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Prosjektbeskrivelse: 
 
Fysikkavdelingen ved IFE arbeider med oppførsel til ulike typer partikler over en stor lengdeskala 
(nano- til millimeter). En type slike med svært interessant oppførsel, nylig syntetisert i et 
internasjonalt samarbeidsprosjekt ("Inside Pores"), er porøse karbonbaserte partikler av sub-
millimeter størrelse. Disse viser seg å kunne ordnes i ulike to-dimensjonale gittere, styrt av sterkt 
elektrostatisk vekselvirkning mellom partiklene, sannsynligvis grunnet en overraskende høy 
overflateladning pr. vektenhet. Ekstern påvirkning med elektrisk felt viser seg å kunne drastisk endre 
mønsteret som disse partiklene danner. I tillegg fremviser de en "fjærkonstant" ved at de ved ytre 
påvirkning kan beveges rundt en likevektsposisjon i gitteret, eventuelt hoppe til en ny posisjon. 
 
Målet med dette prosjektet er å undersøke bakgrunnen for den interessante oppførselen til disse 
partiklene, og å studere hvordan struktur og dynamikk kan påvirkes ved hjelp av et ytre (evt 
oscillerende) elektrisk felt. I prosjektet vil partiklene plasseres i en glass-celle og på overflater med 
varierende overflateladning/dielektrisitetskonstant. Mønster og tidsutvikling av de strukturene som 
dannes skal beskrives kvalitativt, samt måles kvantitativt, bl.a. ved bruk av digital bildebehandling.  
 
 
 

                    
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(a)! ! ! ! ! (b)!

Figur 1: (a) Mikroporøs karbonpartikkel (0.5 mm diam) med høyglans overflate. (b) Gitterlignende 
ordning av partikler etter oppladning av overflaten. 
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Magneto(optical-imaging-of-advanced-superconductor-for-
liquid-hydrogen-economy-

A- long(term-survival-of-humans-will- strongly-depend-on-how-successfully- they-will-move- from-
current- indiscriminate- consumption- of- fossil- fuels- to- use- of- renewable- energy- resources.- The-
transition- needs- to- be- very- fast,- lasting- not-more- than- few-decades.- It- is- a- life(time- challenge- for-
students-coming-into-science-now.---

The- first- task- is- to- substitute- fossil- fuels- in- vehicles- and- power- stations- with- a- ‘clean’- fuel.-
vehicles- and- power- stations- not- only- consume- fossil- fuels- in- enormous- amounts,- but- strongly-
contaminate-environment-with-CO2,- releasing-nearly- four-kilograms-of- this-gas-per-one-kilogram-of-
burned-fuel.-This-leads-to-uncontrollable-rise-of-temperature-and-destabilization-of-the-climate.--The-
alternative-for-fossil-fuels-is-already-found.-It-is-hydrogen.-The-best-way-to-use-it-is-in-liquid-form.-In-
this- form- it- is- both- very- efficient- energy- carrier- and- coolant- that- allows- use- of- superconductivity.-
Superconductors-in-their-turn-give-compactness,-high-efficiency,-savings-in-energy-and-a-range-of-new-
applications- impossible- with- other- materials.- The- benefits- of- superconductivity- will- justify- use- of-
liquid-hydrogen-and-promote-radically-new-basis-of-energy-economy.-It-is-a-simple-idea-that-not-yet-
has-been-implemented.-

The$ aim$of$ the$project- is- to- introduce- student- to- the-world- of- superconductivity.- You-will- be-
acquainted- with- the- wonder- of- levitation- of- a- magnet- above- superconductor;- you- will- do-
demonstration-yourself-and-perhaps-will-invent-a-new-way-how-to-do-it.-You-will-learn-how-to-‘see’-
magnetic- field- and- superconductivity- using- Magneto(Optical- Imaging.- You- will- do- experiment-
yourself-and-be-in-one-of-the-most-active-groups-in-superconductivity.-

