Prosjektoppgave FYS3180/4180
Målinger på solceller til satellitten CubeSTAR. ( 2 studenter )
CubeSTAR er en satellitt som bygges av studenter ved UiO
1. Hva skal gjøres
Vi ønsker å finne/måle de elektriske egenskapene til et sett ”trippel junction” solceller.
Disse er levert av ”SpectroLab” – et firma spesialisert på produksjon og utvikling av
solceller til bruk i ”rommet”. Virkningsgraden for slike celler er på ca. 30 % - og de er
ekstremt dyre ( ca. USD 300/stk )
– Under produksjonsprosessen vil det alltid oppstå variasjoner i de elektriske
egenskapene til cellene. Alle cellene måles – men bare de som ligger innfor gitte
toleransegrenser blir godkjent for salg. Resten blir kassert.
Sammen med våre ”godkjente” solceller har vi også fått levert noen som ikke oppfyller
kravene.
Vi ønsker å se på de elektriske egenskapene til denne siste gruppen solceller.
2. Hvorfor skal det gjøres
Det må lages flere satellittmodeller (Engineering models) før vi kommer fram til den
endelige teknologiske løsningen. Vi ønsker ikke å bruke av våre meget dyre solceller i
disse første forsøkene. Vi håper at de ”ikke godkjente” solcellene skal ha tilstrekkelig
kapasitet til å kunne brukes på våre Engineering modeller.
For å få svar på dette må vi måle en rekke elektriske parametere, – som maksimal
spenning, strøm, indre motstand, virkningsgrad ol. Disse målingene skal danne grunnlag
for en simuleringsmodell.
3. Hvordan skal det gjøres
I samarbeid med ELAB monteres solceller på 2 av satellittens paneler. Disse panelene
danner grunnlaget for de målingene som skal gjøres. Oppgaven vil omfatte målinger
utført lokalt på Fysisk inst. – Noen måleserier må utføres på sol-simulatoren på Minalab.
Det leveres en grundig rapport – som med bakgrunn i tilgjengelige ”White Papers” fra
produsenten beskriver oppbyggingen og virkemåten til ”trippel junction” solceller. Så
følger en beskrivelse av måleprosessene, – og rapporten avsluttes med en konklusjon på
om disse cellene er brukbare på vår ”test-satellitt”.
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Characterization of defects in protonirradiated Si using deep level transient
spectroscopy
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Abstract
In this investigation, dominant crystal defects in high purity silicon material subjected to
proton irradiation will be studied using electrical measurement techniques, especially deep
level transient spectroscopy (DLTS). The crystal defects are of point-like nature, with an
extension of a few Å to 1 nm, and the majority of the defects are of vacancy type. The
positions in the energy band gap of the electron states caused by these defects will be
determined as well as the kinetics of the thermal stability of the defects. Finally, on the basis
of these results, the radiation hardness of the silicon material will be estimated and compared
with requirements in high energy physics experiments at the Large Hadron Collider (LHC) at
CERN and in satellite (space) experiments.

Contact person: Esben Lund (Esben.Lund@fys.uio.no)
Place: MiNaLab, 3rd floor
Time: 09:00 Monday 11th of October (week 41)
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Beskrivelse av høstens oppgave for FYS4180 i kvanteoptikklaboratoriet.
Vi planlegger i laboratoriet vårt å lage et eksperimentoppsett for å
studere sammenfiltrede fotoner i samme periode som laboratoriearbeidet i
FYS4180 skal foregå. Vi tenker oss at studentene som ønsker å ta
laboratoriearbeidet i kvanteoptikklaboratoriet i høst, får jobbe sammen
med vår stipendiat Borys Jagielski og meg selv.
Arbeidet vil gå ut på å sette opp og opplinjere nøyaktig optiske
elementer, måle kvalitet på strålen til en ny laser vi får inn om få uker,
både mhp profil, koherenslengde og bølgefrontens krumningsradius. Man vil
måtte lære seg litt om abcd-metoden for å beregne gaussisk
stråleutbredelse og gjøre beregninger av denne typen i Matlab.
Det er naturlig at studentene setter seg litt inn i fenomenet
~Ssammenfiltrede fotoner~T og hvordan man i tidligere eksperimenter på slike
fotoner har konkludert med at naturen ikke kan beskrives ved lokal
realisme-modeller. Studentene vil få en kort innføring i hvorfor vi mener
at en slik konklusjon ikke nødvendigvis er tvingende nødvendig, og hvilke
aspekter vi ønsker å undersøke nærmere i måndene som kommer.
Ansvarlig veileder: Arnt Inge Vistnes
Tlf 93451191
medveileder: Borys Jagielski

email:

a.i.vistneas@fys.uio.no
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Single-chip Pixel detector, calibration and tuning

