elastisk instabilitet. Hvis du skjærer en 
tennisball i to og vrenger den, vil den 
motstå press en stund før den plutse
lig skifter tilbake til opprinnelig fasong. 
Det er noe liknende som skjer i Venus 
fluefangeren: Den bygger opp spen
ning i bladet ved å pumpe vann fra en 
cellegruppe til en annen, slik at bladet 
står som en spent bue. Når et insekt 
kommer borti et sansehår på bladets 
overflate pumpes det enda litt mer 
vann over til den spente cellegruppen, 
og hvis insektet kommer borti enda et 
blad klapper ”tennisballen” plutselig 
sammen, forklarer Skotheim.

Men alt det der er egentlig historie. Jan 
Skotheim liker bedre den vitenskapelige 
artikkelen som ble publisert halvannet 
år senere. I mellomtiden hadde han 
forflyttet seg til Harvard University i 
USA, og nå holder han til på Rockefeller 
University i New York.

Tester fartsgrensene i planteriket

Jan Skotheims forskning ble viden kjent i �005, da han var med på et team som avslørte 
hemmeligheten bak verdens antatt raskeste plantebevegelse hos Venus fluefanger. 
Nå har forskerteamet gått videre og kartlagt de generelle fartsgrensene som gjelder 
utenom dyreriket. Det viser seg blant annet at det finnes både sopp og planter som slår 
fluefangeren ned i støvlene.

prosjektet:
Biologisk fluiddynamikk
Queens College, Cambridge, Storbritannia  

prosjektleder: 
postdoktorstipendiat Jan Skotheim 

Arbeidsplass: 
Center for Studies in physics and Biology, 
The Rockefeller University

Bevilgning: �,� mill. kroner
periode: �00�–�004
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I den nye artikkelen har Skotheim og 
kollegene gått enda grundigere til verks 
og kartlagt de generelle fartsgrensene 
som gjelder i planteriket og hos sop
pene. Det er nemlig en illusjon å tro at 
planter står stille: I virkeligheten dreier 
de seg for eksempel sakte etter solen, 
åpner eller lukker blomstene sine etter 
behov, eller kveiler utløpertrådene sine 
langsomt rundt naboplanten for å 
klatre litt høyere. Alt dette gjøres med 
utgangspunkt i hydrauliske og meka
niske prinsipper.  

– Vi har undersøkt hvor raskt planter 
kan bevege seg ved å flytte vann mel
lom ulike celler, og det kan vi bruke som 
en slags fartsgrense. Hvis noe beveger 
seg fortere enn fartsgrensen, vet vi der
for at det er noe spesielt som foregår. 
Vi har faktisk funnet en god del planter 
som bryter fartsgrensen, og vi har sett 
på hvilke generelle trekk disse plantene 
har, forteller Skotheim.

Fartsrekordholderne

Det viser seg at det er to ulike prinsip
per ute og går blant fartsovertrederne 
i planteriket. Venus fluefangeren og en 
del andre planter genererer raske og 
forholdsvis store bevegelser ved å bruke 
hydrauliske prinsipper og elastisk insta
bilitet. Mange andre planter genererer 
enda større hastigheter ved en eksplo
sjonsliknende prosess. 

– Den største hastigheten vi har fun
net hos plantene er hos kanontreet 
(Hura crepitans), en tropisk amerikansk 
tresort i vortemelkfamilien. Frukten er 
en stor kapsel som tørker langsomt inn 
under modningen, før den plutselig 

sprekker med et smell og slynger frøene 
sine ut med hastigheter opptil 70 meter 
per sekund, forteller Skotheim.

De såkalte kulemuggsoppene i slekten 
pilobolus, som har gjort det til en spe
sialitet å vokse på dyreekskrementer, er 
også litt av noen råkjørere. Til tross for 
at de sjelden blir mer enn � centimeter 
store, kan disse soppene kaste sporangi
ene sine opptil to meter av gårde. Jan 
Skotheim har påvist at kastebevegelsen 
hos pilobolus foregår i løpet av utrolige 
0,000� sekund, som er ti ganger raskere 
enn de 0,00� sekundene som er målt 
hos kanontreet. Venus fluefangeren blir 
rene lusekjøreren i sammenlikning, med 
sine 0,� sekunder. 

