
n www.dtu.dk/dtuavisen n redaktion@dtuavisen.dk n (+45) 45 25 78 78 n

NO. 10 · December 2013

 SCAN THE QR CODE TO READ IN ENGLISH

Eventyret om 
forskeren, der vil 
redde verden

DNA Forskere fra DTU 
har fundet tomat-gener 

i menneskeblod. Det 
burde overhovedet ikke 

kunne lade sig gøre.

Sådan ser en ny 
studerende ud

FILM Professor 
Ib Chorkendorff 

var hovedperson 
i DR-udsendelsen 

’Kampen om 
solen’. Læs hans 

beretning om 
samarbejdet med 

journalisten.
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n Andelen af kvinder blandt  
nye bachelorstuderende på  
Teknisk Biomedicin. 

OPTAG Antallet af nye 
studerende voksede med 
70 i 2013. Mændene er 
i overtal, men enkelte 
studie retninger tiltrækker 
mange kvinder. 
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Uddannelse s.12

Forskning s.9

 A Vi har det godt 
på DTU, men lad os 
da sammen kæmpe 
for, at vi får det 
endnu bedre.
Kim Louise Ettrup,  
formand for Polyteknisk Forening
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Gener fra 
maden 

går lige i 
blodet
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Bjarklev skriver / President’s letter

Julefrokost
6
dec

Administrationens julefrokost 
falder i år fredag d. 6. december. 

Festlighederne starter kl. 14 i caféom
rådet ved studenterkantinen i bygning 
101 på Lyngby Campus. Herefter vil der 
være spisning og underholdning i kan
tinen. Tilmelding sker via Portalen. 

Juletour de Lyngby
8
dec

Kom på en guidet juletur gennem 
Lyngby med danske og interna

tionale kolleger. Turen går ned ad Lyng
by Hovedgade og lægger vejen forbi 
byens arkiv og biblioteket. I Nordre 
Mølle får du mulighed for lidt unik 
jule shopping på de Nordsjællandske 
Fåreavleres Julemarked, og på rådhuset 
er der rundvisning med borgmesteren. 
Turen slutter med en klassisk jule
koncert i Lyngby Kirke. Tilmelding på 
www.wybra.com/calendar/event/598.

Tag veterantoget 
14
dec

Tag med veterantoget fra Helle
rup til Skibstrup, og oplev en 

gammeldags juletogtur, der ender med 
et besøg på Gården Rosendal ved Åls
gårde på deres autentiske julemarked. 
Der vil være masser at se og opleve for 
både store og små. Køb f.eks. juletræ og 
mandelgave, mens børnene hilser på 
gårdens børnevante grise, høns, ænder, 
kalkuner, kaniner, marsvin, får og ge
der. Du køber selv togbilletten på www.
veterantoget.dk og tilmelder dig på 
www.wybra.com/calendar/event/606. 
DTU giver en varm drik på julemarke
det.

Mød rektor
19
dec

Rektor holder gå hjemmøde fire 
gange om året, hvor alle er vel

komne. Rektor orienterer om det senest 
afholdte bestyrelsesmøde, og der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål. 

Juleferie
23-31

dec

DTU holder lukket mellem 
jul og nytår fra 23. december 

til og med 1. januar. For medarbejderne 
er 23. december en halv DTUbetalt 
fridag. 

Danish Research 
Result of the Year
AwARDS Talented researchers and PhD stu
dents continuously produce outstanding re
search results. Every year, Videnskab.dk pays 
tribute to brilliant minds by presenting the 
‘Danish Research Result of the Year’—and this 
year the award ceremony will be held at DTU 
Library in Lyngby on 2 December.

  A Samarbejdet med 
virksomhederne sikrer 

videnoverførsel og 
skaber tætte forbindelser 

mellem universitet og 
virksomhed.

Kvalitet DTU leverer ingeniører med de 
kvalifikationer, samfundet har brug for.

I den seneste tid har mange meldt sig i debatten med syns
punkter om universitetsuddannelsernes – forstår man – alt 
for ringe kvalitet.  Fagligheden blandt de studerende er for 
lav, uddannelserne er ikke relevante nok for erhvervslivet, 
og det samfundsøkonomiske afkast af de mange investerede 
milliarder er ikke stort nok. Og senest har der lydt beklagel
ser om, at for mange bachelorer ikke kan få job. 

På DTU kan vi naturligvis kun tale for os selv, 
men når det er sagt, så kan vores svar til kriti
kerne udtrykkes meget kort: Hus forbi!

Når bachelorerne har svært ved at finde jobs, 
skyldes det dels, at arbejdsmarkedet stadig ikke er 
parat til at ansætte denne type medarbejdere, dels 
at en bachelorgrad kun formelt er en afsluttet ud
dannelse. Således er DTU’s civilbachelor først og 

fremmest designet til at give den studerende et solidt fagligt 
grundlag for en masteruddannelse på et dansk eller uden
landsk universitet. 

Diplomingeniørerne derimod følger et skræddersyet ud
dannelsesforløb, der gør dem erhvervsparate efter tre et halvt 
år, hvoraf et halvt år er praktikophold på en virksomhed.  
Diplom ingeniøruddannelsen er også kendetegnet ved, at 
den er praksisnær og netop har fokus på, at de nyuddannede 
diplomingeniører skal ud og have et arbejde i industrien.

For alle vores studieretninger gælder, at de studerendes 
afgangsprojekter så ofte som muligt gennemføres i samar
bejde med en virksomhed. Det sikrer en tæt dialog mellem 
studerende og virksomheder, der får en glimrende mulighed 
for at se hinanden an.

Samarbejdet med virksomhederne sikrer videnoverførsel 
og skaber tætte forbindelser mellem universitet og virksom
hed. Det skal vi have endnu mere af, og jeg så gerne, at alle 
afgangsprojekter i et eller andet omfang får et islæt af kontakt 
med virksomheder. Samarbejdet kan også sagtens bredes 
endnu mere ud både geografisk og branchemæssigt. 

På DTU ser vi det som vores fornemste opgave at ud
danne ingeniører med netop de kvalifikationer, som samfun
det behøver. Derfor evaluerer vi konstant kvaliteten af vores 
uddannelser og gennemfører ændringer, når vi konstaterer 
et behov. 

Som universitet ligger det i vores DNA at sikre relevante 
og topkvalificerede kandidater til samfundet, og det kan ikke 
lade sig gøre uden maksimal kontakt med virksomhederne.

samfundsnytte
er i vores dna

societal benefit is in our dna
QuALITY Many have recently joined the debate concerning—we are led 
to understand—the disastrously poor quality of university programmes.  
Student levels of achievement are too low, the programmes lack industrial 
relevance, and there is insufficient socioeconomic return on the billions of 
kroner invested. Lately, criticism has been levelled at the inability of many 
bachelor graduates to find jobs. 

Obviously at DTU we can only speak for ourselves but—that said—our 
response to the criticism is succinct: Not in this house!

Årets danske 
forsknings-
resultat
Priser Videnskab.dk kårer 
Årets Danske Forsknings-
resultat på DTU.

Af Katrine Krogh-Jeppesen

Dygtige forskere og talentfulde ph.d.stu
derende i Danmark producerer en kon
stant strøm af enestående forskningsre
sultater. For at hædre de kloge hoveder 
kårer Videnskab.dk hvert år ’Årets Dan
ske Forskningsresultat’, og i år foregår 
overrækkelsen af prisen på DTU Biblio
tek i Lyngby 2. december.

Prisdysten afgøres ved en afstemning 
blandt Videnskab.dk's læsere, og i år er to 
DTUprojekter med i opløbet.

Det ene af to nominerede DTUforsk
ningsresultater er ’Træets højde bestem
mer bladets størrelse’. I et samarbejde 
med Harvard University og University 
of California har Kaare Hartvig Jensen 
fra DTU Fysik fundet en sammenhæng 
mellem træers højde og grænsen for, hvor 
store eller små deres blade kan blive. 

Forskningsprojektet viser, at sammen
hængen mellem træ og bladstørrelse er 
knyttet til sukkertransport i træet.

Det andet nominerede projekt har tit
len ’Babyer har bevidsthed som voksne’. 
Helt små børn har en bevidsthed, selvom 
de ikke kan tale. 

Det viser undersøgelser af de elektri
ske signaler i babyers hjerner, som er gen
nemført af professor Sid Kouider, der er 
tilknyttet DTU Compute og Ecole Nor
male Supérieure i Paris.

Han har med nytænkende forskning 
været med til at finde svaret på et af livets 
store mysterier. Sid Kouiders forskning 
viser, at babyer har samme bevidsthed 
som voksne. Deres hjerner er bare lidt 
langsommere til at forholde sig til ting 
og ansigter.

Interesserede, der ikke kan deltage i 
prisoverrækkelsen i Lyngby, kan læse om 
resultatet på www.dtu.dk.

 n om arrangementet
Dato: 2. december

Hvor: DTU Bibliotek

adgang: Fri adgang

Vinderne præsenteres i DTU Bibliotek.
 the winners are announced in Dtu Library.
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Anders Bjarklev,  
rektor, DTU
Dtu-rektor@adm.dtu.dk

 n Dag for dag
månedens begivenheder

Christmas lunch · Lyngby 
Christmas Tour · Veteran train 
trip · Meet the President · 
Christmas holidays
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Christmas concert with singing sextet
STAGE The concert begins at 5 pm and will 
be held in the Administration Hall behind 
reception in Building 101 in Lyngby. Admis
sion is free, but as seating is limited to 150200 
places, guests must register via the DTU cal
endar. Tickets will be assigned on a firstcome, 
firstserved basis.

