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Kodenavn Teori: 5%, Oppg1: 10%, 2a: 25%, 2b: 10%, 3: 30%, 4: 20% Poeng Generelt rapport – Gir +\- 10% Poeng Generelt kode – Gir (-20% , 0%) Poeng Helhetsinntrykk – Gir (-20%, 0%) Poeng Flatt tillegg Total score
Snitt: 74.26 Snitt: -2.27 Snitt: -3.60 Snitt: -3.08 13 77.69

Standard avvik: 12.20 Standard avvik: 3.95 Standard avvik: 4.03 Standard avvik: 4.00 Standard avvik: 16.66

Aasimar 67.5 -2.5 0 -5 13 73

Badger 86.5 -5 0 0 13 94.5

Biloko 85 -5 -10 -15 13 68

Catfolk 72.5 7.5 -1 -10 13 82

72.5 -5 -5 0 13 75.5

Changeling 74.5 -5 0 0 13 82.5

84 -3.75 -1 0 13 92.25

86.5 -3.75 0 0 13 95.75

Dhampir 67.5 -5 -10 0 13 65.5

Fetchling 67.5 -5 -2.5 0 13 73

76 -6.25 -1 0 13 81.75

72.5 -6.25 -2.5 0 13 76.75

Egen deal Egen deal 40 NA 0 NA 0 NA 0 13 53

Grippli 67.5 0 -10 0 13 70.5

Hobgoblin 72.5 3.75 0 0 13 89.25

Ifrit 93 5 0 0 13 100

Kuru 93 3.75 -5 0 13 100

Leaf Leshy 92.5 5 0 0 13 100

Locathah 71.5 -2.5 0 0 13 82

64.5 -5 -10 -5 13 57.5

60.5 -5 0 -2.5 13 66

77 -3.75 -10 0 13 76.25

Oread 67.5 -2.5 -5 -5 13 68

Raccoon 68.5 -6 -10 -5 13 60.5

Sagari 83 0 -7.5 -7.5 13 81

77.5 0 -1 0 13 89.5

70 -5 0 -5 13 73

Viper Snake 73 -4.5 0 -10 13 71.5

63.5 -6 0 -5 13 65.5

75.5 -3.75 0 0 13 84.75

Stirge 75.5 -1.25 -10 -5 13 72.25

Suli 85 5 -2.5 -2.5 13 98

Sylph 35.5 -7.5 -10 -10 13 21

Tengu 71 0 -1 -5 13 78

Thylacine 77 -3.75 0 -2.5 13 83.75

Tiefling 75 -3.75 -10 -10 13 64.25

Undine 85 3.75 -2.5 0 13 99.25

Vegepygmy 79.5 -3.75 0 -7.5 13 81.25

Vishkanya 65.5 -5 -5 -5 13 63.5

Xtabay 86 5 -5 0 13 99

57 -7.5 -10 -10 13 42.5

91 -3.75 -2.5 0 13 97.75

Zoog 87 -3.75 -5 0 13 91.25

Generelle kommentarer til rettingen:

Dere har gjennomgående vært relativt slappe på dette med å diskutere modellens gyldighet. En typisk feil er at dere konkluderer med at
modellen er god dersom den numeriske og analytiske løsningen stemmer overens. Dette er ikke tilfelle – er modellen dårlig, så er
resultatene modellen produserer dårlige/urealistiske uavhengig av løsningsmetode.

Generelle kommentarer til rettingen:

Dere har stort sett litt dårlige oppsett, og en del dårlige vaner hva gjelder koding.
Dette er ikke strengt talt deres feil, i alle fall ikke utelukkende, og noe av dette håper
vi å hjelpe på med ved å arrangere denne tutorialen. 

Den mest vanlige tabben er at dere strukturerer koden dårlig, og at dere bruker
løkker ganske ukritisk, selv om bedre løsninger er tilgjengelige i python.

Generelle kommentarer til rettingen:

Vi valgte å ikke legge så mye føringer på rapportens oppsett, så det er bare de av
dere som har gjort temmelig suboptimale valg jeg straffer her (les: figurer mange
sider lenger bak der dere snakker om dem, figurer som kaster bort en hel side,
klinke til med digre kode-snutter uten at det motiveres hvorfor den skal være med).

I tillegg velger jeg å trekke der jeg noterer at språket ikke er godt nok. Vel er ikke
dette en norks-stil, men samtidig kan man være så vitenskapelig skarpsindig man
bare vil; om man ikke klarer kommunisere dette på et presist vis, så kommer man til
kort.

Jeg nevner også noen steder at dere ikke har konklusjoner på slutten av
rapportene. Dette trekker jeg IKKE for, jeg bare nevner det, fordi konklusjoner
tradisjonelt sett er en del av rapporter, og vi kommer nok til å be om det på prosjekt
3.

Kommentar til sluttresultatet:

Som dere kan se har ikke strategien min for
retting vært helt optimal. Det er flere grupper
“egentlig” som får over 100% (max er satt til
100%), og dette tyder på at jeg har brukt en
temmelig dårlig måte å rette på.

Jeg har forsøkt å rette hver rapport for seg, uten
å ta i betraktning andre rapporter, men siden det
er så stort sprik i kvalitet har ikke dette ført frem.

Jeg tar lærdom av dette, og kommer til å finne en
bedre, mer rettferdig og mindre “snill” retting.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 2.5
Op1: 7.5
Op2a: 12.5
Op2b: 10
Op3: 20
Op4: 15

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette punktet snakker dere litt om, så det er greit.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, som i figur 4, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Koden deres ser bra ut – relativt ryddig, og med et halvt øye ser det ikke ut til å
være mye bortkastede løkker og slikt.

Jeg synes nok dere burde ha splittet ting opp i flere separate filer, noen ting knyttet
til å lage matrisen og u, en fil til plottefunksjonene deres, og en fil til algoritmen, selv
om ikke så voldsomt mye skal inn i hver fil. Det er en god vane å ha, siden ting blir
mer oversiktlig, dersom ikke all koden er i en eneste fil.

Jeg sender dere en kopi av den python-fila dere lastet opp med to endringer bare
for å vise hvordan man kan unngå if k<2, og for-løkka for å lage u-vektor

Greit gjennomført prosjekt.

Hovedmangelene er:
1) Dere kommer med en del påstander i teksten som ikke støttes av figurene dere
baserer påstandene på.
2) Dere diskuterer ikke tilstrekkelig hva modellens svaketer kunne være (altså, “er
løsningene realistiske?”)

I tillegg har dere relativt slapt språk med mye skrivefeil. Dette er nok noe dere burde
jobbe mer med.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 4
Op1: 7.5
Op2a: 15
Op2b: 10
Op3: 30
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette punktet snakker dere litt om, så det er greit.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

I tillegg mangler dere en konklusjon! Dere bruker sammendraget til å skrive veldig løst om motivasjonen, og så avslutter dere brått med
oppgave 4 og noen kodesnutter.

Jeg liker koden deres temmelig godt! Den er oversiktlig, og det er lurt å dele opp i
flere filer. Selv ville jeg nok ha delt opp enda mer. Fremfor å la skillet gå mellom
oppgave 1_2 og 3_4, ville jeg delt opp mer knyttet til hva funksjonene skal gjøre.
Lage en fil for plotte-funksjoner, en for å finne alpha (med separate sett for sparse
VS dense løsning).

Noter at for å representere rekkefølgen er det også fint å bruke
plt.matshow(matrise_med_alle_rekkefølger).

Greit gjennomført prosjekt. 

Hovedmangelen er i diskusjonen og at dere ikke “fullfører” rapporten skikkelig med
en konklusjon.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 5
Op1: 7.5
Op2a: 25
Op2b: 7.5
Op3: 20
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette punktet snakker dere litt om, så det er greit.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

I tillegg mangler dere en konklusjon! Dere bruker sammendraget til å skrive veldig løst om motivasjonen, og så avslutter dere brått med
oppgave 4.