You-will-learn-how-to-build-new-infrastructure-of-hydrogen-economy-based-on-superconducting-
pipelines- simultaneously- delivering- liquid- hydrogen- and- loss(free- electricity.- You-may- design- from-
scratch-fully-superconducting-vehicle-(car,-plane,-ship,-submarine)-featuring-superconducting-motor,-
generator,- energy- storage- unit,- loss(free- wiring,- current- limiter,- superconducting- electronics,-
quantum- computer- etc.-Or- you-may- create- a- blueprint- for- liquid(hydrogen(based- superconducting-
home- energy- unit.- You- will- learn- how- to- use- liquid- hydrogen- and- superconductivity- to- tackle-
problems-on-the-planetary-scale- like-magnetic- field-protection- from-charged-particles-coming- from-
the-Sun.-Perhaps-you-would-wish-to-design-superconducting-protecting-ring-on-Mars-to-make-planet-
habitable-for-humans-or-protecting-system-against-asteroids.-Interested?-

The- focus- of- the- project- will- be- on- superconducting- materials- that- could- be- used- in- liquid-
hydrogen.- You- will- try- new- superconductors- and- perhaps- discover- Room- Temperature-
Superconductivity.--You-will-enjoy-exceptional-beauty-of-the-phenomenon-and-share-excitement-with-
other- members- of- the- group.- Need- more- arguments?- Try- combination- of- key- words:-
superconductivity-hydrogen-economy-in-Google.-

Methods:--Magneto(Optical-Imaging,-levitation-of-magnet-above-superconductor-
Materials:-advanced-superconductors,-anything-you-believe-to-be-superconducting-
Place:-Group-of-Advanced-Materials-and-Complex-Systems,-University-of-Oslo,-Department-of-
Physics,--Blindern,--0316-Oslo,-Norway-

$
Supervisors:--Dr.-Pavlo-Mikheenko*-and-Prof.--Tom-Henning-Johansen--
*-Tel:---228-57711/57471,-e(mail:--pavlo.mikheenko@fys.uio.no-,-mobile-94838864-
http://www.mn.uio.no/fysikk/english/people/aca/pavlom/index.html-
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Transport of CO2 through water-saturated porous media: 
 convection, dissolution and diffusion effects. 

Multiphase flow in porous media is at the heart of many natural and industrial processes such as 
transport of water in soils, ground water management, oil recovery, or CO2 transport and storage. At 
the AMKS group we are interested in understanding the fundamental flow mechanisms behind these 
processes. For that purpose, we use model 2D experimental systems providing direct visualisation of 
the flow behaviour.  

This project focuses on the transport of CO2 in a water-saturated porous medium. During this 
process, CO2 dissolves into the water. This dissolution has two important consequences: first, it 
modifies the pH of the water. This effect can be used to monitor the spatial variation of the 
concentration of CO2 using a colored pH indicator. Second, it creates spatial variations of density, 
CO2-rich water being denser than pure water. Whenever the denser CO2-rich phase finds itself 
above the pure-water phase, a gravitational instability can arise yielding the formation of convective 
fingers at the interface between the two phases. This effect, also called “density-driven convection” 
is shown on the picture below.  

 

Figure 1: Visualisation of density-driven convection in a 2D system. The experimental setup 
simply consists of two vertical glass plates separated by a narrow gap. This system is initially filled 
with pure water mixed with a pH indicator giving a blue color. CO2 is injected above the water 
level, and dissolves into the water, making the pH indicator turn yellow. Due to buoyancy, 
dDenser, CO2-rich water sinks, while less dense, pure water rises and convective fingers appear. 

The aim of this project is to investigate the onset of this instability when CO2 is injected in a 
2D, vertical porous system consisting of a cell similar to the one show on Figure 1, but filled 
with glass beads. This way we will be characterising the competition between convection, 
dissolution and diffusion effects during the transport. 