With no fewer than five international 

CARA Awards to their credit—including 
‘Best European Album’ and ‘Best Christmas 
Album’—the Danish group Basix have estab
lished themselves as one of the true giants of 
the vocal music industry.

The six singers released their first album—
‘The grass’—in 2001 and have since brought 
out a new album every two years

Paris endocrinology 
conference
CONFERENCE DTU is co-organizer of 
conference on endocrine disrupters.

‘Danes and computers’
COMPuTERS Test yourself against a 
Danish computer from the 1960s.

En hilsen til Gazprom / gazprom warning
Miljøorganisationen Greenpeace rullede 31. oktober et banner ned foran vinduerne i bygning 101 under et seminar om 
Gazproms risikoforskning. Foto: Thomas Hjort Jensen

 on 31 october, environmental watchdog greenpeace unfurled a banner that covered the windows of Building 101 during a seminar on 
gazprom risk research. Photo: thomas hjort jensen

månedens billede / Snapshot

Har du taget næste måneds billede? Send det til redaktion@dtuavisen.dk. Husk info om tid og sted. 
 Did you take next month’s snapshot? Send it to redaktion@dtuavisen.dk. remember details about time and place.

Danskerne og 
datamaterne
eDb Test dig selv mod 
en dansk computer fra 
60’erne.

Af Katrine Krogh-Jeppesen

Engang stod computeren i kølige hal
ler blandt mennesker i hvide kitler. 
Senere fandt den vej til skrivebordene 
på arbejdspladserne. Så dagligstuerne, 
teenageværelserne, hjemmekontorer
ne og nu lommerne hos folk på farten. 

Dansk Datahistorisk Forening har i 
samarbejde med Post & Tele Museum 
lavet udstillingen ’Danskerne og Data
materne’ om danskernes samspil med 
computerne gennem 50 år. 

De væsentligste dele af udstillingen 
vises frem til 19. december på DTU 
Bibliotek i Lyngby, hvor de besøgende 
bl.a. kan teste sig selv mod GIER – en 
computer udviklet i Danmark i perio
den 195961.

hormon-møde 
i Paris
risiKo DTU er medarrangør 
af konference om hormon-
forstyrrende stoffer.

Af Henrik Larsen

DTU Fødevareinstituttet er med arran
gør på en international konference den 
10.11. december i Paris om udfor
dringerne ved samtidige påvirkning 
af flere hormonforstyrrende stoffer og 
risikovurdering af samme. 

Konferencen arrangeres i sam
arbejde med det franske risikovur
deringsinstitut ANSES og tilsvarende 
tyske institut BfR. 

Læs mere på www.food.dtu.dk.

scene Årets julekoncert holdes den 19. december. På 
scenen står sekstetten Basix, som synger a capella. 

Af Katrine Krogh-Jeppesen

Koncerten begynder kl. 17 og finder sted 
i Administrationshallen bag receptionen 
i bygning 101 i Lyngby. Koncerten er gra
tis, men da tilskuertallet er begrænset til 
150200 siddepladser, skal man tilmelde 
sig via DTUkalenderen efter først til 
mølleprincippet. 

Med hele fem internationale CARA 
Awards i bagagen, bl.a. for ’Bedste Euro
pæiske Album’ og ’Bedste Julealbum’, 

placerer Basix sig som en af de absolutte 
sværvægtere inden for vokalmusikken. 

De seks sangere udgav deres første 
album ’The grass’ i 2001 og har siden 
udgivet et album hvert andet år. Senest 
i 2011, hvor vokalgruppen udgav album
met ’Hjemmebane’, som kastede den se
neste CARA Award af sig.  

Sekstetten byder på et varieret reper
toire, hvor egne kompositioner går hånd 
i hånd med egne udgaver af nogle af ti
dernes store sange. 
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Fra dengang en computer fyldte et 
helt skab.

 Back when computers were the size of 
cabinets.
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 n om arrangementet
Dato: Frem til 19. december

Hvor: DTU Bibliotek

adgang: Fri adgang

 n om arrangementet
Dato: 19. december

Hvor: Administrationshallen, bygning 101

adgang: Gratis, tilmelding via Kalenderen på  
www.dtu.dk (150 – 200 pladser)

Julekoncert med syngende sekstet

Scan  
to read
FULL articLeS
dtu.dk/1310
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Nye professorer
•	Volker Naulin Professor i Plasma 
Physics and Fusion Energy ved DTU 
Fysik 1/10
•	Toshio Morioka Professor i Multico
de, Multimode Fiber Communication 
ved DTU Fotonik 1/10

Jubilæer
•	Erik winther Eilertsen, itmedarbej
der, Afdelingen for IT Service, 25 år 
7/1213.
•	Erling Saxholt, cand.scient., DTU 
Fødevareinstituttet, 25 år 1/114.
•	Lisser Norton, laboratoriekoordina
tor, DTU Systembiologi, 25 år 1/114. 

Fortjenstmedalje
Tidligere centerleder for ARTEK, Arne 
Willumsen, har modtaget Grønlands 
Selvstyres fortjenstmedalje i sølv.

IBM Faculty Award 
Professor Lars Ramkilde Knudsen fra 
DTU Compute har fået IBM Faculty 
Award for sit engagement i den nye stu
dielinje Cyber Security. 

Ny karrierevej
DTU har udbygget de to VIPkarrier
eveje med en tredje for DTU Diplom. 
Se kortlink.dk/d78x

Goddag
•	Lars Bennov

9. september blev Lars Bennov fær
dig som kandidat i Bæredygtig 

Energi, og dagen efter blev han 
ansat som videnskabelig assi
stent ved DTU Meka nik. Her 
skal han arbejde videre med 

sit specialeprojekt om analyse 
af varmevekslere til udnyttelse af 

lavtemperaturspildvarme. 1. december 
skal han dog videre til Innovationsfa
brikken IPU, hvor flere udviklingsopga
ver venter. Virker navnet bekendt? det er 
måske fordi Lars’ mor, Solvejg Bennov, 
er konsulent i DTU Bibliotek.

Farvel
•	Silvio Javier Pereira Cardenal

Kandidatuddannelsen Environ
mental Engineerings gode ry 

og et EUstipendium fik Sil
vio Javier Pereira Cardenal 
til at forlade Nicaragua efter 
sin bachelor. „Om to år er jeg 

hjemme igen,“ tænkte han for 
otte år siden. Nu har han har en 

kandidatuddannelse, et halvt års er
hvervserfaring hos Rambøll og en ph.d. 
på cv’et. Han forlader DTU, men vil søge 
job i Danmark: „Jeg kan lide landet og 
arbejdskulturen og håber, jeg finder et 
sted, der kan bruge mig, selv om firma
erne nok ikke er modne til at udnytte 
min viden om integration af vand og 
elsystemer fra min ph.d.,“ siger Silvio.

 n Kort nyt
navne og karriere

New professors	•	Anniversaries 
•	Order of Merit	•	IBM Faculty 
Award	•	New career path	•	
Hello	•	Goodbye

 n News in brief
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DTu på Twitter
socialt DTU har nu to 
twitter-konti, en officiel 
med DTU-nyheder, og en 
som bestyres på skift af 
studerende og ansatte.

Af Tore Vind Jensen

@DTUtweet er DTU’s officielle 
twitterkonto, hvor DTU’ere  løbende 
fortæller om nye forsknings resul
tater og aktiviteter på DTU.

Siden november har man der
udover kunnet følge twitterkon
toen @MyDTU, hvor studerende 
og ansatte på skift fortæller om de
res hverdag på DTU. 

Kontoen har en ny bestyrer hver 
uge. Den er startet i samarbejde 
med to DTUstuderende, som i 
forvejen er meget aktive på twitter, 
og som efterlyste mere interaktion 
med andre DTU’ere på Twitter. 

Så har du en Twitterkonto – 
 eller mangler du et argument for at 
oprette en  så hop ind og følg @
MyDTU. 

 n Få mere at vide
studyportals.eu

guldmedalje til dTU fra studyPortals
stuDiemiljø De internationale studerende er så glade for DTU, at de ville anbefale deres 
venner at studere her. Det har sikret DTU en guldmedalje. 

Twitter-kontoen MyDTU har 
en ny bestyrer hver uge.

 the myDtu twitter account 
has a new manager each week.

sPørGesKema Trivsels-
undersøgelsen er landet i 
alle medarbejderes mailboks. 
Svarfristen er 13. december.

Af Marianne Ryde

Nu er det igen tid til at tage temperatu
ren på det psykiske arbejdsmiljø på DTU. 
Spørgeskemaet, som landede i alle med
arbejderes mailboks den 2. december, 
ligner det, der blev brugt for to år siden.

„Men vi har arbejdet en del med 
at  gøre det endnu mere klart, hvad vi 
spørger til. For eksempel er navnet på 
nærmeste leder flettet ind i alle spørge
skemaer, så der ikke er nogen tvivl om, 
hvem spørgsmålene refererer til,“ siger 
beredskabskoordinator Anne Birk Bitzer 
fra Koncern HR.