Jeg liker oppsettet deres sånn passe, med grei oppdeling av filer, selv om jeg nok
ville valgt en mer tematisk fremfor oppgave-gitt separasjon. Med det sagt, så er
funksjonen plot_cable() i 2a et salig virrvarr av løkker. Hele denne greia kan gjøres
med langt færre linjer, uten at det reduserer lesbarheten (snarere tvert imot). Til
gjengjeld liker jeg at dere legger inn beregning av det faktiske anvendte feltet! Dette
kunne dere gjerne tatt med i rapporten, egentlig, siden det ville være interessant å
bruke dette til tolkning av resultatene. Alt i alt vil jeg si koden som sådan er helt fin.

Et større problem er at koden dere gir meg ikke kjører… Det er en feil på linje 46 i
både oppgave3.py og tidsbruk.py. Feilen er relativt enkel, men det er ikke veldig bra
å levere inn noe som ikke kan kjøres umiddelbart (all den tid dere ikke sier at dere
har kode som ikke virker, eller noe slikt, og gjør meg klar over at det er problemer
der).

Jeg sender dere et enkelt eksempel på hvordan dere kunne løst plottingen litt
enklere.

Dere har åpenbart gjort en god jobb, all den tid koden deres produserer gode
grafer, dere har rimelige plot for alle oppgaver, etc. Men det er ikke bra å klinke til
med en helt ubegrunnet forklaring på en fysisk effekt. Som jeg kommenterer i
oppgaven, er det bedre å si man ikke forstår hva effekten skyldes, fremfor å koke
sammen noe tull.

I tillegg har dere litt slapp språkbruk, og kunne helt klart være tjent med bedre
korrektur.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 5
Op1: 7.5
Op2a: 15 
Op2b: 10
Op3: 15
Op4: 20

Dere har en temmelig utfyllende diskusjon, saa selv om dere kunne trukket inn en del andre momenter, saa har dere bereort mye viktig;
her faar dere mye pluss.

Det er klart at koden deres fungerer, men den er temmelig oversiktlig, og jeg kan se
en del steder der dere gjeor uneodige operasjoner (her tenkter jeg ikke paa
smaating som aa lage en temp variabel og saa umiddelbart returnere denne, men
heller paa ting som aa fylle en for-leokke med mange kall som tar mye uneodig tid).

Koden baerer ogsaa litt preg av aa vaere sendt inn feor dere var ferdige med den,
gitt litt rar formattering og typiske debuggings-print-statementer rundt omkring.

Det hadde ogsaa vaert mye bedre om dere delte opp fila i en mer tematisk struktur
(altsaa, kode for plotting i en fil, kode for algoritme i en annen, etc).

Spraaket er litt slapt en del steder, og andre steder ser det ut som om det er min
italienske far som har forseokt aa skrive en nynorsk-stil…

Giant
Centipede

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 2.5
Op1: 5
Op2a: 20 
Op2b: 5
Op3: 20
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette punktet snakker du ikke om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om du diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Du forklarer veldig lite av hva som skjer i figurene dine, og noen figurer forklarer du ikke i det hele tatt.

Det er bra du tar med noe diskusjon om modellens sensitivitet, og du nevner kort hva man kunne gjort for aa sjekke modellens gyldighet
for et makrotilfelle.

Du leverer en kode som baerer preg av aa vaere litt halvferdig med mye
utkommenterte linjer som antakeligvis var test-kode. Funksjonsnavn og
organisering er ogsaa ikke saa veldig god, og du leoser en del av problemene
ganske tungvindt. 

Til gjengjeld saa kjeorer koden din helt greit.

Spraaket er relativt godt, og jeg liker at du har en litt leopende tilnaerming til aa
diskutere umiddelbare ting du tror trenger kritikk (som for eksempel, den rare alpha-
verdien).

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 2
Op1: 5
Op2a: 15 
Op2b: 5
Op3: 30
Op4: 17.5

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette punktet snakker dere litt om, så det er greit.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Veldig god og ryddig kode! Etter en rask gjennomgang kan jeg ikke se mer enn
smaa detaljer dere kunne gjort bedre (for eksempel er det litt smaatteri dere kunne
gjort inni samme leokke, fremfor aa dele det opp, men lesbarheten er fortsatt god,
saa ikke noe stort. Ogsaa litt rar indeksering i mange-beta-plot funksjonen deres,
men heller ikke dette er store greiene).

Språket er temmelig godt; dette er et pluss.

Det store ankepunktet gaar paa manglende kritisk teft hva modellen angaar. Dere
konkulderer veldig lettfeldig at modellen er god, og hopper raskt til konklusjonen at
siden den analytiske og numeriske leosningen er lik, saa er modellen god.

Alt i alt, et godt gjennomfeort prosjekt, hvor koden helt klart er forseggjort og
gjennomtenkt.

Etter nærmere ettertanke, trakk jeg nok litt mye på oppgave 1 og 2a, og gir dere 5
ekstra poeng her, istedet for å endre rapport-kommentarene.

Clockwork
Spy

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: NaN
Op1: 15
Op2a: 20 
Op2b: 5
Op3: 25
Op4: 19

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Det er til gjengjeld bra dere forklarer akkurat hva som skjer for varierende kabel-stivhet.

Det er strengt talt riktig at dere har lov til aa bruke MATLAB, men det er jo relativt
tydelig lagt opp til at dere skal bruke Python. Jeg trekker ikke noe for det, og om
dere bruker MATLAB ogsaa for prosjekt 3 tror jeg dere skal faa det til (det finnes en
netCDF4 fil-leser for MATLAB).

Naa, hva gjelder selve koden er jo alt et salig virrvarr av separate funksjoner. Det er
tungvindt at dere ikke har laget en hovedfil hvor alle de forskjellige kallene kan
gjeores fra. Det er jo bare timePlotter() jeg kan kjeore uten aa finne ut hvilke
argumenter jeg maa sende til de forskjellige funksjonene. Det hadde ogsaa vaert til
stor hjelp om dere brukte indentering mer flittig og mer konsekvent, for lesbarhetens
skyld.

Koden gjeor jo det den skal, saa det er jo greit saann sett, men til prosjekt 3 maa
dere jobbe litt mer med aa lage et brukervennlig lag paa toppen som tilrettelegger
for at jeg kan kjeore koden selv.

Dere har åpenbart gjort en god jobb, all den tid koden deres produserer gode
grafer, dere har rimelige plot for alle oppgaver, etc. men diskusjonen er litt daarlig.

Spraaket er temmelig godt, og det er tydelig hva dere preover aa si. 

Dere har ikke noen endelig konklusjon som runder av rapporten, men ellers tar dere
med alt som er strengt neodvendig.

Crawling
Hand

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 5
Op1: 5
Op2a: 20 
Op2b: 9
Op3: 30
Op4: 17.5

Dere trekker inn noen gode argumenter rundt modellens gydlighet. Det er allikevel noe jeg savner litt her, knyttet til modellens mange
antakelser. Noe dere kanskje kunne nevnt er:

1) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

2) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Dere roter dere bitte-litt bort i forklaringen rundt formen paa kurvene i figurer 3 og 4, og kunne godt ha vist en figur ogsaa for en
“medium” beta (rundt 10^-3, eller saa).

Dere hopper over aa engang nevne den merkelige toppen helt paa randen av alpha-kurven for stor beta, og det er ikke saa bra. Si
heller at dere ikke helt skjeonner hva det skyldes, fremfor aa “late som” om det ikke er noe rart der.

Koden deres ser ganske grei ut hva gjelder funksjoner og slikt, og jeg kan ikke se
noen aapenbart tungvinde leosninger. Jeg ville gjerne sett at dere delte koden opp
litt mer, i tematiske modulfiler, for eksempel, og at dere ikke bruker en masse
globale variable helt paa starten. Alt i alt, ikke noe trekk eller tillegg, vil jeg si.

Dere har helt klart gjort en god jobb her. Rapporten ser god ut, og dere svarer paa
alt. Dere trekker inn informasjon utenfra, som er veldig bra, og diskuterer ut fra
dette modellens gyldighet. Spraaket er ogsaa godt.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 2.5
Op1: 7.5
Op2a: 15 
Op2b: 5
Op3: 17.5
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Rapporten baerer i grunnen preg av at dere ikke helt har forstaatt hva modellen gjeor og hva den er basert paa. Det er ingen tvil om at
dere har en generell kontroll paa dette, men det er ikke tilstrekkelig. Det er mange svakheter ved modellen, og dere hopper over det aa
diskutere disse.