– Kanontreet og kulemuggsoppen har 
antakelig kommet til grensen for hva 
det er mulig å oppnå av hastigheter 
blant plantene og soppene, konstaterer 
Skotheim.

Komponenter til mikro-
systemer

Artikkelen i Nature i �005 har for øvrig 
stimulert flere forskergrupper til å un
dersøke om det går an å bygge brytere 
eller andre komponenter til mikrosyste
mer ved hjelp av prinsippet om elastisk 
instabilitet. – Det er for tidlig å vite hva 
som kan komme ut av den forskningen, 
men det hadde jo vært morsomt om 
mekanismene hos Venus fluefanger 
og de andre raske plantene kunne gi 
opphav til praktiske anvendelser, kom
menterer Skotheim.

Våren �007 har han kastet seg over en 
ny oppgave; han vil finne ut hvordan 
den encellede gjærsoppen (Saccharo
myces) er i stand til å måle hvor stor den 
er. Gjærsoppcellen deler seg nemlig i to 
når den har vokst og nådd en viss stør
relse, men hvordan vet soppen hvor stor 
den er blitt? Jan Skotheim tror dette 
handler om matematikk, og går nå på 
jakt etter de matematiske ligningene 
som kan beskrive gjærsoppens selv
målingsmetoder.

Den kjøttetende planten 
Venus fluefanger kan 
klappe sammen bladene 
i løpet av et tidels sekund 
ved hjelp av hydrauliske 
prosesser og elastisk 
instabilitet.  

Foto: peter Schweitzer
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Vinterskolen i beregningsorientert ma
tematikk ble arrangert for første gang 
i �00�, og lie har vært ”skolesjef” helt 
fra starten av. Deltakerne har åpenbart 
hatt stort utbytte av tiltaket; ellers ville 
de neppe kommet tilbake opptil trefire 
ganger for å lære mer om beregnings
orientert matematikk i løpet av firefem 
hektiske ukedager. – Vi ser også at noen 
av aktivitetene har ført til konkrete re
sultater i etterkant. For eksempel vet jeg 
at minst ett nytt miljø begynte å bruke 
linuxclustere etter at en av forskerne 
deres hadde vært på Vinterskolen og 
lært metoden. Det er også klart at 
skolen har betydd mye for nettverks
bygging mellom forskere. Vi har til og 
med to forskere som er blitt gift etter 
at de møtte hverandre på Vinterskolen! 
forteller lie.

Nettverk var en hovedtanke

Nettverksbygging var for øvrig en 
av  hovedtankene med Vinterskolen. 
– Dette skulle være en skole med mer 
enn undervisning, for vi ville også 

kombinere med sosiale og sportslige 
 aktiviteter. Faglig undervisning kan 
man få mange steder, men en atmo
sfære som stimulerer til nettverk er mer 
 sjelden. og nettverk er faktisk noe av 
det aller viktigste en ung forsker kan få 
med seg, mener lie.

Vinterskolen har hele tiden holdt til på 
ærverdige Dr. Holms Hotel på Geilo, 
hvor det er rik anledning til å stå på 
”nedoverski” mellom øktene. – Mate
matikere er akkurat som andre folk: De 
liker å bo godt og spise godt, og de liker 
å gå på ski, og de liker å ha det hyggelig, 
og så får vi veldig konkurransedyktige 
priser fordi vi kommer som gruppe i 
ukedagene utenom den verste høyse
songen, forteller lie.

En ekstra dimensjon

Vinterskolen har hatt mellom 35 og 70 
deltakere hvert år siden �00�. De første 
årene var tiltaket støttet av BeMatA, 
og nå blir tiltaket videreført gjennom 
forskningsprogrammet eVita. 

Matematisk nettverksbygging på Vinterskolen 

– Det er vanskelig å evaluere et slikt tiltak som Vinterskolen, men vi har fått veldig 
 mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne, forteller sjefsforsker KnutAndreas lie 
ved SINTEF IKT. Det er i alle fall ikke en overdrivelse.

prosjektet:
Vinterskole i beregningsorientert 
matematikk

prosjektleder: 
Sjefsforsker KnutAndreas lie 

Arbeidsplass:  
SINTEF IKT, Anvendt matematikk

Bevilgning: �,5 mill. kroner
periode: �00�–�006

Vinterskolen ble initiert av BeMatA i �00� 
og tiltaket er videreført i eVITA.
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– I starten var undervisningen innret
tet mot doktorgradsstudenter ”pluss/ 
minus”, dvs at også avanserte hoved
fagsstudenter samt postdoktorer og 
yngre forskere kunne delta. Etter hvert 
har vi også trukket inn en del etablerte 
forskere. lærerne har hele tiden vært 
internasjonale eksperter, som i paren
tes bemerket også kan være norske, 
for teller lie.