Nogle spørgsmål er forsvundet, andre 
er kommet til, og mange institutter og af

delinger har tilføjet op til fem spørgsmål, 
som er særlig relevante for dem.

„Jeg håber rigtig mange DTU’er vil gi
ve deres mening til kende. Det tager højst 
20 minutter at svare, og man behøver ikke 
gøre det på en gang. Jo flere svar vi får, 
jo mere brugbart bliver resultatet, og jo 
mere kan vi gøre for trivslen på DTU,“ 
siger Anne Birk Bitzer.

Universitetsdirektør Claus Nielsen si
ger om undersøgelsen:

„Jeg forventer, at alle medarbejdere 
svarer og giver deres mening til kende. 
Det er nemlig forudsætningen for, at de 
efterfølgende drøftelser på institutterne 
og i afdelinger og enheder kan blive kon
struktive og meningsgivende og danne 
grundlag for konkrete og målrettede 
handlingsplaner.“

Nu skal der sættes 
tal på trivselen

 n Få mere at vide
anne birk bitzer, beredskabskoordinator,  
Koncern HR 
anbi@adm.dtu.dk

DTU’s over 5000 medarbejdere skal fortælle, hvordan de har det på jobbet.
 Dtu’s more than 5,000 employees to report on staff job satisfaction.

gold medal to Dtu
STuDY DTU is the Danish university 
most recommended by international 
students to their friends. 

Dtu on twitter
SOCIAL Students and staff describe 
their daily experiences on @MyDTU. 

Job satisfaction in figures
QuESTIONNAIRE Once again, the time has 
come to assess DTU’s psychological work
ing environment. The questionnaire, which 
landed in all staff mailboxes on 2 December, 
is similar to the one used two years ago.

“But we have tried to make our questions 
even more precise. For example, the name of 
the immediate superior has been added to 

all questionnaires so there is no doubt as to 
whom the questions refer,” says Emergency 
Coordinator, Anne Birk Bitzer from Corpo
rate HR.
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Af Emilie Ann Jacobsen

DTU er det danske universitet, flest inter
nationale studerende ville anbefale deres 
venner at søge til. Denne førsteplads har 
indbragt DTU en guldmedalje fra internet
platformen StudyPortals. 

De internationale studerende er blevet 
spurgt, i hvor høj grad de ville anbefale 
en ven at studere på det pågældende uni
versitet, og hvorfor/hvorfor ikke de ville 
anbefale det. 

De internationale studerende siger 
blandt andet om DTU, at der er et højt aka

demisk niveau, at det er nemt at få hjælp 
af underviserne, at opgaverne og forelæs
ningerne er nemme at forstå, og at DTU 
gør meget for internationale studerende. 
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Af Marianne Ryde

To hold med tofem spillere, gerne både 
mænd og kvinder, en bold med fjer og 
en bane med net. Det er alt, hvad der be
høves for at spille indiaca. Spillet minder 
meget om volleyball, men det er ikke så 
svært at lære, netop på grund af bolden, 
der kun vejer 50 g.

Indiaca stammer fra et gammelt indi
ansk spil kaldet petaca. I 1936 blev det 
opdaget af en tysker, der importerede 
spillet til Europa og udviklede det til det 
volleylignende spil, som i dag dyrkes en 
del i Tyskland og andre europæiske lande, 

mens det er meget mere udbredt i Japan.
Når indiaca har fundet vej til DTU, er 

det på grund af Christoph Vannahme. 
Han blev ansat som forsker på DTU Na
notech for to år siden, men plejer stadig 
en karriere som indiacaspiller på det ty
ske landshold. Holdet vandt sølv ved VM 
i 2008. 

Christoph Vannahme er også træner 
på DTUholdet, der i øjeblikket består af 
en kvinde og seks mænd. Halvdelen er i 
øvrigt udlændinge, så træningen foregår 
på engelsk.

„Indiaca er let at lære og sjovt for al
le, uanset hvad deres forudsætninger er. 

Man kan hurtigt komme til et niveau, 
hvor man spiller godt sammen, og alle 
får noget ud af det,“ siger Christoph Van
nahme.

Interesserede kan prøve at være med 
til en træning i januar i sportshal 1, byg
ning 101B torsdag kl. 16.4518.15. En fast 
plads på holdet koster 250 kr. pr. seme
ster.
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 n Få mere at vide
christoph vannahme, forsker, DTU Nanotech 
chvan@nanotech.dtu.dk

www.facebook.com/DTUIndiaca

www.youtube.com/watch?v=K3EjiSEjM6U

Indiaca-holdet har 
plads til flere spillere
sPort Forsker på DTU Nanotech har introduceret spillet Indiaca, der spilles som volleyball, 
bare med en lettere bold. DTU’s hold har plads til flere medlemmer.

22 nye 
elever på 
vej til Dtu
elever For at opfylde 
statens kvote oprettes 
nye erhvervs praktikant- 
stillinger, og samtidig 
løftes uddannelsernes 
kvalitet.

Af Henrik Larsen

Flere end 20 unge kan snart komme i 
praktik på DTU som bl.a. dyrepasser, 
kontorelev, ITsupporter eller finme
kaniker. 

Antallet af erhvervsuddannelses
praktikstillinger vil i det kommende 
år blive næsten fordoblet, og i samme 
åndedrag centraliseres koordinerin
gen af DTU’s praktikstillinger for at 
sikre et samlet overblik samt tilføre 
support og øget netværk mellem de 
uddannelsesansvarlige.

DTU har i dag 27 erhvervsuddan
nelsespraktikanter, men ifølge den 
kvote, som Moderniseringsstyrelsen 
har fastsat, skal DTU have 49 elever. 
Derfor skal der i løbet af det kom
mende års tid ansættes yderligere 22 
praktikanter.

„Det er en vigtig opgave at give 
erhvervs praktikanterne en god ud
dannelse, og vi har derfor valgt at 
samle det koordinerende ansvar for 
uddannelsesforløbene i Koncern HR,“ 
siger elevkoordinator Pia Lohse, Kon
cern HR. 

"Det faglige ansvar ligger fortsat 
ude på institutterne og i afdelingerne, 
hvor praktikanterne har deres daglige 
gang, men den nye struktur skal støtte 
de uddannelsesansvarlige med hjælp 
til administrative opgaver, nye værk
tøjer og facilitering af et netværk, som 
kan sikre videndeling. Det skal i sidste 
ende også øge trivslen for praktikan
terne."

Det kan koste dyrt for universite
terne ikke at opfylde kvoten, for bevil
lingerne bliver reduceret, hvis der ikke 
ansættes praktikanter nok. 

Ud over erhvervsuddannelsesprak
tikanterne har DTU også prioriteret 
at have 18 laborantpraktikanter for at 
sikre en løbende tilgang af nye kom
petente labo ranter. 

De uddannelsesansvarlige for la
borantpraktikanterne tilbydes i lighed 
med de øvrige uddannelsesansvarlige 
support fra Koncern HR.

 n Få mere at vide
Pia lohse, elev- og kursuskoordinator,  
Koncern HR 
pilo@adm.dtu.dk

Indiaca blev i 1936 opdaget af en tysker, der introducerede det i Europa.
 Indiaca was discovered in 1936 by a german who introduced the game to europe.

Indiaca team needs players
SPORT Two, mixedgender teams of 25 
players, a featherball and a court with a net. 
These are the staple ingredients of Indiaca, 
which is similar to volleyball, but easier to 
learn precisely because of the featherball 
weighing only 50 g.

Indiaca evolved from an old Indian game 
called Petaca. In 1936, a German discovered 

the game and imported it to Europe, refin
ing it into the volleyballlike game current
ly played in Germany and other European 
countries—but which is enjoying far more 
popularity in Japan. 

Christoph Vannahme trains the DTU 
team, which currently comprises one female 
and six male players. 

22 new pupils en route to DTu
PuPILS More than 20 pupils will soon be
gin DTU internships as animal keepers, office 
trainees, IT support trainees or instrument 
mechanics. The number of vocational in
ternships is set to almost double in the com
ing year at the same time as coordination of 
DTU’s internships will be centralized to en
sure a comprehensive overview and provide 

support and increased networking between 
the education coordinators.

Currently, DTU has 27 vocational interns, 
but according to the quota established by 
the Danish Agency for the Modernisation of 
Public Administration, DTU should have 49 
pupils. A further 22 interns will therefore be 
given places in the coming year.
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Centre under fælles 
ledelse
Center for Elektronnanoskopi (DTU 
Cen) og Center for Mikro og Nano
frabrikation (DTU Danchip) kommer 
under fælles ledelse og administration 
med virkning fra 1. januar 2014. Dette 
sker for at effektivisere driften, og ud
vikle nye samarbejder inden for kom
mercielle aktiviteter, industrikontakter 
og faglig udvikling. Jörg Hübner bliver 
direktør for de forenede centre, mens 
Andrew Burrows bliver daglige leder 
af DTU Cen.

Årets bedste artikel
Redaktionskomiteen bag det interna
tional tidskrift International Journal of 
Refrigeration (IJR) tildelte i oktober se
niorforsker Kurt Engelbreth og kolleger 
prisen ’Best paper of the year’, for en 
artikel om magnetisk køling. 