Koden baerer preg av at den ikke er helt ferdig – det er mye utkommenterte linjer
dere antakeligvis har brukt til testing og slikt. 

Koden er veldig rotete, og dere blander sammen funskjoner og globale variable og
dere avhenger av import kall til aa faktisk kjeore koden, som ikke er helt bra, siden
det gjeor det vanskelig aa forstaa hva som skjer.

Det er ogsaa et lite problem at jeg faar en feil naar jeg kjeorer koden deres, all den
tid dere i FiberBundleModel_Main kaller en funksjon fra
FiberBundleModel_SolveAndPlot som ikke finnes (dere har ikke noen main() i
FBM_SnP, men preover aa kalle den fra Main).

Jeg liker at dere er aerlige paa at dere ikke finner noen forklaring paa toppen mot
slutten av alpha-kurvene for store beta.

Spraaket er ogsaa bra, og det er tydelig at dere har jobbet iherdig med prosjektet.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 2.5
Op1: 5
Op2a: 15 
Op2b: 10
Op3: 20
Op4: 15

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Rapporten baerer i grunnen preg av at dere ikke helt har forstaatt hva modellen gjeor og hva den er basert paa. Det er ingen tvil om at
dere har en generell kontroll paa dette, men det er ikke tilstrekkelig. Det er mange svakheter ved modellen, og dere hopper over det aa
diskutere disse.

Koden deres virker aapenbart helt greit, men dere gjeor mange operasjoner
temmelig tungvindt, som for eksempel aa lage ryke-rekkefeolge-vektoren i en egen
funksjon, eller aa bygge plottene av kabelen ett punkt av gangen.

Dere hadde ogsaa vaert tjent med aa dele opp og rydde koden deres.

Dere har helt klart jobbet godt med prosjektet, men dere lider litt av ikke aa ha tenkt
mer neoye gjennom hva modellen faktisk bygger paa, og hva resultatene
innebaerer.

Spraaket er godt, og jeg liker veldig godt tabell 2, som sparer dere for en masse
figurer, men som samtidig lar dere trekke gyldige konklusjoner om modellens
oppfeorsel.

Flaming
Skull

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 2.5
Op1: 10
Op2a: 17.5 
Op2b: 6
Op3: 25
Op4: 15

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Rapporten baerer i grunnen preg av at dere ikke helt har forstaatt hva modellen gjeor og hva den er basert paa. Det er ingen tvil om at
dere har en generell kontroll paa dette, men det er ikke tilstrekkelig. Det er mange svakheter ved modellen, og dere hopper over det aa
diskutere disse, samt aa knytte modellen til “den virkelige verden”.

De delene av koden deres som ser ut til aa faktisk vaere relevante er i og for seg
greie. Dere har en feil knyttet til hvordan dere kaller spsolve fra scipy, saa jeg kan
ikke kjeore koden umiddelbart, men dere maa jo ha klart det, siden dere har data
for sparse solver…

Naa, de delene av koden dere IKKE bruker burde ogsaa ikke ha vaert innlevert. Det
er selvsagt ikke kritisk, men det er litt forvirrende aa faa filer som ikke er relevante i
det hele tatt.

Spraaket i rapporten er greit, og dere skriver en paa en kompakt og god maate, saa
dette burde dere holde paa videre i faget.

Til gjengjeld burde dere bruke mer tid paa aa forstaa modellen dere bruker, og paa
aa forklare “rare” ting i figurene (jeg tenker da paa den lille toppen i plottet av alpha
for store beta).

Pugwampi
Gremlin

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 5
Op1: 7.5
Op2a: 17.5 
Op2b: 2.5
Op3: 20
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Rapporten baerer i grunnen preg av at dere ikke helt har forstaatt hva modellen gjeor og hva den er basert paa. Det er ingen tvil om at
dere har en generell kontroll paa dette, men det er ikke tilstrekkelig. Det er mange svakheter ved modellen, og dere hopper over det aa
diskutere disse, samt aa knytte modellen til “den virkelige verden”.

Koden deres gjeor det den skal, og er generelt sett temmelig effektiv (dere later ikke
til aa gjeore mye feil som for eksempel aa stappe masse uneodvendige
beregninger inn i en for-leokke). Til gjengjeld er den litt ugreit organisert. Dere
burde mye heller ha laget en top-level funksjon som paa enkelt vis sender kall til de
andre funksjonene (slik jeg la opp til i “tips til python”-dokumentet).

Spraaket i rapporten er greit, saa rapporten er enkel aa lese, og dere presenterer
temmelig gode plot.

Til gjengjeld burde dere bruke mer tid paa aa forstaa modellen dere bruker, siden
det aa lage en kode som ikke krasjer “bare” er halvparten av utfordringen naar det
kommer til aa modellere fysikk.

Grindylow_2
.0

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Ja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Nei – Ja – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Nja – Nja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden
Nja – Nja

T: 5
Op1: 10
Op2a: 20 
Op2b: 5
Op3: 17.5
Op4: 10

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Rapporten baerer i grunnen preg av at dere ikke helt har forstaatt hva modellen gjeor og hva den er basert paa. Det er ingen tvil om at
dere har en generell kontroll paa dette, men det er ikke tilstrekkelig. Det er mange svakheter ved modellen, og dere hopper over det aa
diskutere disse, samt aa knytte modellen til “den virkelige verden”.

Koden deres er temmelig tungvind. Det er en del kritiske ting dere gjeor hver eneste
gang dere itererer i en leokke, mens dere kunne spart dere med bare en liten
breokdel av dette. Det er ogsaa ikke optimalt aa bruke while, av den enkle grunn at
slike leokker lider av sjansen for aa bli fanget i en uendelig loop. Koden virker, men
det er ikke saa god praksis aa bruke while, dersom dere KAN bruke for.

Dere kunne nok vaert tjent med en spraakvask, da dere gjør en litt dårlig jobb med
korrekturen.

Figuren der dere viser mange alpha for forskjellige beta samtidig er veldig god, men
det er synd dere ikke tar opp problemet med veldig store beta. Dere gaar ogsaa
glipp av en annen viktig effekt for store beta, knyttet til hvordan dere plotter ting.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Nei – Nei

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Nja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Nei – Nja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Nei – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden
Ja – Ja

T: NaN
Op1: 10
Op2a: 15  
Op2b: 7.5
Op3: 20
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette noterer dere helt spesifikt, og kommenterer ogsaa om effekten av store
alpha/smaa beta, og dette er langt bedre enn mange andre. Saa dette gjeor dere bra.

Litt mindre bra:
2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar også at ladningen på DNA-et ikke påvirker
“seg selv”.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Det er ogsaa veldig bra at dere identifiserer og i alle fall tildels forklarer problemet med beta = 1.

Koden deres er ikke fryktelig daarlig, men den er ikke saa godt organisert. Dere
faller i litt feller knyttet til aa lage mye arbeid ut av enkle operasjoner (jeg tenker ikke
paa denne .tocsc() saken, men mer paa leokker inni leokker og leokker der dere
kunne brukt vektorer). 

Dere gjeor til gjengjeld et forseok paa aa strukturere, saa det er mer bare snakk om
at dere ikke velger rett vei.

Dere har åpenbart gjort en god jobb, all den tid koden deres produserer gode
grafer, dere har rimelige plot for alle oppgaver, etc. Til gjengjeld er det uheldig at
dere i fig 14 bare hopper over aa nevne den merkelige oscilleringen i den siste
subfiguren.

Det store styret her, egentlig, hva gjelder helheten, er at dere “kaster bort” masse
areal paa aa fylle sidene deres med litt daarlig beskrevne figurer som dekker bare
50% av sida. Dette burde dere faa bukt med. Dere har mye aa tjene paa aa tighte
opp akkurat denne delen for prosjekt 3.

Dere redder dere litt inn igjen med at spraaket deres er relativt greit.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Ja – Nja – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – NjaJa

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 4
Op1:9 
Op2a: 20  
Op2b: 10
Op3: 30
Op4: 20

Veldig sterk rapport! Dere trekker inn mange elementer i diskusjonen deres, og poengterer paa gode vis det dere observerer.