 

Contact: 

Marion Erpelding, AMKS group, room FV121, marion.erpelding@fys.uio.no 
Knut Jørgen Måløy, AMKS group, room FV123, k.j.maloy@fys.uio.no 
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Prosjektoppgave på IFE: 
Aggregering av magnetiske partikler i væske ved bruk av roterende magnetfelt 
Veileder: Geir Helgesen, Institutt for energiteknikk, Kjeller 
Oppgaven utføres i Fysikkavdelingen på IFE, Instituttveien 18, Kjeller 
(se www.ife.no/no/ife/detaljer/ife/kart_kjeller) 
Kontaktperson for oppgaven: Geir Helgesen, geir.helgesen@ife.no, tlf. 6380 6083 
 
Prosjektbeskrivelse: 

Fysikkavdelingen ved IFE utvikler magnetteknologi for separasjon av magnetiske mikro- og 
nanopartikler. Denne typen partikler brukes innen biomedisinsk separasjon til deteksjon og 
separasjon av celler og mikrober. De er da overflatebehandlet med stoffer som gjør at de hefter kun 
på visse aktive molekylgruppene på celleoverflaten, en såkalt antibody-antigen mekanisme. Ved 
bruk av magnetfelt kan så de magnetiske partiklene med de påheftede cellene trekkes ut av løsningen 
for videre analyse. En utfordring med dagens magnetiske separasjonsteknikk er at den ofte tar lang 
tid og har lav effektivitet dersom en ikke bruker svært sterke magneter.  

Målet med dette prosjektet er å studere hva som skjer hvis en i stedet for statiske magnetfelt fra 
permanente magneter bruker oscillerende magnetfelt fra strømførende elektriske spoler. 
I prosjektet vil en ved bruk av lysmikroskopi studere partikkelbevegelser og aggregatdannelse av 
slike magnetiske mikropartikler inne i et prøvekammer med vann som utsettes for oscillerende eller 
roterende magnetfelt i flere retninger. Struktur og tidsutviklingen av de strukturene som dannes skal 
måles kvantitativt ved bruk av digital bildebehandling.  
 

         
(a)     (b) 

Figur 1: (a) Magnetiske mikropartikler i vann. (b) Aggregater av mikropartikler etter at de har vært 
utsatt for roterende magnetfelt. 

Systemer og utstyr for magnetisk separasjon utvikles og markedsføres kommersielt gjennom det IFE-
eide selskapet Giamag Technologies AS. 
 
 
Litteratur: 
* J. Faraudo, J. Andreu and J. Camacho, Soft Matter 9, 6654 (2013) 

* J. Cernak and G. Helgesen, Phys. Rev. E 78, 061401 (2008) 
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Prosjektoppgave i FYS3180/4180, Fall-2013 

Characterization of defects in proton-irradiated Si 
using deep level transient spectroscopy 

Physical Electronics 
Micro- and Nanotechnology Laboratory (MiNaLab) 

University of Oslo 

Adviser: 

Vincent Quemener 

vincent.quemener@smn.uio.no 

Place: MiNaLab, Gaustadalleen 23c 

Description: 

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. 
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Tilbud om en prosjektoppgave innen kurset FYS4180 
på Kvanteoptikklaboratoriet 

høsten 2012
Stikkord: Beam optics, lasere, abcd-metoden, beam expander, di!raksjon, teleskop

Organisering:
Arbeidet med prosjektet vil bestå av to bolker. I den første bolken blir det laboratoriearbeid i selve 
kvanteoptikklaboratoriet, mens den andre bolken vil foregå i frilu!. Studentene blir delt i to grup-
per. I første bolken vil disse gruppene arbeide hver for seg og uavhengig av hverandre i laboratori-
et (men begge kan ikke være der samtidig). I siste bolken vil den ene gruppen stå for utsending av 
laserlys, mens den andre registrerer strålen bortimot en kilometer unna. De veksler så på arbeids-
oppgaven slik at begge grupper får samme erfaring.

Hver av gruppene må levere en egen rapport.