Årets ph.d.-afhandling
Ved årets ph.d.fest blev prisen for årets 
ph.d.afhandling givet til Fengwen 
Wang fra DTU Mekanik for hendes af
handling med titlen ’Systematic Design 
of Slow Light Waveguides’. Begrundel
sen var blandt andet at afhandlingen er 
af ekstremt høj kvalitet og at Fengwen 
Wangs forskning allerede har haft in
ternational gennemslagskraft.

Går glip af Eu-milliarder
Støtten fra EU til dansk forskning kan 
sagtens fordobles, hvis ansøgningerne 
gør det mere klart, hvordan forskningen 
kan skabe jobs eller løse konkrete pro
blemer i EU. Det vurderer EUkonsu
lent, civilingeniør og ph.d. Anders Bjer
rum, der også er fundraiser på DTU 
Nanotech. Han anbefaler i Ingeniøren, 
at alle EUansøgere allierer sig med en 
’proposal writer’. I dag slipper én ud af 
fire ansøgninger gennem systemet.

Stor test af brint fra 
elektrolyse
Et nyt konsortium gør klar til at de
monstrere et anlæg med brint fra elek
trolyse, brintlager og brændselsceller, 
der skal integreres med hovedstadens 
energisystem, skriver Ingeniøren. Hvis 
alt går efter planen, kan systemet de
monstreres i København fra 2015. Flere 
DTUinstitutter deltager i projektet.

Farvel til Planck
ESA har sendt Plancksatellitten i per
manent dvale. Efter 4½ års arbejde med 
at indsamle viden om universets ska
belse og de første sekunder efter Big 
Bang er det slut. Plancksatellitten har 
foretaget den hidtil mest præcise kort
lægning af den kosmiske baggrunds
stråling fra tiden lige efter Big Bang. 
DTU Space udviklede de spejle, der 
indfangede baggrundsstrålingen. 

 n Kort nyt
Forskere og resultater

Centres under joint 
management · Article of the 
year · PhD Thesis of the Year 
· Missing out on Eu billions · 
Major test of hydrogen from 
electrolysis · Goodbye to Planck

 n News in brief sun’s energy can be harnessed using unstable material
MATERIALS Ceria is an oxidized form of the 
rare metal, cerium, used in—among other 
things— the walls of selfcleaning ovens and 
catalytic converters. It is known to be a sta
ble ceramic material, but researchers from 
DTU Energy Conversion have succeeding in 
increasing its reactivity a million fold. This 
means that in time it will be possible to pro

duce better fuel cells or socalled solar concen
trators that can withstand the heat produced 
when converting solar energy into fuel. 

Ceria comprises numerous small particles 
or grains which, under normal conditions, 
are a millionth of a metre—and which only 
stick together as a result of socalled mass 
diffusion—i.e the energy between the grains. 

The type of ceria used by the researchers 
in their tests had numerous foreign particles 
added.

“Under certain conditions the material ex
pands significantly and when we cool it in oxy
gen, we see a dramatic contraction that causes 
fissures between the grains,” explains Senior 
Researcher Vincenzo Esposito.

Af Kasper H. Skovse og Tore Vind Jensen

Ceria er en oxideret form af det sjældne 
metal cerium, som bl.a. bruges i væggene 
i selvrensende ovne og i katalysatorer i 
biler. Det er kendt som et stabilt keramisk 
materiale, men nu er det lykkedes forske
re fra DTU Energikonvertering at gøre 
det en million gange mere reaktivt. Det 
betyder, at man med tiden kan fremstille 
bedre brændselsceller eller såkaldte sol
koncentratorer, der kan tåle varmen, når 
solenergi skal omdannes til brændstof. 

Ceria består af mange små partikler el
ler korn, som er en milliontedel af en me
ter under normale forhold, og som kun 
hænger sammen gennem såkaldt masse
diffusion, der kan beskrives som energi 
mellem kornene. 

Den type ceria, som forskerne anvend
te i deres forsøg, havde fået tilsat man
ge fremmede partikler – i dette tilfælde 
stoffet gadolinium – og var derfor meget 
svært at få til at brænde på grund af et lavt 
massediffusionstal. 

„Massediffusionen mellem alle disse 
grænseflader holder kornene sammen, 
men under visse betingelser udvider ma
terialet sig meget, og når vi køler det ned 
i ilt, sker der er en dramatisk sammen
trækning, som fører til revner mellem 
kornene“, fortæller seniorforsker Vincen
zo Esposito fra DTU Energikonvertering.

Han forklarer, at hvis man brænder 
ceria ved høj temperatur, så resulterer 

kontakten mellem partiklerne først i de
formation og derefter i en fortætning af 
partiklerne. Det hænger sammen med 
massediffusionen og drives af, at ener
gien mellem overfladerne på kornene 
mindskes.

„Hvis man putter en rødglødende 
glasstang i koldt vand, vil stangen knæk
ke, fordi glasset har usynlige fejl, som 
chokket vil fordele sig mellem. Men kø
ler man ceria ned i ilt er reaktionen kata
strofal. Spændingen har en effekt på hver 
enkelt grænseflade af kornene. Sammen
hængskraften mellem partikelkornene, 
forsvinder på én gang, og emnet desin
tegrerer til støv“, siger han.

Enormt potentiale
Litteraturen fortæller, at denne reaktion 
bør undgås, fordi materialet ødelægges. 
Men ingen har overvejet at tøjle den til 
praktiske formål – før nu. I starten af 
september beviste Vincenzo Esposito og 
hans kollega De Wei Ni, at de både kan 
ændre og tæmme ceria. 

„Desintegrationen er set mange gange, 
men ingen tog sig af det. Det har vi gjort. 
Og vi kan genskabe processen med en 
række materialer under forskellige for
hold. Vi har ikke kun set fænomenet og 
beskrevet det. Vi kan også styre det,” siger 
forsker De Wei Ni fra DTU Energikon
verteing. 

Forskerne varmede ceria op til om
kring 1000 grader og opnåede en høj 

massediffusion i materialet. Herefter 
sænkede de meget langsomt temperatu
ren for at undgå desintegration. Det lyk
kedes, og det åbner op for nye anvendel
ser af ceria. 

Materialet har nemlig en særlig evne 
til at opfange og frigive ilt, og da det også 
kan modstå høje temperaturer, har man 
et materiale, som vil være oplagt at bruge 
til energiproduktion.

Mest nærliggende anvendelsesmulig
hed er brændselsceller, men materialet 
puster også liv i tanken om solkoncen
tratorer, altså enorme lupper, der koncen
trerer solstråler på et materiale i ét meget 
varmt punkt. Tilsæt vand ved punktet, så 
spaltes det til ilt og brint. Brinten samles 
op, og derved kan man fastholde noget af 
energien fra solen.

Ideen er god nok, men da materialet 
skal varmes op til mange hundrede gra
der, er det ikke lykkedes at finde et, der 
kan holde længe nok til at gøre teknolo
gien rentabel. Den nye, stærkt reaktive 
version af ceria kan, og det kan potentielt 
gøre det både økonomisk og miljømæs
sigt bæredygtigt at høste brint ved hjælp 
af solkoncentratorer. 

solens energi vil kunne 
fanges med ustabilt stof
materiale Forskere fra DTU Energikonvertering har gjort det keramiske materiale 
ceria en million gange mere ustabilt, end det normalt er. Et bud på anvendelse er 
solkoncentratorer, som laver solens energi om til brint.

 n Få mere at vide
vincenzo esposito, seniorforsker,  
DTU Energikonvertering, vies@dtu.dk 

De Wei ni, forsker, DTU Energikonvertering,  
dwei@dtu.dk
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En ny, ustabil udgave af det keramiske materiale ceria kan bruges, når solens energi skal tæmmes.
 a new, stable version of the ceramic material, ceria, can be used to harness the sun’s energy.
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Artificial production of breast milk’s ‘super-sugar’
BIO-CATALYSIS Breast milk contains large 
quantities of highly specialized carbohydrates 
unique to humans. Although their properties 
have not yet been fully identified, they are be
lieved to play a key role in preventing disease 
and the cognitive development of infants. A 
research team at DTU Chemical Engineering 
has successfully produced 10 g of these carbo

hydrates, and both the industry and the sci
entific community have high hopes for their 
beneficial effects on health.

Among other things, breast milk helps 
build the child’s healthy intestinal flora, and 
the carbohydrates also help develop the im
mune system of newborns. The carbohydrates 
can also prevent pathogenic bacteria such as 

salmonella and campylobacter causing illness 
in children and it is believed that they can pre
vent the transfer of HIV from mother to child. 

Breast milk contains a couple of hundred 
different molecular carbohydrate structures, 
but it is unknown whether a few, highly potent 
structures have the ability to prevent infection 
or whether the interaction between them all 

causes the preventive effect. 
Companies and scientists all over the world 

have joined the race to be the first to devise 
a method to produce the carbohydrate struc
tures outside the human body with the aim 
of conducting research into the properties of 
the carbohydrates and exploiting them for for
mula production and other purposes.