De norske beregningsorienterte mate
matikerne er ikke alene om å dra til 
fjells for å gjøre seg skarpere. I USA 
arrangeres for eksempel den prestisje
tunge MultiGridkonferansen hvert år 
på Copper Mountain, og norske fysikere 
har i mange år satt hverandre stevne 
i Rondane. – Slike tiltak får en ekstra 
dimensjon når det ikke er naturlig at 
folk reiser hjem til sitt eget hver kveld, 
understreker lie.

Bygging av linuxclustre vakte stor interesse på den første Vinterskolen i �00�.   Foto: Åsmund Ødegård, Simula

Solving the Stokes equations with DolFIN (http://www.fenics.org).  
Illustrasjon: Anders logg
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Structured stochastic modelling of the population dynamics of cod 
along the Norwegian Skagerrak coast
professor Nils Chr. Stenseth, Biologisk institutt, Uio, �999

Workshop on marine spatial modelling
professor Jarl Giske, Institutt for biologi, UiB, �999–�000

Towards a statistical model for the uncertainty in fishery data for 
stock assessment in the Barents Sea
professor Arnoldo Frigessi, Norsk Regnesentral, �999

Numerisk modellering av kritiske overflate-effekter knyttet til 
 havbølger – forprosjekt
Research engineer Jørgen R. Krokstad, MARINTEK, �999–�000. 

Tidevannsmodeller for norskekysten
professor Bjørn Gjevik, Matematisk institutt, Uio, �999–�000

Transparente render for havmodeller – et forprosjekt
professor lars petter Røed, Meteorologisk institutt – oslo, �999

Metodikk for beregning av indre trykk i sigma-koordinat havmodeller
professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt, UiB, �999–�000

Computational modelling of marine environmental flows
professor Brynjulf owren, Institutt for matematiske fag, 
NTNU, �999–�000

Modelling the marginal ice zone with a coupled mesoscale 
of atmosphere, sea ice and ocean – pilot study
professor Sigbjørn Grønås, Geofysisk institutt, UiB, �999

Advection Schemes for Coastal Ocean Models of Unstructured 
 Triangular Meshes
Seniorforsker W. paul Budgell, Havforskningsinstituttet, �999

Software for Partial Differential Equations (SPDE)
Adm.dir. Aslak Tveito, Institutt for informatikk, Uio, �000–�003

Nasjonal konferanse i Numerisk Mekanikk
professor Bjørn Skallerud, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, 
NTNU, �00�

Matematiske modeller for å beskrive og analysere fargemønster- 
dannelse hos pattedyr
professor Erik plathe, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), 
�000

Robust Numerical Methods for partial Differential Equations
professor Ragnar Winther, Institutt for informatikk, Uio, �000–�005
Wavelet-baserte metoder for feature-analyse av jordobservasjons-
data i form av satellittbilder
professor Tor Flå, Matematisknaturvitenskapelig fakultet, 
UiT, �000–�003

Vinterskole i beregningsorientert matematikk
Forskningssjef KnutAndreas lie, SINTEF IKT Anvendt matematikk, 
�00�–�004

Finding features from dependent data
professor Fred Godtliebsen, Institutt for matematikk og statistikk, UiT, 
�000–�004

Non-stationary, non-Gaussian spatio-temporal modelling
professor Nils lid Hjort, Matematisk institutt, Uio, �000–�00�

Konferansen  Mathematical Methods for Curves and Surfaces V i Oslo
professor Tom Johan lyche, Institutt for informatikk, Uio, �000

Structured Stochastic Models and Computer-Intensive Inference in 
Biological Marine Systems
professor Håvard Rue, Fakultet for informasjonsteknologi, matema
tikk og elektronikk, NTNU, �000–�004

Nonlinear partial differential equations of evolution type – theory 
and numerics
professor Helge Holden, Fakultet for informasjonsteknologi, matema
tikk og elektronikk, NTNU, �000–�004

