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Cauchy-Poisson-problemet går egentlig ut på 
å kaste en stein i vannet
• Når vi kaster en stein i vannet, dannes det tidsavhengige ringbølger

• Steinen genererer ringbølger på to måter: (1) Vannet skyves til side og 
danner en lokal forhøyning som faller ned igjen og utløser 
tyngdesvingninger/bølger  (2) Kraftimpulsen fra steinen som treffer 
vannet, omgjøres til bevegelsesmengde i vannet

• Klassisk linearisert Cauchy-Poisson-teori skiller strengt mellom disse 
to problemstillingene (uten stein): (1) Vann slippes løs fra ro med en 
liten lokal forhøyning. (2) Vannet mottar en liten konsentrert 
kraftimpuls og beveger seg deretter fritt

• Ikke-lineær teori: (1) Stor lokal forhøyning. (2) Stor lokal kraftimpuls



Cauchy-Poisson-problemet. Trenger vi å forstå 
å kaste en stein i vannet? Historisk/geofysisk
• Naturlig nysgjerrighet omkring vannbølger. Disse bølgeproblemene 

var kjent lenge før noen visste at lyd og lys er bølgefenomener

• Å kaste stein i vannet er spennende fordi det er et sterkt dispersivt 
bølgefenomen. Lyd og lys er nesten helt ikke-dispersive, ellers kunne 
vi ikke se og høre klart (våre viktigste sanseinntrykk ville bli uklar grøt)

• Matematisk utfordrende problem. Viktig for utviklingen av 
matematisk fysikk fra tidlig på 1800-tallet

• Geofysisk viktig for diverse tsunami-fenomener: Fjellskred i innsjøer, 
meteornedslag, kalving av isbreer



Cauchy-Poisson-problemet. Lineær teori
Å kaste en stein i vannet er strengt tatt tre 
problemer sauset sammen: 

(1) Et legeme trenger raskt ned i vannet      
(2) Overflaten som løftes opp rundt steinen 
og deretter danner tyngdesvingninger                                                       
(3) Trykkimpulsen fra steinen som setter 
vannet brått i bevegelse

Bølgene som dannes studeres best uten steinen. To subproblemer

(1) Overflaten løftes opp og slippes løs under tyngdens påvirkning                                                      
(2) Trykkimpuls som setter vannet brått i bevegelse

Disse to problemene er uavhengige i lineær teori: (1) En liten 
overflateforstyrrelse slippes løs. (2) En liten trykkimpuls starter bevegelsen



Det klassiske Cauchy-Poisson-problemet:     
Lineær teori superponerer to subproblemer
• Det lineariserte Cauchy-Poisson-problemet er vannbølgeteoriens mest 

klassiske problem. To unge franskmenn, Augustin Louis Cauchy (1789-1857) 
and Siméon Denis Poisson (1781-1840) løste dette initial-verdi-problemet 
analytisk og publiserte det i 1815, for 202 år siden

• Siden det er to tidsderiverte i det fulle vannbølgeproblemet, så er det to 
integrasjonskonstanter, som igjen svarer til to uavhengige initial-tilstander 
som forårsaker hver sin påfølgende bølgebevegelse:

• En deformert overflate som slippes løs fra ro under påvirkning av tyngden 
(det primære CP-problemet)

• En horisontal overflate som settes i bevegelse av en initiell trykkimpuls (det 
sekundære CP-problemet)

• Asymptotisk gyldig bølgeløsning for store tider er veletablert (Lamb 1932) 



Det primære Cauchy-Poisson-problemet. Ikke-
lineær teori i form av endelig amplityde (2D)

Her viser vi en spiss topp med ganske stor amplityde
som slippes løs, og dens initielle strømlinjer, på uendelig 
dyp. Endelig amplityde må tas hensyn til på grunn av 
bølgens bratthet. Spissen med to helninger på 45⁰ har 
null trykkgradient, og den faller derfor fritt

Den lineariserte Bernoulli-ligningen gjelder for det tidlige 
akselerasjonspotensialet som oppfyller Laplace’s ligning. Eksakt 
dynamisk randbetingelse for endelig overflatehevning gir

,,  z=η(x,0).