Modermælkens 
super-sukker 
fremstillet kunstigt

 n Få mere at vide
jørn Dalgaard mikkelsen, professor,  
DTU Kemiteknik, jdami@kt.dtu.dk

Af Lotte Krull

Modermælk indeholder store mængder 
meget specielle kulhydrater, som er unik
ke for vores art. Deres egenskaber er ikke 
afdækket til fulde, men man mener, at de 
spiller en vigtig rolle i sygdomsforebyg
gelse og udvikling af de kognitive egen
skaber hos spædbarnet. På DTU Kemi
teknik er det lykkedes en forskergruppe 
at fremstille 10 gram af disse kulhydra
ter, hvis helbredsfremmende egenskaber 
indu strien og videnskaben har store for
håbninger til.

Modermælk medvirker bl.a. til opbyg
ning af barnets helbredsmæssige sunde 
tarmflora. Desuden er modermælkens 
kulhydrater med til at udvikle de nyfødtes 
immunsystem. Kulhydraterne kan også 

forhindre sygdomsfremkaldende bakteri
er som f.eks salmonella og campylobacter 
i at forårsage sygdom hos barnet, og man 
mener, at de kan forhindre overførsel af 
hivvirus fra mor til barn. 

Der findes et par hundrede forskel
lige molekylære kulhydratstrukturer i 
moder mælk, men det vides ikke, om det 
er nogle få, meget potente strukturer, eller 
samspillet mellem dem alle, som fører til 
den sygdomsforbyggende effekt. 

Industrien og videnskaben verden 
over har indledt et kapløb om at komme 
først med en metode til at producere 
kulhydratstrukturerne uden for men
neskekroppen. Dels for at kunne forske 
i kulhydraternes egenskaber, dels for at 
udnytte dem i f.eks. produktionen af mo
dermælkserstatning.

Det noget større perspektiv er at ud
nytte dem i andre sammenhænge f.eks. 
i fødevareproduktionen, så flere men
nesker får glæde af kulhydraternes hel
bredsfremmende egenskaber gennem 
funktionelle fødevarer.

Fire års arbejde
I professor Jørn Dalgaard Mikkelsens 
forskergruppe på DTU Kemiteknik er 
det ved hjælp af skræddersyede enzymer 
lykkedes at fremstille mere end ti gram af 
de sjældne sukkerstrukturer, bl.a. sialyl
laktose. Det har krævet fire års intensivt 
arbejde at få designet enzymerne til at 
fungere i den biokatalytiske proces.

„Sukkeret er meget svært at frem
stille,“ lyder den korte udgave fra Jørn 
Dalgaard Mikkelsen, når han forklarer 

om sin forskning i modermælkens suk
kerstrukturer. 

Den mellemlange udgave lyder således:
„For at fremstille sialyllaktose skal 

man bruge laktose (mælkesukker, red.), 
som findes mange steder bl.a. i komælk. 
Laktosen skal ’dekoreres’ med sialinsyre, 
som er en meget sjælden sukkerbyg
gesten. Derfor har vi kigget efter nogle 
donor molekyler – altså nogle naturlige 
kilder, hvorfra vi kunne udvinde sialin
syre,“ forklarer professoren.

Den naturlige kilde til sialinsyre fandt 
forskerne i valle, som er et restprodukt 
i osteproduktionen. Men de to sukker
strukturer – laktose og sialinsyre – forbin
des ikke bare af sig selv, når de blandes.

„Stofferne skal aktiveres, før de forbin
des i et enkelt molekyle. Der skal være en 
katalysator til stede, og der har vi opfun
det et enzym, der efter molekylært design 
kan få biokatalysen til at ske. Enzymet 
kan flytte sialinsyren fra vallen og for
binde det med laktosen.“

Patenteret enzym
Fundet af enzymet har ført til et patent 
midt i 2013, og nu er forskergruppen tek
nisk set klar til at skalere produktionen af 
sialyllaktose op. Der er dog stadig tale om 
en bekostelig produktion, så der fokuse
res på en økonomisk bæredygtig proces.

Samtidig forsøger forskergruppen på 
DTU Kemiteknik at fremstille en af de 
andre sukkerstrukturer fra modermæl
ken, nemlig fucosyllaktose, der rummer de 
samme udfordringer som sialyllaktosen: 
Forskerne skal finde nogle naturlige kilder, 
hvor man kan hente byggestenene, for der
efter at opfinde en metode til at få dem sat 
sammen igen til det eftertragtede sukker.

Professor Jørn Dalgaard Mikkelsens 
forskning går hånd i hånd med forsknin
gen i professor Anne Meyers forsknings
gruppe på samme institut, der også leder 
efter metoder til at fremstille moleky lære 
strukturer med sundhedsfremmende 
egenskaber.

PArTnErE I ForSKnInGEn

Forskningen er udført på DTU Kemiteknik i 
samarbejde med Arla Foods, DuPont, Køben-
havns Universitet, Syddansk Universitet og 
University of Reading.
 

MoDErMæLK For VIDErEKoMnE

•	Modermælkens sukkerstoffer går også 
under forkortelsen HMO – Human Milk 
Oligosaccharides – som findes i flere 
hundrede forskellige slags strukturer. 

•	Det er muligt at fremstille HMO uden 
for kroppen ved hjælp biokatalyse, hvor 
enzymer bliver anvendt til at fremme en 
kemisk reaktion mellem to eller flere stoffer, 
så de bindes sammen til HMO.

•	HMO har en prebiotisk effekt. Dvs. de har 
en gavnlig virkning på bl.a. tarmfloraen 
og dermed vores immunsystem og 
helbredstilstand.

Enzymet, som forskerne bruger til fremstilling af super-sukkeret, efter intens røntgenstråling i en synkrotron.
 the enzyme used by researchers to produce the super-sugar following intense X-ray radiation in a synchrotron.
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bio-Katalyse En forskergruppe på DTU Kemiteknik har fremstillet nogle sjældne sukker-
strukturer, som findes i modermælk, og som menes at have sundhedsfremmende egenskaber.
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Oil and gas centre taking shape
RESEARCH CENTRE DTU’s new oil and gas 
research centre is expected to open its doors 
in Building 375 in 2014. Here researchers will 
search for new knowledge and new technolo
gies that can help improve oil and gas extrac
tion in the North Sea. 

Researchers from several DTU departments 
and other Danish universities will participate 

in the projects at the centre which will employ 
100 staff when fully operational. 

Up until now, the pharmaceutical company 
Symphogen has been based in the building, 
but the company has now outgrown the prem
ises and will therefore be moving to a more 
spacious location in the new year. 

The research centre is funded by the Dan

ish Underground Consortium, which is invest
ing in the region of DKK 1bn over a 10year 
period. 

The oil centre’s areas of research will be di
vided between four working groups—three 
of which have an established research frame
work. The fourth working group will be initi
ated in the new year:

1. Reservoir characterisation 
2.  Enhanced oil and gas recovery processes & 

concepts 
3.  Production facilities and material research 

& design 
4.  Drilling and production technology design 

and concepts 

Olie- og 
gascenteret 
tager form
ForsKninGscenter Bygningen til det kommende 
forsknings center for olie og gas er fundet, og den 
økonomiske fordelingsnøgle er faldet på plads.

Af Christian Blomgreen

Når det nye forskningscenter for olie og 
gas på DTU forventes at slå dørene op i 
det nye år, bliver det i bygning 375. Her 
kommer forskere til at søge efter ny viden 
og nye teknologier, der kan understøtte 
indvindingen af olie og gas fra Nordsøen. 

Forskere fra en lang række institutter 
på DTU og andre danske universiteter 
vil blive involveret i centerets projekter, 
og op mod 100 personer kommer til at 
være beskæftiget i centeret, når det er 
fuldt etableret. 

Hidtil har medicinalvirksomheden 
Symphogen haft adresse i bygningen, 
men nu er virksomheden vokset sig så 
stor, at den skal have mere plads og derfor 
fraflytter bygningen i løbet af det nye år. 

Forskningscenteret er finansieret af 
Dansk Undergrunds Consortium, der 
over en tiårig periode investerer op mod 
en milliard kroner i forskningscenteret. 

 n Få mere at vide
john sarborg, kontorchef,  
Afdeling for Forskning og Relationer 
josap@adm.dtu.dk

Læs mere om oliecenteret på portalen.dtu.dk/ 
olieforskningscenter

over en tiårig periode investeres 
der op mod en mia. kr. i centeret. 
Pengene forventes at blive fordelt 
således.

 over en tiårig periode investeres der 
op mod en mia. kr. i centeret. Pengene 
forventes at blive fordelt således.

Forskning i den fysiske del 
af centeret

 Forskning i den fysiske del af 
centeret

Institutter/andre 
universiteter, der forsker 
inden for indsatsområderne

 Institutter/andre 
universiteter, der forsker inden 
for indsatsområderne

Tværfaglig forskning
 tværfaglig forskning

30%

30%

40%

Den nyrenoverede bygning 375 vil danne ramme om det kommende forskningscenter. 
 the renovated Building 375 will be home to the new research centre. 

DET SKAL DEr ForSKES I

Oliecenterets forskningsområder fordeles på fire arbejdsgrupper, hvoraf tre har 
beskrevet overordnede rammer for, hvad der skal forskes i. Den sidste arbejds-
gruppe igangsættes i det nye år. 