Jeg kunne gjerne sett at dere tok med enda flere momenter i modelldiskusjonen, men trekker ikke noe for dette, da dere leverer paa
alle punkt.

En av de bedre kodene jeg har sett dette prosjektet. Relativt godt strukturert,
presentert uten masse tullete gamle test-kode-snutter, og dere gjeor ikke store
tabber hva gjelder den klassiske leokke-inni-leokke-for-aa-gjeore-noe-helt-
elementaert. 

Knallbra rapport! Gode valg av figurer, dere kommenterer paa “rare” ting, dere
trekker inn en forseggjort diskusjon av modellens fysiske tolkning og dere holder
språket ryddig og greit.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Ja – Nja – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – NjaJa

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 4
Op1: 9
Op2a: 20 
Op2b: 10
Op3: 30
Op4: 20

Veldig sterk rapport! Dere trekker inn gode elementer i diskusjonen deres, og poengterer godt det dere observerer.

Jeg kunne gjerne sett at dere tok med enda flere momenter i modelldiskusjonen, men trekker ikke noe for dette, da dere leverer paa
alle punkt.

Koden deres gjeor aapenbart det den skal, men dere roter den til med masse copy-
paste some dere mye heller kunne ha leost med aa lage tematiske moduler som
dere importerte paa nytt der dere trengte dem.

Noen steder faller dere for fristelsen aa bruke for-leokker der dere mye heller kunne
vektorisert.

Knallbra rapport! Gode valg av figurer, dog dere hadde tjent paa aa bruke flere
datapunkter/simuleringer for bedre aa se statistisk signifikante effekter. Dere trekker
inn en grei diskusjon av modellens fysiske tolkning og dere holder språket ryddig og
greit, til tross for at dere her og der bruker litt baklengs argumentasjon for aa
beskrive fysiske effekter.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Nja – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Ja – Nja – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja - NjaJa

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 5
Op1: 7.5
Op2a: 20
Op2b: 10
Op3: 30
Op4: 20

Veldig sterk rapport! Dere trekker inn gode elementer i diskusjonen deres, og poengterer godt det dere observerer.

Jeg kunne gjerne sett at dere tok med enda flere momenter i modelldiskusjonen, men trekker ikke noe for dette, da dere leverer paa
alle punkt.

Veldig god og ryddig kode! Etter en rask gjennomgang kan jeg ikke se mer enn
smaa detaljer dere kunne gjort bedre, slik som dette med ratio vektoren jeg
kommenterer direkte i rapporten deres.

Knallbra rapport! Gode valg av figurer, dog dere gjerne kunne vært litt mer kritiske til
hvor mye av en side dere bruker til bare noen få figurer. Et alternativ er for
eksempel å leke seg litt med marginene i LaTeX, eller å skreddersy figurene enda
mer. 

Godt språk har dere også!

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nei) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Nei (feil) - Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Nja

T: 2.5
Op1: 9
Op2a: 17.5 
Op2b: 7.5
Op3: 20
Op4: 15

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel).

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Det er fint dere trekker inn at ladningsfordelingen kanskje ikke er som antatt, og at feltet ikke nødvendigvis er uniformt (denne siste er
egentlig temmelig sikker, siden DNA-et vi ser på ikke er store karen: over så mye som noen cm er det ingen kunst i verden å lage seg et
uniformt E-felt)

Koden deres er i grunnen ganske grei, alt i alt. Dere deler den opp i gode tematiske
filer, og importerer der dere trenger. 

Med det sagt, så er plotte-funskjonen deres ganske tungvind, da dere har veldig
mange unødvendige løkker i sving. Dere velger en del andre steder også å bruke
løkker fremfor en raksere og mer lesbar vektorisert fremgangsmåte.

I tillegg er det ikke så bra at dere leverer kode med utkommenterte linjer dere
antakeligvis har brukt til testing (dere har ikke så mye av dette, men det gir liksom
et halvferdig preg på det hele).

Main-funksjonen deres er også litt merkelig, siden den ikke er strukturert på et
veldig brukbart vis.

Godt gjennomført prosjekt. Dere holder rapporten temmelig kompakt uten at det går
voldsomt på bekostning av resultatene dere har plass til å vise. Dere kunne nok ha
gått en gang til over hvordan dere fører koden inn i LaTeX, men det er ikke kritisk.
Språket er også helt fint.

Giant
Maggot

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Nei – Nei – Nei – Nei 

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Nja (beta er rett) – Nei – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 2
Op1: 9
Op2a: 15 
Op2b: 6
Op3: 20
Op4: 12.5

Det jeg savner også gjennomgående mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Også antakelsen om at ladningsfordelingen er jevn
kan diskuteres.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Koden deres er til dels OK. Dere har valg veldig lite intuitive navn på filene, og dere
leverer fila til oppgave 3 proppfull av ubrukelige utkommenterte greier.

Dere har også ikke strengt talt løst oppgave 4 særlig godt, da dere i praksis ender
opp med å løse den tette matrisen om igjen. Men dere har nå gjort et hederlig
forsøk.

Dere faller i den veldig typiske fellen å bruke løkker til å løse det som burde vært
gjort vektorielt, slik som en del “fill_”-funksjoner dere lager. 

Det er også ikke så god overenstemmelse mellom koden og oppgave 2b.

Dere har tydelig jobbet mye med prosjektet, men det skranter på fysisk forståelse,
og rapportens oppsett er lite gunstig. 

Språket er relativt godt, så dere får litt ekstra på dette.

Blue-Ringed
Octopus

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien
Ja – Nja – Nja – Nja.

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nei) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Nja (gal alpha) – Ja – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 2
Op1: 6
Op2a: 15 
Op2b: 5
Op3: 20
Op4: 12.5

Det jeg savner også gjennomgående mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Også antakelsen om at ladningsfordelingen er jevn
kan diskuteres.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Jeg liker koden deres temmelig godt! Den er oversiktlig, og det er lurt å dele opp i
flere filer. Det er synd dere ikke fant ut bedre hva man kunne gjøre for å
optimalisere algoritmen deres, men utenom dette, så gjør dere helt OK jobb her.

Dere faller i den typiske fellen å bruke løkker til ting dere kunne gjort vektorielt, som
for eksempel måten dere beregner vektoren med forholdstallene.

Dere har jobbet godt med prosjektet så langt jeg kan se, og foruten litt pirk med
språket her og der, så er de to “store” ankepunktene at dere kaster bort mye plass
på å føre inn kode i rapporten, og at dere lar figurer komme veldig langt vekk fra sin
“rette” plass, noe som reduserer lesbarheten betraktelig.

Det er også ganske uheldig at dere bare later som om denne lille toppen mot
slutten av beta plottene deres ikke finnes. Den er åpenbart tilstede i 7 av de 10
plottene deres.

Alchemical
(Phlegmatic)
Ooze Swarm

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Nja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 4
Op1: 9
Op2a: 17.5 
Op2b: 7.5
Op3: 21.5
Op4: 17.5

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel).

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Jeg liker den alternative tolkningen av beta dere har, siden det også hinter til punkt 4 jeg nevner her, men dere følger ikke helt opp på
dette, så dere går glipp av en god diskusjon.

Koden deres er ikke helt forferdelig, men dere gjør en del tungvinde valg. Mange
steder kunne dere brukt bare en enkelt løkke, som for eksempel i koden som lager
A-matrisen. Dette er ikke alt i alt et enormt problem, men dere har mye å hente på å
effektivisere denne typen operasjoner. 

Litt mer problematisk er det at dere faller rett i den typiske “rett-fram-fella”, der dere
ikke tenker på effektivisering fra starten av i implementasjon av algoritmen. Dere
taper mye tid der, slik jeg kommenterer i rapporten.

Det jeg i grunnen trekker for her er at dere har levert et virrvarr av filer. En av dem
er til og med helt tom, men dere fant den tilstrekkelig relevant til at den skulle lastes
opp sammen med de andre. Mange av filene deres er praktisk talt kopier av
hverandre, og kunne med fordel ha vært sortert som en enkelt modul, fremfor både
to og tre separte filer.