Statistiske metoder for generering av turbulente strømningsfelt
professor Helge I. Andersson, Fakultet for ingeniørvitenskap og 
 teknologi, NTNU, �000–�003

Optimaliserte tidevannsmodeller med høy romlig oppløsning for 
norske kystfarvann
professor Bjørn Gjevik, Matematisk institutt, Uio, �000–�003

Computational Methods for Stratified Flows Involving Internal Waves
professor Brynjulf owren, Institutt for matematiske fag, 
NTNU, �000–�005

Modellering av ekstreme havbølger og havbølgeklima på mesoskala
professor Kristian Barstad Dysthe, Matematisk institutt, 
UiB, �000–�004

Prosjektoversikt BeMatA 1999–2007
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GI4PDE – Geometric Integration for Partial Differential Equations
professor Hans MuntheKaas, Institutt for informatikk, 
UiB, �00�–�005

Ikke-lineære modeller for samvirke mellom bølger og konstruksjoner
Dr.ing. Vibeke Moe, MARINTEK, �00�–�005

Europeisk kollokvium i strømningsmekanikk
professor Helge I. Andersson, Institutt for energi og prosessteknikk, 
NTNU, �00�

Biologisk fluiddynamikk
Doktorgradsstipendiat Jan Marcel Skotheim, �00�–�004

Reduced basis modeling of hierarchical flow systems
professor Einar Malvin Rønquist, Institutt for matematiske fag, 
NTNU, �00�–�006

Hedonic models of fish behaviour
professor Jarl Giske, Institutt for biologi, UiB, �00�–�006

Latent variable models handled with optimization aided by automa-
tic differentiation application to marine resource assessments
professor Hans Julius Skaug, Havforskningsinstituttet, �00�–�005

Turbulence and turbulent heat/mass transfer in oceanic boundary 
layers
Seniorforsker Guttorm Alendal, UNIFoB AS – Avdeling for beregnings
vitenskap, �00�–�006

Modelling of meandering river evolution using CFD
professor Nils Reidar Bøe olsen, Institutt for vann og miljøteknikk, 
NTNU, �00�–�005

Mathematical models and numerical methods for simulating the 
electrical activity of the heart
Adm.dir. Aslak Tveito, Simula Research laboratory AS, �003–�005

Tsunamis generated by asteroid impacts, rockslides and landslides
professor Hans petter langtangen, Simula Research laboratory AS, 
�003–�006

An accurate approximation for compositional flow models
professor Magne S. Espedal, Matematisk institutt, UiB, �003–�006

Mathematical methods in mesh-based modelling
professor Michael Stephen Floater, Institutt for informatikk, 
Uio, �003–�006

Evaluation of Bayesian hierarchical models
professor Nils lid Hjort, Matematisk institutt, Uio, �003–�007

2. nasjonale konferanse i numerisk mekanikk
professor Bjørn Skallerud, Institutt for energi og prosessteknikk, 
NTNU, �003

Geometric methods in numerical integration of differential equations
professor Brynjulf owren, Institutt for matematiske fag, NTNU, �003

Vinterskoler i beregningsorientert matematikk 2004–2006
Forskningssjef KnutAndreas lie, SINTEF IKT Anvendt matematikk, 
�004–�006

Parameter estimation and geometric fiber reconstruction from MR 
diffusion tensor images of the brain
professor Xue Cheng Tai, Matematisk institutt, UiB, �004–�006

Analysis and numerics for Nonlinear Waves (NonWave)
professor Helge Holden, Institutt for matematiske fag, 
NTNU, �004–�006

New scale-space techniques with applications to climate reserach 
and imaging
professor Fred Godtliebsen, Institutt for matematikk og statistikk, UiT, 
�004–�006

Mathematical modelling of stability and dynamics of localized acti-
vity in biological cell networks
professor John Wyller, Institutt for matematiske realfag og teknologi, 
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), �004–�006

Third National Conference on Computational Mechanics – MekIT'05
professor Helge I. Andersson, Institutt for energi og prosessteknikk, 
NTNU, �005–�006

Pressure-Based Hybrid Flux Splitting Schemes for Compressible Flows
Forsker Steinar Evje, International Research Institute of Stavanger AS, 
petroleum, �005–�006

An international conference on PDE-Based Image Processing and 
Related Inverse Problems
professor Xue Cheng Tai, Mathematics for Applications, Uio, �005 
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