
For 25 år siden var vår utford-
ring å lære nye studenter å
programmere en datamaskin.
I dag er utfordringen å lære
nye studenter en ny genera-
sjon matematisk metoder
som skal danne grunnlaget
for neste generasjon
industrielle utvikling. 

KYBERNETIKK. For noen år si-
den uttalte en industrileder på
Sunnmøre. «Tiden er nå forbi,

da vi her på
Nordvestlan-
det kan leve av
å eksportere
stål, sammen-
satt til skip.
Det vi nå må
leve av, er å ut-
vikle og ek-
sportere mar-
tim kybern-
etikk.» Hva
ligger så bak
det mystiske

begrepet kybernetikk? Et begrep
som høres ut som det er tatt fra
science fiction. Begrepet ky-
bernetikk ble skapt av Norbert
Wiener. Under den 2. verdens-
krig fikk Wiener i oppgave å ut-
vikle et radarbasert luftvernsy-
stem som kunne ta ned tyske ra-
ketter. Luftvernsystemet skulle
kunne identifisere mål fra en
primitiv radar og bruke avansert
reguleringsteknikk til å beregne
kulens bane fram til målet.

Wiener hadde studert filosofi
og hadde kontakt med noen av
samtidens beste biologer. Han så
snart en sammenheng mellom
reguleringsteknikken i våpensy-
stemet og de kompliserte regu-
leringsmekanismer en finner i
naturen. I 1950 kom han med bo-
ken: «Cybernetics or Control
and Communication in the Ani-

mals and the Machine». Begre-
pet kybernetikk tok han fra det
greske ordet kybernets, som be-
tyr styrmann. Wiener døde i
1964 på natt-toget mellom
Trondheim og Stockholm. Det
han etterlot seg, var ideen om
maskiner som etterlikner selv-
regulerende mekanismer i natu-
ren.

Kybernetikk og kontroll Du har
kanskje lurt på hva som egentlig
styrer en moderne fullautomati-
sert produksjonsbedrift. Ved
første øyekast kan vi se at auto-
matisk produksjonen styres av
maskiner som bearbeider og
monterer materialer. Ser vi nær-
mere etter, ser vi at maskinene er
styrt av datamaskiner, som igjen
er styrt av programvare. Det vi
ikke ser, er at programvaren er
styrt av kybernetikk. Kybern-
etikken består av et sett regler og
matematiske modeller for kon-
troll av instrumentering og ar-
beidsprosesser.

Kybernetikken utøver nå kon-
troll over elektrisk kraftproduk-
sjon, kjemisk produksjon, meka-
nisk produksjon og transportsy-
stemer. Uten at du merker det, er
det kybernetiske systemer som
utøver kontroll i fly, skip, biler,
PC-er, mobiltelefoner, kjøkken-
utstyr osv. Når en bruker begre-
pet marin kybernetikk, betyr det
i praksis kybernetiske modeller
som styrer smart instrumente-
ring på alle nivå i skip og offsho-
re installasjoner.

Kybernetikk i produkter. Intel
har fra pionertiden vært en le-
dende bedrift i å utvikle elektro-
niske hukommelser. I 1970 fikk
bedriften i oppdrag å utvikle no-
en programmerbare elektronis-
ke komponenter til et kassapa-
rat. Da komponentene var fer-
dig, var kunden slått konkurs.
Problemet ble løst ved at de,

under sterkt tvil, begynte å mar-
kedsføre kretsene under slagor-
det mikroprosessor. På den ti-
den var de ikke sikker på om
mikroprosessoren i det hele tatt
kunne brukes til noe nyttig. Men
mikroprosessoren var som skapt
for kybernetikken. Elektronik-
kingeniører begynte snart å be-
trakte mikroprosessoren som en
programmerbar komponent.
Ideen om en programmerbar
komponent dannet grunnlaget
for en ny måte å tenke på. I ste-
det for å spesialbygge utstyr og
instrumentering, kunne en nå
lage programmere funksjoner.
Dette førte til at produktutvik-
ling skiftet fokus. Fra spesial-
bygget instrumentering, til stan-
dard mekanikk og programmer-
bare funksjoner.

Skiftet i synet på produktut-
vikling, førte til industrielle
strukturendringer. De kom først
i elektronikkindustrien fra 1970-
årene og fikk etter hvert ring-
virkninger til andre næringer. I
elektronikkindustrien mente en
først at en kunne utvikle nye
produkter hjemme og produsere
i lavkostland. De kom snart til å
erfare at de her også overtok
produktutviklingen. Slik ble
elektronikkindustrien et varsel
om den bølge av internasjonali-
sering og industrielle struktur-
endringer som kom i de neste 20
årene.