Faglig gjøremål:

Første bolk:
I prosjektet må studentene sette seg inn i såkalt “beam optics” og abcd-metoden slik den brukes 
innenfor beam optics. Dette er en beskrivelse av hvordan en laserstråle med gaussisk intensitets-
pro"l utvikler seg når strålen passerer linser og andre optiske elementer og ellers er gjenstand for 
di#raksjon. Studentene må bruke et primitivt Matlab-program (eller videreutvikle det på egen 
hånd) slik at de ved målinger med en såkalt “beam pro"ler” kan bestemme stråleegenskapene til 
en laser. Disse parametrene blir så brukt som input for å analysere en “beam expander” (som stu-
dentene må bygge selv). Beam exanderen må "njusteres for å oppnå optimale resultater. 

Andre bolk: 
En laserpenn brukes som lyskilde, og settes inn i en beam expander hvor utgangsobjektivet har 
en diameter på 10 cm. Det må gjøres en del tester for å se at opplegget er slik vi ønsker det. Den 
10 cm brede laserstrålen sendes så over en avstand på bortimot 1 km, og strålediameteren måles 
på en skjerm. Resultatet sammenlignes med strålens diameter når laserstrålen kjøres direkte uten 
bruk av beam expander. Resultatet må modelleres ved hjelp av abcd-metoden, og eventuelt sam-
svar eller avvik fra et perfekt resultat må kommenteres.

Sted:
Kvanteoptikklaboratoriet ligger i kjelleren i Kjemibyggets vestkarr. De utendørs målingene vil an-
takelig foregå med teleskopet på en terrasse i $erde etasje på Fysikkbygget, og målingen et stykke 
unna vil muligens foregå ved Chateau Neuf.

Kontaktperson:  
Arnt Inge Vistnes, a.i.vistnes@fys.uio.no, mobil: 93 45 11 91

høsten 2013
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Prosjektoppgave til FYS3180/4180 - Eksperimentelle metoder i fysikk 
 
Målinger på «trippel junction» solceller til satellitten CubeSTAR.  
(  2013 – max 3 grupper a 2 studenter ) 
 
CubeSTAR er en satellitt som bygges av studenter ved Fysisk institutt – Det 
vitenskapelige «oppdraget» er å måle turbulens i elektronplasma i 300 - 600 km høyde. 
Dette er spesielt viktig i nordområdene (nordlys-sonen) Store gradienter i elektrontetthet 
vil forårsake unøyaktigheter i signalene fra GPS-satellitter – og det vil kunne blokkere 
radiokommunikasjon med fly.  
Vi skal levere den ferdige satellitten i juni 2014 – men i høst/vinter skal vi lage 2 
prototyper for utprøving/testing. Satellitten drives av strøm levert fra totalt 15 solceller. 
 -  Gå inn på cubestar.no for mer informasjon. 
 
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 – bare de som ligger innenfor gitte 
toleransegrenser blir godkjent for salg. Resten blir kassert.  
Sammen med våre ”godkjente” solceller har vi også fått levert noen «kasserte» celler 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”. 
 
Kontaktperson : Torfinn Lindem,  torfinn.lindem@fys.uio.no  
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Fysikk&i&kreftmedisin:&Dosimetri&for&stråleterapi&i&grensesjikt&mellom&medier&av&
ulik&tetthet.&
&
Ved& stråleterapi& av& kreft& benyttes& oftest& lineærakseleratorer& for& å& produsere& høyt&
gjennomtrengelig& røntgenstråling.& Når& disse& fotonene& passerer& gjennom& vev& overfører& de&
energi&til&atomære&elektroner,&som&igjen&forårsaker&ionisasjoner&og&dermed&celledød.&Dette&
energiavsetningsmønsteret& avhenger& imidlertid& av& hva& slags&medium& som& bestråles& (bein,&
bløtvev,&lungevev),&og&det&er&av&interesse&å&avdekke&hva&som&skjer&i&grensesjikt&mellom&slike&
vevstyper.&