Dere har gjennomført prosjektet temmelig bra, dere legger inn gode illustrerende
figurer, og holder koden til appendix, utenom det dere mener er mest relevant, så
det er fint. Dere har også tilfredsstillende språk, uten mye rare formuleringer og
slikt.

Dere avslutter rapporten temmelig brått, må jeg si, all den tid dere ikke har noen
form for konklusjon.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Nei

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nei) – Ja – Nja (bedre enn nesten alle) – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Nei – Nja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Nei – Nja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden
Nja – Nei 
(Oppgave 3 og 4 ble her løst samtidig, så poenggivning er en
kombi av de to, fremfor helt separat)

T: 2.5
Op1: 7.5
Op2a: 20
Op2b: 7.5
Op3: 20
Op4: 10

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere noe om, og trekker det inn tidlig, så det er bra.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Ladningsfordelingen på molekylet er også verdt å
diskutere.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Jeg liker den alternative tolkningen av beta dere har, siden det også hinter til punkt 4 jeg nevner her, men dere følger ikke egentlig opp
på dette, så dere går glipp av en god diskusjon, siden dere bare lar det være med å nevne det, fremfor å argumentere for at dere har
rett i deres tolkning.

Koden er temmelig god, i grunnen. Dere holder dere unna globale variable, som
etter min mening helt klart er veien å gå når man ikke absolutt trenger dem. Koden
er også temmelig kompakt.

Med det sagt, så går dere i den typiske fellen å lage løkker der dere kunne brukt
arrays/vektorer, for eksempel der dere lager ratio-lista, eller der dere lager dere
terkselverdiene.

I tillegg er det ikke helt supert å levere fra seg kode med masse ubrukelige
utkommenterte linjer og blokker som bare reduserer lesbarheten og gir et uferdig
preg over det hele.

Gitt oppgavens natur har dere også valgt en mindre optimal måte å implementere
den glissne matrisen. Det er mye tid å spare på å bruke dok_matrix her, siden det
tar mye kortere tid å oppdatere den.

Rapporten er kort og konsis, og dere kaster ikke bort så mye tid på unødige figurer.
Med dette sagt, så kunne dere godt ha lagt til noen som viser formen på DNA, og
noe mer knyttet til rekkefølgen på kroker som ryker.

Det er også litt i slappeste laget at dere ikke tar for dere kjøretid i det hele tatt bare
fordi dere ikke har en dense implementasjon å sammenlikne med.

Dere kunne gjerne ha tatt en ekstra korrektur-lesing, da dere har litt mange småfeil,
spesielt i LaTeX innføringen, med temmelig inkonsekvente konvensjoner rundt
komma og eksponenter, og også i figur-titlene deres.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Nja – Ja – Nei – Ja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Nja (Ja) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Nja – Nei – Nei

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden
Ja – Ja

T: 5
Op1: 6
Op2a: 12.5
Op2b: 7.5
Op3: 17.5
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel).

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Koden er et virrvarr av utkommenterte deler og om jeg prøver å kjøre for eksempel
koden som lager plottene tidlig i rapporten deres, så kan jeg ikke det fordi dere
plasser ting i gal rekkefølge og roter med character-encofing.

Dere har også valgt en temmelig tungvind sparse-matrise-type. Dok_matrix er langt
enklere å lage, og enklere å forstå, og man sparer ikke mange millisekundene på å
lage CSR direkte fremfor å konvertere akkurat når man trenger det.

Til tross for at det virker som om dere har gjort et relativt godt arbeid med prosjektet
så kommer ikke dette så godt frem i rapporten. Dere slurver en del med hva dere
setter inn hvor, og dere er veldig lite kritiske til resultatene deres.

Jeg vil også nevne at selv om det er moro med vulgære funksjonsnavn, så kan dere
godt unngå dette på prosjekt 3, med mindre dere klarer å finne på litt bedre navn
enn dere gjorde her.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (ja) – Ja – Nja – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 4
Op1: 9
Op2a: 22.5 
Op2b: 7.5
Op3: 22.5
Op4: 15

Diskusjonen deres er tildels god. Dere trekker inn mange elementer, og vurderer forskjellige problemer. Svakheten er at dere
konsekvent avslutter diskusjonen FØR dere egentlig kan trekke noen brukbar konklusjon.

Det er også litt ugreit at dere hopper over en gang å nevne det rare “hoppet” på slutten av alpha plot for store beta.

Det starter ganske bra med at dere har en “valg” basert løsning. Men det går raskt
nedover etter det, all den tid dere bruker en langsom og lite forståelig måte å bygge
opp matrisen/vektorene deres på, og dere faller i den typiske “for-løkke der dere
kunne brukt vektorisering” fella.

Spesielt for sparse implementasjonen så lider dere av det dere gjør på linje 178.
Her konverterer dere matrisen deres til CSR permanent, og problemet da er at det
dere gjør på linje 198 tar mye lenger tid enn nødvendig. [[[ Etter å ha sett noen
andre som har en tildels lik implementasjon der de aksesserer en CSR matrise
direkte, men allikevel ikke får noe stort tap av tid, så er det tydelig at det er noe
annet som er galt i deres kode. Jeg vet ikke hva, og har ikke tid til å se på det nå.
Om dere er interessert, så kan vi gjerne se på det igjen, sammen. I alle tilfeller
booster jeg opp scoren deres her med 2.5 ]]]

På toppen av det hele så tynges kjøretiden ned av en drøss med sjekker som
selvsagt er ment å holde styr på “valg” parameteren fra begynneslen, men som nok
mye heller hadde kunnet løses ved å lage separate funksjoner i et lite knippe (les:
to) moduler.

Dere har gjort en god jobb med prosjektet, og later til å forstå fysikken bak
modellen, i alle fall tildels godt. Det er synd dere ikke lager en så god rapport til å
stå i stil til arbeidet ellers.

Mens språket er helt greit, så lider dere av en del andre ting. Det var ikke gitt noen
offisiell sidetallsbegrensning, men 21 sider er i meste laget… Dere kaster bort
voldsomt mye plass på listing av kode, og figurene deres tar opp hele sider av
gangen, med marger på flere cm. Det reduserer lesbarheten til rapporten
betraktelig, og dere kunne nesten helt sikkert ha halvvert lengden uten noe annet
enn litt snedigere bruk av LaTex.

Ghost
Scorpion

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Nei – Nei – Nei

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nja) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden
Ja – Ja

T: 2.5
Op1: 6
Op2a: 17.5
Op2b: 6.5
Op3: 25
Op4: 20

Selv om det er en del ting dere godt kunne tatt mer tak i hva gjelder diskusjon av modellens gyldighet, så tar dere opp noen problemer
med modellen på en god måte, så alt i alt en tilfredsstillende rapport i dette henseende.

Koden deres er temmelig ryddig og fin. Dere kunne gjerne ha delt opp koden i
moduler, og kunne nok tjent litt på å holde antallet funksjoner nede ved å bruke
enkelte uttrykk direkte, men alt i alt helt greit.

Som mange går løser dere en del typiske problemer med det å lage vektorer på
den tungvinde for-løkke-måten.

Godt gjennomført prosjekt. Dere holder rapporten temmelig kompakt uten at det går
voldsomt på bekostning av resultatene dere har plass til å vise. Dere kunne nok ha
organisert litt anderledes, hva gjelder diskusjonen jeg påpeker i rapporten deres,
men ikke kritisk denne gang. Språket er også helt fint.

Four-Armed
Mudra

Skeleton

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Nja – Nei – Ja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Nja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Nei – Nja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 5
Op1: 8
Op2a: 16
Op2b: 6
Op3: 20
Op4: 15

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel).

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Koden deres er ryddig og fin, og dere har tatt dere tid til å kommentere ting flittig. 

Som mange går dere i baret angående vektorisering. List comprehension i python
er digg, men om man KAN bruke vektorer er det enda bedre.

Jeg må også gi dere litt boost for å ha funnet enn mer optimal måte å løse det
sparse systemet på. Dere tar en snarvei som er litt på halv tolv, men sett bort ifra
minne-problematikken jeg nevner i rapporten, så er dere helt klart på rett vei (og jeg
lurer på om jeg ikke må gå tilbake å sjekke noen andre sin kode, siden basert på
det jeg finner hos dere, tror jeg at jeg gav dem urettferdig hard kritikk av sin sparse-
implementasjon).