Arbejdsgrupperne har haft deltagere fra DTU, Københavns Universitet, 
Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, GEUS og Maersk Oil.

nye designs og 
koncepter
Drilling and production 
technology design and 
concepts  
Arbejdet med at beskrive 
det sidste forskningsområde 
igangsættes efter planen i 
det nye år.

sikker produktion på havet
Production facilities and material research & design 
Baggrunden for denne gruppes arbejde er behovet for en sikker og effektiv 
olie- og gasproduktion mange år ud i fremtiden. Det afhænger af, at der 
står moderne faciliteter til rådighed i Nordsøen. Området vil dække et bredt 
spektrum af ingeniør discipliner, bl.a. kemi, mekanik, materialer, elektronik, 
robotteknologi, sensorer samt planlægning og byggeri. 

Der vil bl.a. blive forsket i automatiseret inspektion, processtyring og 
overvågning samt design af platforme og rørledninger.

nye metoder skal øge 
indvindingsgraden
Enhanced oil and gas recovery processes & 
concepts (Eor) Området vil have fokus på udvikling 
af nye teknologier og metoder, der kan forøge 
indvindingsgraden af olie og gas fra eksisterende 
felter. EOR handler grundlæggende om at tilføre en 
kemisk forbindelse til f.eks. oliefeltet, som gør det 
lettere at udvinde den resterende olie i feltet. 

I centeret skal der forskes i forskellige typer af EOR 
som f.eks. gasbaserede og vandbaserede EOR-metoder.

Hvor finder vi olien?
reservoir characterisation Området dækker et 

bredt forskningsfelt inden for geologi, geo fysik, kemi 
og numerisk modellering. Hovedopgaven bliver at udvikle 
bedre metoder og teknologier til at beskrive og kortlægge 

heterogenitet og kvalitet af reservoirbjergarterne i Nordsøen. 
Dette forskningsområde omfatter bl.a. problemstillinger 

i skalaen fra nanometer til kilometer, og der ligger en 
stor udfordring i at integrere ny viden på nano-

skala i reservoirmodellerne.
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 n Cross borders
news from Dtu partners

 n Over grænsen
nyt fra Dtu’s partnere

Redigeret af Henrik Larsen

Strømproducerende vinduer
Det schweiziske univer
sitet  EPFL’s kommende 
SwissTech Convention 
Center bliver udstyret 
med verdens første sol
panelvinduer. De 1.400 
gennemsigtige, mange
farvede solpaneler vil 
dække en overflade på 
300 kvadratmeter. Bag designet står kunsterne Daniel Schlaep
fer og Catherine Bolle, som har indarbejdet fem nuancer af rød, 
grøn og orange i panelernes overflader.

Tapper energi fra tidevandet
Nanyang Technological University har opført Singapores første 
turbinesystem, som kan tappe energi ud af tidevandets bevæ
gelser.  Systemet er netop blevet indviet ved Sentosa Boardwalk. 
Syste mets to turbiner er særligt indrettet til at kunne levere ener
gi ved lave vandhastigheder. 

Dyrk dine fødevarer i 
lejligheden
Ved hjælp af udstyr fra Kungliga Tekni-
ska Høgskolan vil byboere snart kunne 
høste grøntsager og fange fisk uden at 
forlade deres køkkener. Projektet, der le
des af professor Annika Carlsson Kan
yama omfatter møbler med indbyggede 
systemer til dyrkning af fødevarer og til 
opdræt af tilapia, en chi klideart, der er 
særligt egnet til småskala dambrug.

Mikrobølger  
mod råddenskab
Skovindustrien kan bruge de  samme 
typer mikrobølger, som anvendes 
til medicinsk diagnose, til at kon
statere, om træstammerne er rådne 
og i hvilket omfang. Opdagelsen er 
gjort af professor Mikael Persson 
ved svenske Chalmers, hvor han i 
mange år har arbejdet med at ud
vikle medicinsk udstyr.

KAIST går med i Coursera
Sydkoreas tekniske universitet, KAIST, udbyder nu ligesom DTU 
undervisning gennem Coursera, som er verdens største udby
der af onlinekurser, de såkaldte massive open online courses 
(MOOC). 

Computerspil giver kompetencer
Spil som World of War
craft har mange positi
ve sider. Det peger Kri
stine Ask, som forsker 
i onlinespil, på i sin 
doktorgrad ved Tver
faglige kulturstudier 
ved Norges teknisk-na-
turvitenskapelige uni-
versitet. Noget af det bedste ved spillene er, at spillerne lærer 
gennem fejltagelser, at mange spil er strukureret omkring gode 
pædagogiske principper og at de fungerer som en fritidsklub 
med faste medlemmer og faste mødetider. 

Power-generating windows · Tapping tidal energy 
· Grow your own food in your flat · Microwaves 
against decay · KAIST joins Coursera · Computer 
games teach skills

Food genes in bloodstream
GENETICS Many scientific breakthroughs begin as acci
dental discoveries. 

This was the experience of DTU researcher Zoltan Szal
lasi from DTU Systems Biology and a Hungarian research 
team who—much to their surprise—discovered, among 
several other things, tomato DNA in the blood samples 
of cancer patients. This simply should not even have been 
possible.

While sequencing cancer patient blood samples, the re
searchers noticed that much of the DNA did not belong to 
the human genome. 

At a meeting, the researchers got the idea of compar
ing the foreign DNA particles with some of the genome 
data currently available in various databases. To their great 
surprise, it turned out that much of the DNA originated 
from foods such as tomatoes and potatoes. 

Af Iben Julie Schmidt 

Mange videnskabelige landvindinger er startet med en 
tilfældig opdagelse. Det oplevede DTUforsker Zol
tan Szallasi fra DTU Systembiologi sammen med et 
ungarsk forskerhold, da de til deres store over raskelse 
fandt dna fra bl.a. tomat i blodprøver fra kræftpatien
ter. For det burde slet ikke kunne lade sig gøre.

Forskerne var i gang med at sekventere blodprø
ver fra kræftpatienter, da de blev opmærksomme på, 
at en stor del af det dna, der var i prøven, ikke til
hørte det humane genom. 

På et møde fik man den idé at sammenligne de 
fremmede stykker dna med nogle af alle de genom
data, som i dag er tilgængelige i diverse databaser. 
Og til forskernes store overraskelse viste det sig, at 
en stor del af dna’et stammede fra fødevarer såsom 
tomat og kartofler. 

„Vores allerførste tanke var, at der måtte være sket 
en fejl, for det gængse paradigme er, at makromole
kyler som proteiner og dna fra fødevarer ikke kan 
trænge ind i blodbanen,“ forklarer Zoltan Szallasi.

„Men da vi efterprøvede resultaterne med blod
prøver fra andre studier, fik vi samme resultat. Læn
gere stykker af dna fra den føde, vi indtager, kan sim
pelt findes i en blodprøve efterfølgende.“    

Det var Zoltan Szallasis kollega fra Center for 
Biologisk Sekvensanalyse ved DTU Systembiologi, 

Thomas SicheritzPontén, som fik øje på sammen
faldet mellem dna fra blodprøverne og gener fra bl.a. 
tomatens grønkorn (chloroplast). 

Thomas SicheritzPontén er ekspert i at analysere 
genomdata, og han fortæller, at man i øjeblikket gør 
mange af denne slags overraskende opdagelser. Og 
det er der en grund til.

„Først og fremmest har vi fået computerkraft til 
rådighed, som gør, at det, som før ville tage år at ud
regne, nu kan klares på dage. Derudover kan vi med 
nye teknologier som nextgeneration sequencing få 
pålidelige sekvensdata ud af selv meget små mæng
der dna, og til en lavere og lavere pris. Resultatet er 
en eksplosion i data, som bliver stillet til rådighed 
via offentlige databaser. Så nu er vores store udfor
dring at forstå, hvad disse data betyder,“ siger Tho
mas SicheritzPontén.    

Det er ifølge forskerne endnu for tidligt at sige, 
hvilke konsekvenser opdagelsen af dna fra fødevarer 
i blodet får.

„Vi mangler både at finde ud af, hvordan moleky
lerne slipper igennem, og derefter hvad det egentlig 
betyder for os mennesker, at vi er i stand til at optage 
dna fra det, vi spiser,“ siger Zoltan Szallasi. 

Gener fra mad 
går i blodet
GenetiK DTU-forskere har fundet dna fra tomater i blodprøver fra kræft-
patienter. Opdagelsen går stik imod, hvad forskerne hidtil har troet.

Fo
to

 S
u

Sa
n

n
e 

kr
o

n
h

o
Lm

Foto
 a

La
In

 h
er

zo
g

Foto
 Sh

u
tter

Sto
ck

Foto
 BLIz

z
a

r
D

 en
terta

In
m

a
n

t

Foto
 Sh

u
tter

Sto
ck

 n Få mere at vide
Zoltan szallasi, professor, DTU Systembiologi, zoltan@cbs.dtu.dk.