Dosimetri&er&vitenskapen& rundt&å&måle&og&estimere&stråledoser.&Fagutøvelsen&er&en&
kombinasjon&av&målinger&og&teoretiske&betraktninger.&Stråling&til&bruk&innen&medisinsk&fysikk&
slik& som& røntgenstråling& og& akselererte& elektroner& avsetter& energi& i& materie& via&
vekselvirkninger&med& atomære& elektroner,& hvilket& fører& til& ionisasjoner& langs& banen& til& de&
innkommende& partiklene.& Man& kan& velge& å& måle& disse& ionisasjonene& direkte& (ved& for&
eksempel& et& ionisasjonskammer)& eller& indirekte.& I& sistnevnte& tilfelle& kan&man& for& eksempel&
måle& på& produkter& i& dosimetermaterialet& som& er& et& resultat& av& ionisasjonene.& Ved& EPRJ
dosimetri&detekteres&radikaler,&molekyler&med&et&uparet&spinn,&som&dannes&som&et&resultat&
av& ionisasjonene.& Antallet& radikaler& som& dannes& kan& dermed& brukes& som& et& mål& på&
stråledoser.&For&eksempel&dannes&store&mengder&radikaler&i&aminosyren&alanin,&hvilket&er&det&
mest& brukte& detektormaterialet& for& EPRJdosimetri.& Alanindosimetere& foreligger& i& dag& som&
pellets& eller& som& tynne& (140&µm)& filmer.& Et& annet&måleprinsipp,& Gafkromisk& filmdosimetri,&
utnytter&at&spesielle&polymerer&blir&farget&etter&bestråling.&Fargetettheten&i&Gafkromisk&film&
(200&µm)&er&dermed&proporsjonal&med&stråledose,&og&denne&tettheten&kan&enkelt&måles&med&
en& vanlig& bordskanner.& Det& finnes& altså& forskjellige& metoder& for& å& måle& stråledoser,& og&
metodene&har&sine&styrker&og&svakheter.&Videre&er&det&slik&at&forskjellige&detektormaterialer&
har&varierende&følsomhet&over&spekteret&av&strålekvaliteter&av&relevans&for&medisinsk&fysikk.&
For&å&kunne&forstår&denne&variasjonen&i&strålefølsomhet&må&man&også&ha&en&teoretisk&innsikt&
i&hvordan&beskrive&strålefeltet&og&detektormaterialet.&&
& I& denne& prosjektoppgaven& skal& man& bruke& EPR/alaninJdosimetri& og& Gafkromisk&
filmdosimetri& for& å& måle& stråledoser& i& grensesjikt& der& det& ikke& er& strålingslikevekt.& Slike&
regioner& er& gjerne& i& overgangssonen& mellom& medier& av& forskjellig& tetthet& eller& atomær&
komposisjon.& Det& beste& eksempelet& på& manglende& strålelikevekt& er& ved& strålebehandling&
med&såkalt&«megavolt»Jfotonstråling,&der&man&får&en&stor&dosegradient&fra&luft&inn&i&huden&til&
pasienten.&Dosemålinger& i& denne& sonen& kan& være&utfordrende,& og& tynne& filmer& er& spesielt&
attraktive& for& å& måle& dose& i& områder& med& høye& dosegradienter.& I& prosjektet& skal& filmene&
bestråles& under& standardiserte& betingelser& med& forskjellige& typer& stråling.& Plastmaterialer&
skal&brukes&som&vevsekvivalente&«fantom».&Doseestimatene&fra&de&to&måleprinsippene&skal&
sammenliknes&og&sees&i&sammenheng&med&underliggende&teoretiske&betraktninger&basert&på&
MonteJCarlo&simuleringer&av&energiavgivelse&fra&høyJenergetisk&fotonJbestråling.&&
&
Kontakt:&Eirik&Malinen,&eirik.malinen@fys.uio.no,&22855682&
&
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