Dere er temmelig nære å lage en veldig god rapport, men dere kommer til kort på to
hovedpunkter: 
1) Dere unnlater konsekvent å diskutere det fysiske aspektet ved modellen deres,
2) Dere forklarer ikke tilstrekkelig hva figurene deres sier.

Språket er nesten helt greit

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – ja – Nja – Ja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Nja – Nei – Nja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Nja

T: 4
Op1: 9
Op2a: 20
Op2b: 7.5
Op3: 15
Op4: 17.5

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Dere nevner at krokene/bindingene ikke vil være helt identiske i virkeligheten, og dette er bra, men dere stopper før noen nyttig
diskusjon er gjort.

Koden deres er i grunnen ganske grei, alt i alt. Relativt ryddig å dele opp slik dere
gjør, selv om dere kanskje kunne laget en dedikert modul for plotting av ting,
fremfor å ha tre egne filer for dette.

Med det sagt, så går dere i baret på pottingen, siden dere velger å bruke en løsning
der hvert eneste individuelle punkt beregnes, ett etter ett.

Implementasjonen av algoritmen i oppgave 3 er fin og ryddig.

Dere har åpenbart jobbet mye med prosjektet, og dere har tildels gode figurer.

Det dere gjør som er temmelig fy-fy er at dere for det første har en tendens til å ta
diskusjonen av hva en figur inneholer i figur-caption. Dette er relativt tungvindt og
kan gjøre det vanskelig å følge gangen i teksten, siden en figur kommer ikke alltid
der den trenger å være med tanke på flyt.

Videre overser dere å kommentere på rare ting i flere figurer, som gir inntrykk av at
dere enten ikke forstår hva som skjer, eller at dere er fryktelig slurvete.

I tillegg er rapporten veldig lang. Noe skyldes at dere har litt suboptimal plassering
av figurer, og at dere velger å vise en del helt like figurer flere ganger enn
nødvendig. Vi hadde ikke noen bestemt maks-lengde, men 17 sider blir litt vel langt,
da det reduserer lesbarheten å måtte bla masse frem og tilbake for å se hva teksten
sier (eller ikke sier) om en bestemt figur.

Dream
Spider

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Nei – Nei – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nei) – Nei – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Nja – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Nei – JaNja – Nei

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 2.5
Op1: 5
Op2a: 15
Op2b: 6
Op3: 17.5
Op4: 17.5

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Rapporten bærer preg av at dere ikke egentlig har så god
forståelse for den fysiske siden av problemet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Det er bra dere har en forklaring for forskjellen mellom store og små beta som baserer seg på krokstyrken.

Koden deres er god og kompakt. Dere gjør noen rare valg her og der hva gjelder
løkker fremfor vektorisering. For eksempel kunne dere laget ratio-vektoren i bare en
operasjon.

Dere har gjort et godt forsøk i dette prosjektet, men dette synes ikke veldig godt i
rapporten.

Det er ikke så bra at dere feier under teppet at plottet for beta = 1 ikke gir noen
mening, og at dere ikke kommenterer at alpha øker helt på slutten av plottet for
store beta. Si heller at dere ikke vet hva som skjer, men at dere forstår at det er
rart/bryter med mønsteret ellers.

Språket er greit, selv om det noen steder er litt upresist.

Giant Crab
Spider

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Nei – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nja) – Ja (til gangs) – NeiNja – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Nja – JaNja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 4
Op1: 7.5
Op2a: 21 
Op2b: 8
Op3: 20
Op4: 15

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Det er bra dere har en forklaring for forskjellen mellom store og små beta som baserer seg på krokstyrken.

Dere tar for dere veldig hendig og direkte en diskusjon om det numeriske, og dette gir jeg dere pluss for.

Koden deres er fint lagt opp. Etter min smak kunne dere godt ha brukt mer modulær
oppbygging, men med det sagt gir dere meg en kode som en enkel å forstå, og går
ikke i så mange av de “vanlige” fellene.

Dere gir hjelpsomme kommentarer og leverer polerte filer.

Godt gjennomført prosjekt. Dere holder rapporten temmelig kompakt uten at det går
voldsomt på bekostning av resultatene dere har plass til å vise. Språket er også helt
fint.

Med det sagt er det ikke optimalt at dere først i konklusjonen trekker inn en
temmelig halvhjertet diskusjon av modellens gyldighet, som dere atpåtil avslutter
uten noen form for backing i rapporten som sådan. En konklusjon skal ikke være en
overraskelse når man har lest hele rapporten.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Nja – Ja – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Ja – Ja – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Ja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Nja

T: 3
Op1: 7.5
Op2a: 25 
Op2b: 10
Op3: 17.5
Op4: 12.5

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette tar dere for dere i alle fall kvalitativt i oppgave 2a og igjen, kvalitativt, i oppgave
2b. Dette er bra, om enn litt kort.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Koden deres er nesten 1/3 utkommenterte linjer. Dette er ikke så bra. 

Videre har dere noe merkelig knyttet til det å kjøre “plotAlphas(alpha_n, N)”. Om jeg
bare legger inn et kall til denne funksjonen rett under “def main():”, får feil. Akkurat
dette problemet er enkelt nok, da dere bare har glemt å legge inn en indeksering på
kallet til “runSimulation” som jo returnerer TO verdier, ikke bare en. Selv om feilen
er enkel nok å rydde opp i er det ikke så digg at det er jeg som må gjøre det for å
kjøre koden.

Utenom dette har dere gode funksjoner. Dere unngår helt den vanlige løkke VS
vektoriseringsfella som mange går i.

Som mange har dere tilsynelatende gjennomført prosjektet greit, men dere
overfører ikke dette til en god rapport. Det store ankepunktet her er at dere
presenterer figurer og diskuterer ikke to temmelig åpenbare brudd med “mønsteret”
som synes. 

Dere har godt språk, og første halvdel av rapporten deres flyter godt.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Nei – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Bare for DNA) – Nja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Nja (allerede gjort for 2a) – Ja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 4
Op1: 6
Op2a: 17.5
Op2b: 10
Op3: 30
Op4: 17.5

Sterk rapport! Dere trekker inn mange elementer i diskusjonen deres, og poengterer paa gode vis det dere observerer. Dere tar dere
også tid til å undersøke en av de største svakhetene i modellen – kabelen strekkes voldsomt langt etterhvert som mange kroker har
røket. Dere kommer ikke helt frem til den naturlige konklusjonen – at alpha-plottene nok ikke er helt gode for situasjonen der mange
kroker har røket, men dere har opptakten til diskusjonen med, og det er veldig bra.

Jeg kunne gjerne sett at dere tok med enda flere momenter i modelldiskusjonen, men trekker ikke noe for dette, da dere leverer paa
alle punkt.

Koden deres er en litt annen sak. For det første kan jeg ikke umiddelbart kjøre den,
fordi dere har feil i en del import-statements. I tillegg er det ikke åpenbart hvordan
dere har strukturert funksjonene deres – jeg skjønner ikke hvilken fil dere tenker
man skal bruke, all den tid dere har to filer for oppgave 3.

Med det sagt, så er selve innholdet i filene godt, da dere ikke roter dere bort i
algoritmen med masse unødige løkker. Måten dere lager A-matrisen på (for sparse)
er ikke helt optimal, og jeg mistenker, fra kjøretidsmålingene deres, at det er noe
merkelig med sparse-implementasjonen deres. Jeg har ikke tid til å se på det.

Dere er ikke den første gruppen som tenker det er best å stable alle plottene helt på
slutten av rapporten, og dere er antakeligvis ikke den siste gruppen jeg trekker for
for dette. Lesbarheten går betraktelig ned når man må bla frem og tilbake mange
sider for å finne figur sånn-og-sånn.

Språket deres er litt tungvindt noen steder, da dere velger rare formuleringer, og så
på en måte oppsummerer det samme mye enklere lenger ned.