Det primære Cauchy-Poisson-problemet. Ikke-
lineær teori kreves når vi ikke kan snu fortegnet
Vi viser en spiss bølgetopp med ganske stor amplityde som slippes løs, 
og dens initielle strømlinjer. Vi sammenligner toppen med den runde 
bølgedalen som vil gi samme initielle strømningsfelt som bølgetoppen 

Akselerasjonsfeltene (dipolfelter) er identiske men med motsatt 
fortegn. Ut fra lineær teori skulle bølgedalen ha vært speilbildet av 
bølgetoppen. Dette er altså ikke-lineær teori for fri overflate.



Det primære Canchy-Poisson problemet. En 
bølgetopp og en bølgedal ved siden av hverandre

En sum av to dipol-potensialer med motsatt fortegn lager denne 
kombinerte overflatefasongen med tilhørende strømlinjer, som vi her 
sammenligner med de to enkle dipolfeltene med motsatt fortegn



Det primære Cauchy-Poisson-problemet. 
Rene sinus-svingninger i horisontal retning

Vi viser først den ekstreme periodiske bølgeformen som slippes løs, 
med dens initielle strømlinjer. Middeldypet er lik bølgetoppen. 

Her er tilhørende isobarer for initiell strømning. Merk at hver isobar  
ville kunne redefineres som en fri overflate. Bunnen er ikke en isobar! 



Det ikke-lineære Cauchy-Poisson-problemet in 3D

Den klassiske Disney-filmen 
med Donald Duck i snøballkrig 
med nevøene illustrerer ikke-
lineære problemer: (i) Det 
primære CP-problemet i 3D. 
En stor forhøyning (et is-skip), 
smelter øyeblikkelig for å 
kollapse under tyngden.        
(ii) Donald treffer så overflaten 
med en kraftimpuls ,             
som representerer          det 
det sekundære                       
CP-problemet i 3D



Det sekundære Cauchy-Poisson-problemet. En 
dimensjonsløs størrelse G avgjør viktigheten av 
ikke-linearitet

Vi vil betrakte en trykkimpuls med amplityde P0 og horisontal 
lengdeskala L. Vannet har tettheten ρ. Tyngdens akselerasjon er g. 

Den dimensjonsløse tyngdeparameteren G er viktig:  G = ρLg/P0

G må være mindre enn 1 for at ikke-lineære effekter skal rekke å 
utvikle seg før bevegelsen blir tyngdestyrt. Når tyngden tar over, vil 
dispersjonen gjøre at bølgegruppen beskrives bedre og bedre ved 
lineær teori. Ikke-lineære effekter er viktigst dersom de kan utvikle 
seg innenfor tidsintervaller kortere enn  Δt definert ved  Δt = (L/g)1/2, 
som krever G<1.  Vi skal studere hvordan bølgefasongen utvikler seg 
for små tider, når trykkimpulsene er en klasse av multipol-funksjoner.



Det sekundære Cauchy-Poisson-problemet. Noen 
trykkimpulser og deres initielle hastighetsfelter (1)

Trykkimpulsen P(x) har 
amplityde P0 og horisontal 
lengdeskala L. Vi viser først 
en uniform trykkimpuls        
(-1/2<x<1/2)  og dens 
induserte vertikalhastighet 
på vannoverflaten z=0
(blått). Merk at 
horisontalhastigheten er null 
på den frie overflaten, men 
ulik null under 
trykkimpulsen. Hastigheten 
er singulær ved x=±1/2, hvor 
trykkimpulsen slutter
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Dimensjonsløs vertikalhastighet:   w(x,0,0) = -1/(1- 4 x2)                
som gir samme fjernfelt som en vertikal dipol  