Scan  
to read
FULL articLeS
dtu.dk/1310
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Innovation notes · New Centre 
for Hygienic Design · Christmas 
in the lab · Entrepreneurship 
house off to good start · DTu 
Skylab’s new home

 n News in brief

Nyt Center for  
Hygiejnisk Design
Den 28. november var der officiel åb
ning af Center for Hygiejnisk Design, 
som er skabt i et samarbejde mellem 
DTU Fødevareinstituttet og Innova
tions fabrikken IPU. Centret skal råd
give biotek og fødevareindustrien, 
 teste og godkende udstyr til fødevare
produktion, de ltage i forskningspro
jekter, bidrage med undervisning til 
ingeniørstuderende og tilbyde kurser 
til fødevarevirksomheder og myndig
heder. Læs mere på dtu.dk.

DTu Skylabs nye hjem  
er fundet
Det bliver i den gamle Stirlinghal i 
bygning 373, hvor DTUstuderende 
fremover skal udfolde mange af deres 
gode idéer. DTU Skylab (tidl. DTU In
novatorium) rykker ud af de nuværen
de lokaler i 2014, da de skal renoveres 
og fremover bruges til undervisnings
lokaler. 

„Bygningen er fremragende og har 
samme industrielle stemning som de 
nuværende lokaler. Vi får endnu bedre 
plads til de vilde og kreative idéer i de 
nye lokaler. Samtidig komme vi til at 
ligge tæt på Scion DTU, så der bliver 
endnu bedre mulighed for at lave ar
rangementer sammen og skabe sam
arbejde mellem virksomheder og stu
derende,“ siger daglig leder af DTU 
Skylab, Mikkel Sørensen.

Jul i laboratoriet
DTU Skylab holder den 19. decem
ber juleafslutning, hvor 
det er muligt at drikke 
inno vationsglögg og 
spise iværksætter
æbleskiver. Alle er 
velkomne.

God start for 
iværksætterhus
Det Grønne Iværksætterhus ved DTU 
Risø Campus, der åbnede i september, 
mærker stor interesse fra iværksættere 
i området. 30 iværksættere er allerede 
blevet tilknyttet huset, og fem virksom
heder er interesserede i at oprette kon
tor i bygningen.

 96
patenter er anmeldt fra DTU fra 
1. januar til 13. november 2013.  
På samme tid sidste år var tallet 63.

 n Kort nyt
Ideer og forretning

Financing for three student start-ups
FuNDING Business is brisk at DTU Skylab. 
Three students have applied to the Danish 
Foundation for Entrepreneurship for financial 
startup support—and the signs are that all three 
businesses will be granted funding of approx. 
DKK 35,000 kroner. This will make them the 
first three Skylabbacked companies to secure 
external financing for ventures outside DTU.

Mads Ring—a Design and Innovation pro
gramme student—is involved with one of the 
three startup projects. 

Together with two other budding entrepre
neurs, he has developed a promising, single
hand operated blood glucose meter.

Course turns patents 
into start-ups
ENTREPRENEuRSHIP The course—
‘Innovation in Product Develop
ment’— was offered for the first time 
in 2012 and now it has proved the 
point, as three teams of students from 
the course qualified for this year’s Ven
ture Cup final.

Af Christian Blomgreen

Der er gang i butikken i DTU Skylab for 
tiden. Tre studenter startups har afleve
ret ansøgninger om økonomisk støtte hos 
Fonden for Entreprenørskab 
og meldingerne tyder på, at al
le tre bliver tildelt økonomisk 
støtte på cirka 35.000 kroner. 
Dermed bliver de, de første tre 
virksomheder, der med DTU 
Skylab i ryggen, finder ekstern 
finansiering til et liv uden for 
DTU’s mure.

Mads Ring, studerende på 
Design og Innovation på DTU, 
er med i en af de tre startups. 
Han har sammen med to an
dre udviklet en enhåndsbetjent 
blodsukkermåler, som viser 
meget lovende takter.

„Vi satser på at have et pro
dukt klar til test i foråret. Det 
er vigtigt for os at få økono
misk støtte, og den betyder, at 
vi kan hyre konsulenter til at se 
på vores produkt med andre øjne,“ siger 
Mads Ring. 

De to andre projekter er hhv. en moni
tor, der kan overvåge køleanlæg til vac
ciner i ulande og et trådløst hdmikabel, 
der kan tilslutte computeren til eksterne 
skærme. Læs mere om det trådløse hdmi
kabel på bagsiden af avisen.

De tre startups arbejder alle i DTU 
Skylab, hvor de får hjælp og sparring til at 
udvikle deres idéer, og her er daglig leder 
Mikkel Sørensen begejstret for, at det lyk
kes de studerende at udvikle deres idéer, 

så de ikke blot bliver hængende 
i DTU Skylabs lokaler. 

„At der er tre projekter, der 
på en måned, anerkendes uden 
for DTU, er vigtigt og et godt 
signal. Det viser, dels, at vi har 
sat gang i et økosystem, hvor 
de studerende både kan og vil 
udvikle deres idéer og talenter, 
dels at omverden også synes,  at 
det der foregår i vores værkste
der, er interessant. DTU Skylab 
er ikke kun en legekælder, og 
det er et fællestræk for de tre 
startups, at de studerende har 
taget deres idé og løbet med 
den, så langt de kunne. Hel
digvis behøver de ikke stoppe 
endnu,“ siger Mikkel Sørensen.

Udover støtten fra Fonden 
for Entreprenørskab står flere 

andre investorer også i kulissen og kig
ger på Mads Ring og hans to partneres 
blodsukkermåler.

„Det er tidskrævende, at udvikle et 
en idé til et produkt, men det er samti
dig utroligt spændende. At andre også 
kan se det, er stærkt motiverende,“ siger 
Mads Ring.

Tre studenter-
startups tæt på 
finansiering
FunDinG De første projekter fra DTU Skylab har allerede 
fundet ekstern investor.

  A Det er tids-
krævende, at 
udvikle et en idé 
til et produkt, 
men det er 
samtidig utroligt 
spændende.
Mads ring, studerende ved 
Design og Innovation

kursus 
gør patenter 
til startups
entrePreneursKab 
Et nytænkende kursus 
i innovation, som gør 
DTU-studerende til 
iværksættere, udbydes 
igen i 2014.

Af Marie Dinesen

Innovation kræver hårdt arbejde, men 
det er en disciplin, der kan læres. Kur
set ’Innovation in Product Develop
ment’ blev udbudt første gang i 2012 
og har to år i træk ført bevis for på
standen, idet tre hold studerende fra 
kurset kvalificerede sig til årets Ven
ture Cupfinale med lovende forret
ningsplaner. 

„Vi startede med, at studerende 
kom med deres egne idéer og prøvede 
at gøre dem til forretninger. Men man
ge af idéerne var ikke særlig tekniske, 
så de studerendes ingeniørkompeten
cer kom ikke for alvor i spil. Derfor fik 
vi idéen til at bruge patenter,“ fortæller 
lektor Thomas J. Howard, der under
viser på kurset sammen med ph.d.
studerende Jakob Bejbro Andersen, 
begge fra DTU Mekanik.

I 2013 tog kursuslederne ni paten
ter fra forskellige institutter og byg
gede hold op omkring dem bestående 
af opfinderen og studerende fra DTU 
og CBS.

En af de DTUstuderende var Si
mon Fisker Strøm, der er i gang med 
sin kandidatuddannelse på Design og 
Innovation. Det var det særlige setup, 
der fangede hans interesse.

Sammen med ph.d.studerende 
Krishna Hara Chakravarty fra DTU 
Kemiteknik og tre studerende fra 
CBS udviklede han en reaktor, der kan 
omdanne biomasse til olie og samti
dig genbruge fosfor, som er en knap 
ressource.

„Hvis vi skal redde verden, skal vi 
ændre nogle helt fundamentale ting. 
Vi kan godt lave nogle løsninger, der 
hjælper forbrugeren til huske at slukke 
lyset, men det er forskningen og inge
niørerne, der skal ændre verden. Det 
er ikke forbrugerens opgave,“ fortæl
ler Simon.

’Innovation in Product Develop
ment’ (41631) udbydes næste gang i 
13ugersperioden i foråret 2014. Til
meldingsperioden er 14/1212/1 med 
eftertilmelding 23/11/3.

 n Få mere at vide
thomas j. Howard, lektor, DTU Mekanik,  
thow@mek.dtu.dk
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De nye, levedygtige startups er fostret i DTU Skylab i bygning 205.
 the new, sustainable start-ups fostered by Dtu Skylab in Building 205.
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Danish wizards reached Silicon Valley final
APP With the help of four other DTU stu
dents, David Reeckman developed the app—
Major League Wizardry—in App Garage 
DTU. The game made it all the way to the final 
in a game competition of the 2013 version of 
Global Mobile Internet Conference. 

Read David’s own account of his trip to 
Silicon Valley, California, where he went all 

the way to the final, competing against games 
from major companies with millions of users.

“In Silicon Valley, I discovered a completely 
different mentality than in Denmark. Forget 
modesty and Tall Poppy Syndrome—it’s pedal 
to the metal! It may be a cliché—but it’s true. 

By the time I reached the semis, I was really 
nervous as several of the other contestants had 

fully developed games with millions of users. 
Among the judges was the man behind the 
first Xbox and the guy who transformed An
droid Store into Google Play. But I also knew 
that we had a great game.”