Med det sagt, så har dere lagt litt ekstra arbeid i gode figurer, og forklarer mulige
uregelmessigheter.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Nja – Nei – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nei) – Nei – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Nja – Nei – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Nei – Nei – Nei

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Nei – Nei

T: 3
Op1: 5
Op2a: 12.5
Op2b: 2.5
Op3: 10
Op4: 2.5

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Rapporten bærer preg av at dere ikke egentlig har så god
forståelse for den fysiske siden av problemet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Koden bærer preg av at den ikke er helt ferdig. Det er mye utkommenterte linjer
som antakeligvis ble brukt til testing, og dere har valgt en veldig uoversiktlig
disposisjon.

Det er ett eller annet galt i algoritmen, men jeg har ikke tid til å undersøke det nå.
Om dere vil kan vi gå gjennom det sammen på et senere tidspunkt.

Veldig svak rapport. Dere bruker mesteparten av plassen på å liste kode direkte i
teksten, og overser helt at prosjektet betrakter en fysisk problemstilling, og dermed
krever i alle fall et modikum av fysisk tolkning.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Nja – Nei – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Nja – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Nei – Nja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Nja – Nja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – NjaJa

T: 5
Op1: 6
Op2a: 17.5
Op2b: 7.5
Op3: 20
Op4: 15

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten).

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Dere starter litt på en meningsfull diskusjon, i det at dere faktisk nevner mange av disse tingene, men dere tar aldri for dere i hvor stor
grad modellen faktisk oppfyller disse antakelsene.

Koden deres er ganske grei. Jeg hadde gjerne sett at dere delte den opp i ihvertfall
to eller tre filer, siden der er litt uoversiktlig å ha alle eta-funksjonene og
matrisegreiene i samme fil som algoritmen og plotte-funksjonene.

Dere faller i den samme fella som mange, noen steder, hvor dere velger å bruke
for-løkker fremfor vektoriseringer, men gjør ellers ingen store tabber.

Dere har gjennomført prosjektet temmelig bra, dere legger inn gode illustrerende
figurer, og dynger ikke rapporten ned med kode, utenom det dere mener er mest
relevant, så det er fint.

Dere har også tilfredsstillende språk, uten mye rare formuleringer og slikt. 

Dere avslutter rapporten temmelig brått, må jeg si, all den tid dere ikke har noen
form for konklusjon.

Med det sagt, så kunne dere gjerne ha tatt dere tid til å kommentere på
uregelmessighetene deres i figurene (slik jeg markerer i rapporten deres). Det er
generelt litt ugreit å bare glosse over rare ting som om de ikke eksisterer, siden det
sår tvil om hele arbeidet.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Nei – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nja, godt nok) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Nja (oppg 2a) – NjaNei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 4
Op1: 6
Op2a: 20
Op2b: 7
Op3: 20
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten).

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Dere starter litt på en meningsfull diskusjon, i det at dere nevner litt dette med strekket til bindingene, og dere trekker inn begrepet om
lite strekk i kabelen, men dere avslutter før det i det hele tatt kan kalles en diskusjon.

Koden deres er I grunnen OK. Det er mye copy-paste som gjerne kunne ha vært
løst med å lage to moduler som importeres der de trengs.

Dere gjør også den vanlige feilen med å bruke løkker der vektoriserte kommandoer
kunne gjort jobben mye enklere og mer lesbart.

I tillegg har dere en kritisk feiltolkning av algoritmen, som fører til et litt dårlig
diskusjonsgrunnlag for oppgave 3.

Dere har gjort en grei jobb her. Dere har en tendens til å ta snarveier hva gjelder
det å vise figurer og resultater. Noen ganger virker det godt, andre ganger ikke så
bra. Ikke vær redd for å oppsummere ting i tabeller og mer kompakte plott, men
også ha i tankene at en oppsummering ikke skal inneholde ny informasjon; den skal
bare vise gammel informasjon mer effektivt.

Dere kunne også godt ha jobbet litt mer med å komprimere selve rapporten. Dere
har ganske få figurer, men allikevel temmelig mange sider. Noe skyldes at dere
inkluderer mye kode rett i teksten, og noe skyldes at dere har ganske rause
marginer rundt figurer. Dette er en balansegang som ikke alltid er like lett, og denne
gangen vil jeg si dere kom litt skeivt ut.

Språket er akseptabelt.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Nei – Ja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nja) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – JaNja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Nei – Ja 

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 5
Op1: 7.5
Op2a: 17.5 
Op2b: 10
Op3: 20
Op4: 15

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten).

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Dere trekker inn dette med kabelstrekket, så det ordner dere fint.

Dere gir meg 11 filer jeg ikke kan kjøre… Inni alle opplastingene deres glemte dere
å legge ved den faktiske koden med algoritmer og styr… Ikke så bra.

De 11 filene kunne med, eh, fordel ha vært gjort om til EN større fil med litt god
orden og en master-if-struktur som hadde vært vesentlig enklere enn dette
virrvarret.

Dere har gjort en helt grei jobb med prosjektet. Dere går i en del vanlige feller med
å glosse over uregelmessigheter i figurene (som for få pukter, som kunne vært løst
med flere simuleringer til gjennomsnittet). At dere identifiserer og nevner problemet
med beta = 1 er veldig bra.

Oppsettet på rapporten deres er relativt ugreit. Figurene deres tar enorm plass, og
kode brytes opp og dere viser bittesmå kodesnutter som ikke har noen relevans
(les, Listing 5, 6 og 7).

Dere har også litt dårlig korrektur her og der. Men språket som sådan er brukbart.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Ja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nei) – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 5
Op1: 10
Op2a: 17.5
Op2b: 10
Op3: 25
Op4: 17.5

Sterk rapport, rent generelt! Dere trekker inn mange elementer i diskusjonen deres, og poengterer paa gode vis det dere observerer. 

Jeg kunne gjerne sett at dere tok med enda flere momenter i modelldiskusjonen, men trekker ikke noe for dette, da dere leverer paa
alle punkt.

Koden deres er helt grei. Jeg ville selv ha valgt en litt annen inndeling av filene.

Jeg er ikke selv noen fan av lambda, siden den generelt reduserer lesbarheten til
koden. Viktigere her er det at der dere bruker lambda kunne dere mye heller brukt
list comprehension istedet.

Dere gjør litt av den samme feilen mange andre også gjør, i det at dere bruker
løkker der vektorisering hadde gjort susen.

Veldig god rapport, alt i alt. Dere trekker inn mange gode elementer, og diskuterer
langt mer av modellens gyldighet og svakheter enn de fleste. Dere felles litt av at
dere presenterer figurer med litt dårlige gjennomsnitt (få verdier å ta snitt av), og at
dere velger en uheldig implementasjon av de tilfeldige terkselverdiene. I tillegg
overser dere uregelmessighetene mot slutten av alpha-kurver for store beta.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Nei

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nja) – Ja – NjaNei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – NjaJa

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Nja – Nei – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden
Ja – Ja

T: 3
Op1: 7.5
Op2a: 20
Op2b: 9
Op3: 20
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten).

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Dere trekker inn dette med kabelstrekket, så selv om dere ikke tar diskusjonen veldig langt, så har dere i alle fall bragt det på banen..

Koden deres er helt grei. Jeg ville selv ha valgt en litt annen inndeling av filene med
mer tematisk vri (plotting for seg, algoritme for seg, etc.).

Dere gjør litt av den samme feilen mange andre også gjør, i det at dere bruker
løkker der vektorisering hadde gjort susen.

Dere har jobbet godt med prosjektet, men klarer ikke oversette dette til en skikkelig
god rapport. Dere er veldig ordknappe, og bruker koden som besvarelse, ved å
inkludere den uten noen intro eller noe annet beskrivende på forhånd (oppgave 3
og 4).

Det er ikke greit å overse uregelmessigheter i figurene, og dere gjør ofte bare et
halvveis forsøk på fysisk tolkning.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Nja – Nei – Ja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Nei – Ja – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Nei – Nei – Nei

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 

T: 4
Op1: 7.5
Op2a: 20
Op2b: 4
Op3: 12.5
Op4: 17.5

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten).