The innermost subdetector of the ATLAS Experiment [1] is an 80 million channel Pixel system [2], capable of micro-meter precision track- and vertex reconstruction. Still in its first year of data taking with the Large Hadron Collider
(LHC) [3] colliding beams, the ATLAS Pixel community is already working on
an upgrade system, the Insertable B-Layer (IBL) [4], which is scheduled for
installation in 2015-16.

1.1

Method and tools

Semiconductor radiation detectors normally consist of a reverse-biased PINdiode sensor, connected to a charge-sensitive preamplifier (CSP) and associated
readout electronics. The system noise is generally determined by the sensor
capacitance and amplifier shaping time.
A key challenge for a massively multi-channel high-rate system like the ATLAS Pixels is to run a reliable zero-suppressing readout with uniform signal
efficiency. To this end, each pixel channel has its individually settable threshold and digitization scale, and the detector is routinely calibrated in order to
minimize the threshold dispersion.
For sensor development and system prototyping, there are miniature readout systems and supporting software that allow reading out a single module or
a single chip assembly. While allowing externally triggered operation as in ATLAS, the emphasis is on calibration scans and tuning, and also on self-triggered
runs with a radioactive source.

1.2

Tasks and expected results

Given the over-all complexity of the system, a substantial part of the student
project is to acquire a working knowledge of its operation. Still, a proof-ofprinciple demonstration of a sensor characterization procedure using supplied
software should be possible:
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• Understand the principles of a semiconductor radiation sensor and readout system.
• Set up and operate the USBPIX [5] system with supporting software.
• Tune a single-chip assembly for minimum threshold dispersion and calibrated pulse-height readout.
• Evaluate detector noise versus depletion voltage, relate to detector capacitance.
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Test beam: 3D pixel sensor in magnetic field

Contrasting with traditional planar detectors, a 3D silicon sensor [6] utilize deep
reactive ion etching (DIRE) in order to realize vertically embedded electrode
implants. The resulting sensor geometry has potential for fast signal collection
and extreme radiation dose tolerance. The goals of the ATLAS 3D Pixel R&D
Project [7] includes promoting 3D sensors as an alternative for the Insertable
B-Layer.

2.1

Method and tools

Test beam characterization of tracking sensors uses a high-energy particle beam
(typically 180 GeV pions) and a tracking instrument, which is known as a beam
telescope. In order to evaluate sensor performance in a magnetic field, the
setup is located in a large-bore experimental magnet. Readout of the telescope
and the device-under-test (DUT) is triggered by plastic scintillators, and the
trajectories of individual particles are reconstructed in offline software. The
high-precision tracks allow micrometer-resolution mapping of sensor efficiency
and pulse height.

2.2

Tasks and expected results

The student(s) will participate in installation and data taking at CERN during
the beam period 11-21 October; travel support for two highly motivated students
has been made available by the HEP Instrumentation project. A reasonable set
of goals could include:
• A working knowledge of the ATLAS Pixel system.
• An understanding of the characterization systems and its limitations.
• Example pulse-height spectra.
• Example detector efficiency maps.
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COMPET components: Crystals, read-out, electronics

The COMPET project is dedicated to building a new and improved Positron
Emission Tomography (PET) scanner for medical imaging. The main improvements compared to conventional scanners will be in resolution and sensitivity,
which will give an improved image quality. The new and innovative design is
based on a concept proven through the AXPET collaboration [8]. COMPET is
taking this one step further and implementing this into a full pre-clinical PET
scanner. This is a project funded through the Norwegian Research Council and
it runs until end of 2012.