Kybernetikk og arbeidsplasser.
Skiftet i retning av fleksibel pro-
grammerbar instrumentering,
førte til at en kunne utvikle stan-
dardiserte fleksible produk-
sjonssystemer. Dette la grunnla-
get for fleksible produksjonscel-
ler, automatisk lagerstyring og
de automatiske produksjonssy-
stemene som en i dag har eksem-
pler på her på Sunnmøre. Kam-
pen om arbeidsplassene står nå
mellom kampen om smartere

kybernetiske systemer i høy-
kostland, og billigere arbeids-
kraft i lavkostland. 

Kunnskapsskiftet. Da innsatsen
endret fokus fra produksjon til
produktutvikling, fikk vi et skif-
te i bedriftenes kunnskapsprofil.
Forskning var for mange noe
som ble forbundet med menn i
hvite frakker ved institutter og
universiteter. Kunnska psskiftet
førte til at forskningen ble mer
direkte integrert i bedriftene.
Dette satte nye krav til akade-
miske kunnskaper. Tradisjonel-
le yrkesprofesjoner begynte å
smelte sammen. Høgskolene
fikk mindre spesialiserte fagpla-
ner, de begynte å låne univer-
sitetene sine klær og de knytter
nå forskningen opp mot under-
visningen.

Kybernetikk i simulering. I
1960-årene hadde Forsvarets
Forskningsinstitutt på Kjeller en
hovedfagstudent som studerte
operativsystemer til datamaski-
ner. Det var Kristen Nygaard
som i Norge er mest kjent som
EU-general. Nygaard kom på
den ide at han ville dele et opera-
tivsystem inn i mindre program-
mer som simulerer noe fra virke-
ligheten. Det temaet han ville
studere, var hvordan innføring-
en av EDB ville komme til å på-
virke bedrifter og arbeidere. Det
han neppe hadde forestilt seg,
var at det var verktøyet for simu-
leringen, som fikk store ring-
virkninger for datafaget og be-
driftene i årene framover. I dag
simulere bedrifter sin egen pro-
duktutvikling. Komplekse mo-
deller kombinerer Internett
med 3-dimensjonal visualise-
ring, digitale kart og kybern-
etikkske modeller. Det er denne
type simuleringsmodeller som
benyttes i de maritime simulato-
rene ved Høgskolen i Ålesund og

som nå videreutvikles i høgsko-
lens forskningsprogram «Det
virtuelle Møre».

Hvor går kybernetikken? Poten-
sialet til nyskaping og innova-
sjon er i dag avhengig av å kunne
utvikle smartere metoder. Dette
krever en ny generasjon kunn-
skaper. For 25 år siden var vår
utfordring å lære nye studenter å
programmere en datamaskin. I
dag er utfordringen å lære nye
studenter en ny generasjon ma-
tematisk metoder som skal dan-
ne grunnlaget for neste genera-
sjon industrielle utvikling.

Kybernetikken har vært an-
vendt ut fra et ønske om kon-
troll, men naturen har ingen me-
kanistisk overordnet kontroll.
Naturen optimaliserer sine res-
surser over tid ved å innføre
mangfold og tilpasser seg med
tilfeldige endringer. Denne er-
kjennelsen har ført til at kybern-
etikken er i ferd med å ta i bruk
en ny type modeller fra biologi-
en. De mest kjente eksemplene
er neurale nettverk som er mo-
deller av hjerneceller og genetis-
ke algoritmer som er modeller
av genetiske arveegenskaper.

Et karakteristisk trekk ved
disse metodene er at de er mer
fleksible, har lettere for å tilpas-
se seg, og de gir normalt mer op-
timale løsninger. Samtidig inn-
føres det en usikkerhet i model-
lene. På samme måte som natu-
ren eksperimenterer med våre
gener, må modellene eksperi-
mentere for å lære nye egenska-
per. Denne egenskapen repre-
senterer et skifte fra et mekanis-
tisk syn på teknologi, til et orga-
nisk syn på teknologi.

Kybernetikken er altså fortsatt
en drivkraft bak innovasjon og
strukturendringer i samfunnet.
Det er derfor dette begrepet
fremdeles høres ut som om det
er tatt fra science fiction.
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LengdeSend til

Matematikken som omformer samfunnet
Ekornes-konsernet er blant de bedriftene i Norge som har tatt i bruk flest roboter og datamaskiner i produksjonen for å drive så rasjonelt her i landet at en kan konkurrere med billig arbeids-
kraft i utlandet. Her bidrar en robot i den offisielle åpningen av nyefabrikken på Ikornnes. ARKIVFOTO: STÅLE WATTØ

HARALD YNDESTAD
førsteamanuensis
ved Høgskolen
i Ålesund
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