Det sekundære Cauchy-Poisson-problemet. Noen 
trykkimpulser og deres initielle hastighetsfelter (2)
Trykkimpuls-amplityde P0 . 
Lengdeskala L. For å unngå 
singulariteter skal vi bruke 
kontinuerlige trykkimpulser, 
som multipolfunksjonene

fn(x,0) = 1/(1+x2)n

gn(x,0) = x/(1+x2)n

Vi viser først   P(x) = f1(x,0) 

Deretter en sum f7+f8+f9  
som ligner en uniform trykk-
impuls med tilnærmet fri 
overflate i fjernfeltet
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Det sekundære CP-problemet. Vertikal-dipol 
trykkimpuls
Trykkimpuls-amplityde P0 . 
Lengdeskala L.  Multipolene er 
basert i singulariteten (x,z) = (0,L) 
utenfor væsken. 

fn(x,0) = 1/(1+x2)n

z = η(x,t) = t η1(x)+ t2η2(x) + t3η3(x) 

Trykkimpuls  P(x) = f1(x,0) med full 
tredje ordens løsning (blå). Øvre 
figur: G=0, inkluderer lineær teori 
(brun) for t=0.05, 0.1 0.15. Nedre 
figur t=0.1, 0.2, 0.3. G=2 (blå), G=0
(brun). Dim.løs tid  t = tdimP0/(ρL2)
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Det sekundære CP-problemet med G=0. 
Horisontal-dipol trykkimpuls
Trykkimpuls-amplityde P0 . 
Lengdeskala L.  Multipolene er 
basert i singulariteten (x,z) = (0,L). 

gn(x,0) = x/(1+x2)n

Trykkimpuls  P(x) = g1(x,0) med full 
tredje ordens løsning (blå), G=0. 

z = η(x,t) = t η1(x)+ t2η2(x) + t3η3(x)
Lineær teori (brun) for  t=0.05, 
t=0.1. Full tredje ordens løsning: 
t=0.1, t=0.2, t=0.3. Ikke-lineære 
effekter snur fortegnet til 
løsningen når t>0.1
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Det sekundære CP-problemet. Skrå-dipol 
trykkimpuls (G=0)
Trykkimpuls-amplityder P0 . 
Lengdeskala L.  Viser først 
trykkimpulsen

P(x) = f1(x,0) + g1(x,0)
Overflatehevning til tredje orden

z = η(x,t) = t η1(x)+ t2η2(x) + t3η3(x)

Total ikke-lineær løsning(blå), 
G=0. Lineær teori (brun) for 
t=0.02, t=0.04, t=0.06. 2 1 1 2
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Det sekundære CP-problemet. Skrå-dipol 
trykkimpuls. Eksakt matematisk løsning
Trykkimpuls med amplityder A og B:  P(x) = A f1(x,0) + B g1(x,0)

fn(x,0) = 1/(1+x2)n , gn(x,0) = x/(1+x2)n. η(x,t) = t η1(x)+ t2η2(x) + t3η3(x)

1. ordens løsning:  η1(x) =  A (f1-2 f2) – 2 B g2, z=0. 2. og 3. orden følger: 



Cauchy-Poisson-problemet. Konklusjoner
• Lineær bølgeteori for CP-problemet er veletablert

• Bemerkelsesverdig lite er gjort for ikke-lineær teori (Debnath 1989)

• Det er alltid viktig hvordan bølgebevegelsen starter. Tidspil for t=0+ ?

• Primært CP-problem: Å slippe overflaten løs med endelig amplityde er for-
skjellig fra å slippe den løs fra infinitesimal høyde (asymmetrien røper det)

• Sekundært CP-problem: Full tredje ordens small-time-expansion kan løses 
eksakt analytisk, med god tilnærmelse opp til t=0.3. Dim.løs t = tdimP0/(ρL2)

• Kan knyttes opp mot slamming-teori, et viktig teknologisk felt

• Tilsvarende teori for lagdelt væske er viktig for innsjødynamikk (ikke løst!)

• Flate legemers impact kan studeres på denne måten. Planen er å lage en 
ny modell for «stone skipping» - stein som spretter bortover vannflaten