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Koden deres ser ved første øyekast bare litt rotete ut, men jeg ser jo at dere nesten
ikke definerer en eneste funksjon! Dere har matrise-definisjonen og u-vektoren
laget inne i algoritme-løkka og det gjør det hele litt suboptimalt hva gjelder
lesbarhet.

Koden fungerer jo greit, så foruten den vanlige tabben med å bruke for-løkker der
vektorisering hadde vært mye bedre, så er det oppsettet som feller dere.

Dere starter godt med en grei innledning og en bedre forklart utregning enn de
fleste. Så går det litt nedover ved at dere blir knappere og knappere i beskrivelser
og kritikk av modellen. 

Det er også ikke så bra at dere hopper over det å snakke om uregelmessigheten i
alpha-kurvene for store beta.

Dere gjør greie valg hva gjelder det å vise kode i teksten, og figurene deres har god
størrelse.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Nei – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Ja – Nja – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Nei – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 5
Op1: 6
Op2a: 25
Op2b: 7.5
Op3: 22.5
Op4: 20

Sterk rapport, rent generelt! Dere har et veldig numerisk/matematisk perspektiv på diskusjonen av modellen, og dere går glipp av en del
viktige fysiske aspekter. Jeg kunne gjerne sett at dere tok med mer fysisk orienterte momenter i modelldiskusjonen. Med det sagt har
dere gjort grundig arbeid.

Koden deres er en litt annen sak.Jeg kan ikke kjøre den, fordi dere bruker tre
funksjoner dere ikke gir meg (create_random_list, get_d_coef, og
find_max_rk_and_alpha). Dette er ikke så bra. 

Utover dette, så ser koden relativt grei ut. Dere pakker inn mange enkle
funksjonskall i deres egne funksjoner, som kan være både bra og dårlig. Jeg
tenderer til å synes det er dårlig, siden det stort sett ikke skjer noe annet i
funksjonen enn at den kaller en ferdig numpy funksjon (for eksempel, t_random og
d_k).

Dere går også i baret hva gjelder den gode gamle for-løkke VS
vektoriseringsproblematikken.

Veldig god rapport, alt i alt. Dere trekker inn et forfriskende numerisk perspektiv på
feilen som akkumuleres for større N ved beta under 1, og dere gjør en veldig god
jobb med sparse oppgaven. 

Dere felles litt av at dere overser uregelmessighetene mot slutten av alpha-kurver
for store beta, og at dere generelt ikke trekker inn mye fysisk forståelse av
problemet.

Språket er heldigvis adekvat, dere viser gode figurer, og kaster ikke bort mye plass
på unødvendig kode-listing.

Medium
Humanoid

Zombie

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Nja – Nei – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nei) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nei

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Nja – Nja – Nei

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Nei – Nei

T: 3
Op1: 9
Op2a: 17.5
Op2b: 5
Op3: 20
Op4: 2.5

Rapporten bærer preg av at dere ikke egentlig har så god forståelse for den fysiske siden av problemet. Nøkkelantakelser for modellen
er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten). Dette sier dere ingenting om.

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Dere leverer meg ikke noe kode i det hele tatt. Fra det dere inkluderer i rapporten
direkte ser det ut til at den følger det vanlige mønsteret med å være litt mer
tungvind enn nødvendig, men allikevel ikke elendig.

Svak rapport, helt blottet for fysisk intuisjon. Dette er allerede trukket for, så jeg er
ikke urettferdig.

Det jeg trekker for her er et temmelig klønete oppsett. Dere slenger rundt dere med
figurer, og bruker tre hele sider på totalt seks figurer dere ikke sier et eneste ord om
direkte, og dere nevner ikke uregelmessigheter i kurvene.

Dere bruker også mye plass til koden, men dette er kanskje fordi dere uansett ikke
leverer noen kode direkte.

Til gjengjeld er språket deres akseptabelt, og dere gjør et spenstig valg i å bruke
noe annet enn Times New Roman.

Unhallowed
Zombie

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Ja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Ja) – Ja – Nja – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 5
Op1: 10
Op2a: 20
Op2b: 6
Op3: 30
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten).

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Dere trekker inn dette med kabelstrekket, så selv om dere ikke tar diskusjonen veldig langt, så har dere i alle fall bragt det på banen..

Koden deres er temmelig grei. Dere kunne absolutt ha delt den opp i to eller tre
moduler, for matrise, plotting og algoritme, men det er hjelpsomt med strukturen på
slutten som gjør det enkelt å nøste opp i gangen gjennom programmet.

Med det sagt er det ingen grunn som helst til å bruke deepcopy her. Det tar bare
unødig tid og minne.

I tillegg faller dere som de fleste i for-løkke VS vektoriseringsfella.

Fin rapport. Dere har jobbet godt med prosjektet, og rapporten reflekterer dette.
Dere kunne nok tatt en dobbelsjekk på korrekturen, men for det meste er det greit
språklig.

Størstedelen av rapporten har et godt oppsett, men mot slutten glipper det, og ting
flyter ut, med figurer litt hulter til bulter.

Det er også ikke optimalt at dere overser uregelmessigheten mot slutten av alpha-
kurvene for store beta.

1: Skriv ut matrisen – beskriv strukturen – forklar hvor GrBet
virker inn – Vis matten, enten her eller i teorien.
Ja – Ja – Ja – Nja

2a: Lag kode – Plot kabelen (for flere param) – Sammenlikn
med analytisk – Diskuter realismen – Plot deriverte
Ja – Ja (Nei) – Ja – Nei – Ja

2b: Regn ut alpha og beta – Plot for DNA – Diskuter realisme
Ja – Ja – Nja

3: Lag kode – Beskriv hva som skjer med alpha_max (verdi og
plassering) – Forklar forskjellen mellom stor og liten beta –
Beskriv rekkefeolgen av kroker
Ja – Ja – Ja – Ja

4: Lag kode – Underseok kejoretiden til koden 
Ja – Ja

T: 2.5
Op1: 9
Op2a: 17.5
Op2b: 8
Op3: 30
Op4: 20

Det jeg savner er en litt mer utfyllende diskusjon rundt modellens gyldighet. Nøkkelantakelser for modellen er:

1) Kabelens kurvatur er lite (bøyningen er liten).

2) Krokene regnes som lineære. Denne antakelsen er definitivt diskuterbar. Akkurat for DNA kan man bruke materialparametre som
forsikrer at man ikke kan strekke en krok veldig langt (man kan definere terksel-vektoren slik at ingen har høyere terskel-utslag enn det
som gir fysisk mening), men for fritt valgte alpha og beta, så er det en helt annen sak.

3) Det er også noen andre minde kritiske antakelser som at kabelen ikke flytter seg i tyngdefeltet (dette er en så vanlig antakelse at jeg
ikke trekker for mangelen av diskusjon, men den er nå en viktig antakelse allikevel). Vi antar en spesifik ladningsfordeling, som kanskje
ikke er så god.

4) Ettersom kroker ryker, så øker jo avstanden mellom krokene, så den er ikke lenger den vi startet med. Jeg ser ikke etter noen ny
kode her, men det hadde vært fint om dere diskuterte hva dette kunne ha å si for modellen.

Dere trekker inn dette med kabelstrekket, så selv om dere ikke tar diskusjonen veldig langt, så har dere i alle fall bragt det på banen..

Dere velger å bruke en notebook, men bruker samtidig ikke den ene styrken en slik
metode har: bruddvis/modulær kode. Alt er i en diger blokk. 

Dere gjør litt tungvinde valg hva gjelder eta-funksjonene deres, siden de strengt talt
bare trengs i plottene for oppgave 2a og b. Det samme gjelder bruk av multiply og
divide i algoritme-funksjonen deres. Dere gjør også den vanlige feilen med å bruke
løkker der dere kunne vektorisert.

Dere tar også en litt sleip tilnærming til sparse, der dere bare lager matrisen som
før, og konverterr til LIL. Dette fungerer bare for små matriser, siden for store vil da
den dense zeros matrisen fortsatt trenge like mye minne som før.

Fin rapport. Dere har jobbet godt med prosjektet, og rapporten reflekterer dette.
Dere kunne nok tatt en dobbelsjekk på korrekturen, men for det meste er det greit
språklig.
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