3.1

Method and tools

Positron/electron annihilations produce a pair of back-to-back 511 keV gammas, which are detected in a fine granularity array of LYSO crystals and wavelength shifters. The resulting light is read out by multi-pixel photon counters
(MPPC) [9], connected to a analog front-end, digitization and data acquisition
chain.

3.2

Tasks and expected results

The student’s work will be adapted to the current state of the COMPET project,
and could include:
• Characterization of the crystal/detector assembly.
• Testing of the analog preamplifier and discriminator.
• Benchmarking of the readout system, preferably also radioactive source
data.
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Laboratorieøvelse i FYS3180/4180
Eksperimentelle metoder i fysikk
Oslo Cyclotron Laboratory
http://ocl.uio.no/

Formål:
Å gi en innføring i detektorer, systemer og metoder som anvendes i eksperimentell kjernefysikk.
I de to siste år har det vært en betydelig oppgradering og oppussing av Syklotronlaboratoriet på
nedre Blindern. I dag framstår labben som moderne og godt egnet til å gjøre masse spennende
kjernefysikk. Kjernefysikkgruppa er nå en del av senteret SAFE (Senter for akseleratorbasert
forskning og energiteknikk).
Oppgaven vil først gå ut på å orientere seg ved laboratoriet. Så vil vi velge ut en kjernereaksjon,
og beregne de parametre som synes å være viktige mhp det eksperimentelle oppsettet. Her finnes
det en del software til hjelp for disse analysene.
Vi vil bruke data fra et tidligere eksperiment, men håper at et annet eksperiment kanskje går
parallelt i den perioden dere er ved labben slik at man får et inntrykk av kompleksiteten.
Gammastråling og partikkelutsending er målt med CACTUS og SiRi detektorene (se figurene
over). Datasettet består av såkalt eventfiler; det er store filer der hver målte størrelse fra hver
kjernereaksjon, er skrevet ned i tur og orden.
Flere millioner events skal så analyseres og sorteres. På denne måten spiller vi tilbake
eksperimentet og kan se hva som har skjedd. Vi vil komme inn på begreper som prompt tid,
partikkelbananer og tykkelsesspektre og mye annet spennende. Vi skal også i den grad det er
mulig, verifisere våre data mot eksisterende databaser. Tolking og mulige feilkilder er viktige
deler av analysen.
De syv ukene blir avsluttet med oppsummering, rapportskriving og diskusjoner med lab-veiledere.
Oppmøte: Syklotronlaboratoriet (inne i Fysikk-kjemigården), torsdag 14. Oktober kl 09:15
Kontaktperson: Magne Guttormsen. E-mail: magne.guttormsen@fys.uio.no , tlf 22856460

Strålingsdosimetri for kliniske anvendelser
Prosjektoppgave i FYS3180/4180
EPR Laboratoriet i BMF-gruppa, Fysisk institutt
EPR = ElektronParamagntisk Resonans
BMF= Biofysikk og Medisinsk Fysikk
Strålingsdosimetri
Ved bruk av røntgenstråling for å ’fotografere’ et brekt bein, ved bruk av PET for å leite etter
kreftsvulster, og ved bruk av høyenergetisk fotonstråling (eller partikkelstråling) for å drepe
kreftsvulster så er det viktig å ha god kontroll på strålemengden, dvs kontroll på stråledosen.
Spesielt ved kreftbehandling, hvor målet er å gi høye doser til kreftvev og lave doser til friskt vev,
er det svært viktig at stråledoser kan måles og distribueres med svært høy nøyaktighet og
presisjon.
Det finnes ulike metoder for å måle doser med ioniserende stråling; alle metoder har sine fordeler
og ulemper, og ingen metode er ideell. Én metode som har mange fordeler er såkalt EPRdosimetri. Strålingsinduserte produkter (radikaler) dannet i dosimetermaterialet måles med EPRspektroskopi.
Det finnes et dosimetermateriale (alanin) som er svært godt egnet for høye stråledoser, men som
ikke er like godt egnet for vanlige ’kliniske doser’. Forskningsinstitusjoner i mange land søker
derfor etter alternative materialer. Ett materiale som er under utforskning, bl.a. ved UiO er
Lithium formate.
Oppgaven i FYS3180/FYS4180 vil være en liten del av det pågående forskningsprosjekt knyttet til
nye dosimetrimetoder innen klinisk bruk av ioniserende stråling.

Formålet med prosjektoppgaven:
•

•
•
•
•
•

Lithium format dosimetre skal lages
(med
og
uten
bindemiddel);
dosimetrene skal bestråles med høy og
lavenergetisk
γ-stråling
(på
Radiumhospitalet og på Fysisk institutt);
de
strålingsinduserte
produktene
(radikalene) skal studeres ved bruk av
Elektron Paramagnetisk Resonans (EPR)
spektroskopi.
Stabiliteten
til
de
dosimetriske
signalene skal følges over hele
prosjektperioden.
Eventuelle forskjeller i stabilitet som
funksjon av γ-strålingens energi skal kartlegges.
Eventuelle forskjeller i stabilitet som skyldes bindemiddel skal kartlegges.
Homogeniteten til de produserte dosimetrene skal etableres.
Det vil bli lagt stor vekt på nøyaktighet og presisjonen i den praktiske utførelsen av målingene
og i behandlingen av måleresultatene.

Kontaktperson: Eli Olaug Hole

e.o.hole@fys.uio.no

Fotodegradering av vitamin B12
Sted: Biofysikk og PDT-gruppen, avdeling for strålingsbiologi, Institutt for Kreftforskning,
Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus, Oslo.
Veiledere: Prof. Johan Moan* (Institutt for fysikk, UiO) og PhD Asta Juzeniene**
(Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus).
*Tel: 22934268, e-mail: johan.moan@fys.uio.no
**Tel: 22934260, e-mail: asta.juzeniene@rr-research.no
Bakgrunn: Det er sterktøkende internasjonal interesse for relasjonen mellom eksponering til
ultrafiolett (UV) stråling og helse. Flere observasjoner viser at ultrafiolett stråling har biologiske
virkninger som ennå ikke er fullt ut forstått. Blant slike er nedbrytningen av vitamin B12 i huden,
og effekten av denne nedbrytningen formenneskers helse.
Vitamin B12 (også kalt kobalamin) lages ikke i kroppen, og må derfor tilføres gjennom kosten.
Vitaminet inngår i kjemiske reaksjoner som er viktige for normale nervefunksjoner, dannelse av
blodceller og syntese av DNA. Vitamin B12 er også en naturlig antioksidant som kan gi ekstra
beskyttelse mot skadelige frie radikaler som dannes i huden i forbindelse med solstråling.
Målet

med

denne

oppgaven

er

å

studere

vekselvirkningen

mellom

vitamin

B12

(hydroxykobalamin) og et fotosensibiliserende stoff som riboflavin under eksponering til UVAstråling eller synlig lys..
Metoder: Forberedelse av løsninger, pH justering, absorpsjon- og fluorescens-spektroskopi,
dosimetri av UV stråling og synlig lys, dataanalyse.
Eksperimenter: Absorpsjonspektre og fluorescensspektre av vitamin B12 med eller uten riboflavin
løst i vann eller tungtvann eksponert til UVA eller synlig lys vil bli registrert. Data vil bli analysert
og produkter og kinetikk vil bli identifisert.

Mapping of intensities in sunbeds
Sted: Biofysikk og PDT-gruppen, avdeling for strålingsbiologi, Institutt for Kreftforskning,
Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus, Oslo.
Veileder: Prof. Johan Moan* (Institutt for fysikk, UiO og avdeling for strålingsbiologi, Institutt for
Kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus, Oslo)
*Tel: 22934268, e-mail: johan.moan@fys.uio.no

Introduction: Sunbeds are important tools in vitamin D research. Even though our sunbed has been
used in scientific studies before, a full spatial characterization has not been made yet.
The aim of the study is to characterize a sunbed with respect to the spatial and spectral distribution of
light relevant for different persons of different sizes.
Methods: Measure spectra, UVA, UVB fluence rates in all relevant places using the Solar Light
fluence meter and the Avantes spectrometer. The Avantes spectrometer will be equipped with a fused
silica optical cable fitted with a Teflon cosine diffuser.
Apparatus:
-

Slolar Light dosimeter

-

Avantes spectrometer

Protection equipment: Persons directly involved in measurements will have to be fully protected by
lab coat, UV safe glasses and gloves.