Af Tore Vind Jensen og David Reeckman

Semifinalen
„I Silicon Valley opdager jeg med det sam
me, at mentaliteten er en helt anden end 
i Danmark. Du skal lægge ydmyghed og 
jantelov bag dig, og så ellers bare give den 
fuld gas! Det er en kliché, men det passer. 

Nervøsiteten melder sig dog alligevel, 
da jeg sidder til semifinalen med de andre 
finalister. Flere af dem har færdige spil og 
millioner af brugere. Blandt dommerne 
er manden bag den første xBox og ham 
der lavede Android Store om til Google 
Play. Men jeg ved samtidig, at vores spil 
er virkelig godt. 

Fremlæggelsen går fint, jeg får svaret 
godt på de få spørgsmål, og vi får rigtig 
god feedback. Jeg når nærmest ikke at 
tænke over, at jeg står på scenen, før jeg 
skal ned igen, men det er en vildt fed op

levelse. Dommerne giver point efter hvert 
pitch. Og lige pludselig kan jeg høre, at vi 
er videre til finalen! 

En af dommerne siger til mig, at han 
har heppet på os, siden han så spillet før
ste gang. Og det giver mig endnu mere 
blod på tanden til finalen dagen efter.“

Finalen
„Jeg er mindre nervøs for 
finalen, selvom den foregår 
på den store scene foran 
over 1000 mennesker, og 
jeg er den første, der skal 
på. For nu vil jeg bare vinde.

Spørgsmålene går på, 
hvordan vi forholder os til, at 
det ikke er børn, der skal kø
be spillet, men derimod for
ældrene. Det spørgsmål er 
jeg glad for, da vi netop dér 
har en fordel i forhold til andre apps. De 
fysiske kort gør nemlig vores spil til lege
tøj, så det ikke bare er et spil på en skærm. 

Jeg kommer ned fra scenen og det an
det hold går på. De har gjort det mange 
gange før, og de har udviklet over 100 spil 
gennem de sidste 1015 år. Jeg spekulerer 
på, hvordan dommerne kan vurdere de to 
spil mod hinanden.“

Afgørelsen
„Til sidst skal vi på scenen igen. Men 
 inden kommer konferencieren ind og 
spørger, hvem der er ’My Singing Mon
sters’. Jeg tænker, at så er det nok ikke os, 
der vinder.

Vi kommer ind på scenen og jeg har 
en lidt blandet følelse med at stå der. Jeg 

prøver at tænke på, at det 
stadig er rigtigt godt gået, 
selvom vi ikke vinder. Og 
ganske rigtigt: „And the 
winner of the Global Game 
Stars competition is: My 
Singing Monsters!“

Øv! Major League 
Wizardry må nøjes med en 
runnerup pokal. Men da 
jeg får det lidt på afstand, er 
det jo helt vildt: Det er vores 
første spil. Vi er en nystar

tet virksomhed, der står til den største 
mobilkonference i Silicon Valley, vi har 
kæmpet mod nogle af de største i spilin
dustrien, og vi er blevet nummer to! Det 
er slet ikke dumt.“

Danske troldmænd i  
finalen i Silicon Valley

 n Få mere at vide
David reeckman, Game Made Studio,  
davidreeckmann@gmail.com

oM MAJor LEAGUE WIzArDry

Major League Wizardry er et kortspil, der 
fungerer som app. Spillet bygger på princip-
per, som man kender fra spil som Magic: The 
Gathering eller Pokémon. I spillet kæmper 
man som troldmand i en sportsarena. Og ved 
hjælp af monstre, magi og fælder skal man 
bekæmpe en anden troldmand. 

Udviklingen startede i januar 2013, hvor 
Mikkel Lillelund og David Reeckmann (tidligere 
studerende på Design og Innovation) mødte 
Kristoffer la Cour, Phillip Morther Barth og 
Casper Paulsen, der alle studerer Software-
teknologi. 

Med base i AppGarage DTU dannede de 
firmaet Game Made Studio, der står bag udvik-
lingen af Major League Wizardry. 
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  A En af dommerne 
siger til mig, at han 
har heppet på os, 
siden han så spillet 
første gang. Og det 
giver mig endnu mere 
blod på tanden til 
finalen dagen efter.
David reeckman

aPP Sammen med fire andre 
DTU-studerende har David 
Reeckman udviklet app’en 
Major League Wizardry i App 
Garage DTU. Spillet nåede 
helt frem til finalen i en 
spilkonkurrence under Global 
Mobile Internet Conference 
i Silicon Valley i november. 
Læs Davids egen beretning 
fra turen.

Det synlige bevis på andenpladsen i 
konkurrencen i Silicon Valley.

 Visible proof of second place in Silicon Valley 
competition.

David reeckman med de spillekort, 
der bruges i Major League Wizardry.

 David Reeckman with the playing 
cards used in Major League Wizardry.

Scan  
to read
FULL articLeS
dtu.dk/1310
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Ny bachelorstudieretning
DTU udbyder fra efteråret 2014 en ny 
bachelorstudieretning i Strategisk Ana
lyse og Systemdesign. Studieretningen 
vil især være forankret på DTU Ma
nagement Engineering, DTU Trans
port og DTU Compute og vil have et 
maksimalt optag på 60 studerende pr. 
år. De nye bachelorer vil  kunne angribe 
komplekse opgaver fra et analytisk per
spektiv, hvor specialiseret input fra de 
enkelte tekniske fagfelter kombineres i 
omkostningseffektive løsninger, ofte i 
form af højteknologiske systemer opti
meret ud fra brugernes behov.

Ny akkrediteringsform  
på vej
DTU er som et af de første danske uni
versiteter på vej til at blive akkredite
ret som institution. 28. januar skal der 
indleveres en selvevalueringsrapport til 
Danmarks Akkrediteringsinstitution, i 
løbet af foråret kommer akkredite
ringsinstitutionen på en række panel
besøg, og i efteråret 2014 ventes den 
endelige akkreditering at gå igennem. 
Herefter vil nye uddannelser stadig 
skulle prækvalificeres, men processen 
vil blive enklere og mindre tidkræven
de for institutterne. 

Reklamér for 
det brasilianske 
stipendieprogram
Ph.d.kontoret har fremstillet en fly
er, som promoverer det brasilianske 
’Science without Border’stipendiepro
gram. Forskere, som deltager i konfe
rencer eller lignende i Brasilien, opfor
dres til at tage et par eksemplarer med, 
når de rejser. Fås på ph.d.kontoret.

Åbent Hus satte rekord
Flere end 2000 potentielle studeren
de var torsdag den 7. november forbi 
DTU Lyngby Campus for at høre mere 
om de mange uddannelsesmuligheder, 
DTU tilbyder. Det er det højeste antal 
besøgende nogensinde til åbent hus 
på DTU. Både bachelor og diplom
ingeniøruddannelserne præsenterede 
sig for de besøgende på Lyngby Cam
pus. På Ballerup Campus var der også 
åbent hus, og mellem 100 og 200 kom 
her for at høre mere om DTU’s diplo
mingeniøruddannelser.

Nyt Su-fribeløb i 2014
Med SUreformen er det besluttet at 
forhøje fribeløbssatsen, så studerende 
på videregående uddannelser får mu
lighed for at have erhvervsarbejde i 
større omfang uden at blive mødt med 
indkomstkontrolkrav. De samlede sat
ser for 2014 er meldt ud på su.dk. 

 n Kort nyt
Studier og navne

New bachelor programme 
· New accreditation reform 
on the way · Advertise for 
Brazilian grant programme · 
Open Day sets record · New 
tax-free student allowance in 
2014

 n News in brief

Sådan ser de nye 
studerende ud
statistiK Den typiske nye studerende 
på DTU er en mand på 22 år.

New student profiles
statistics The typical new DTU student is 
a 22-year-old male.

Kvinder
 Women

Mænd
 men75%

24%

Bachelor i teknisk videnskab
 Bachelor of Science in engineering programme

Kvinder
 Women

Mænd
 men68%

32%

køn / Sex

Kvinder
 Women

Mænd
 men78%

22%

Diplomingeniør - Lyngby Campus
 Beng programme—Lyngby campus

Diplomingeniør – Ballerup Campus
 Beng programme—Ballerup campus

Tre fjerdedele er mænd
 three quarters are men

 100%
af de nye studerende 
på Elektro, Ballerup 
Campus, er mænd

 of the new electrical 
engineering students on 
Ballerup campus are men

70 flere nye studerende end i 2012 
2.256 nye bachelor- og diplom ingeniør–studerende 
er begyndt på DTU mod 2.186 i 2012.

 70 more new students than in 2012
2,256 new BSc and Beng students enrolled at Dtu in 
2013 compared with 2,186 in 2012.

 78%
af de nye bachelor-
studerende på Teknisk 
Biomedicin er kvinder

 of the new human Life 
Science engineering BSc 
students are women

alder / age
Bachelorerne er de yngste  

 the BSc students are the youngest

Diplomingeniør – Ballerup Campus
 Beng programme—Ballerup campus

Diplomingeniør - Lyngby Campus
 Beng programme—Lyngby campus

Under 20 år
 under 20 years

20-22 år
20-22 years

22-24 år
 22-24 years

24-26 år
 24-26 years

over 26 år
 over 26 years

10%

14%

41%

19%

17%

Under 20 år
 under 20 years

20-22 år
20-22 years

22-24 år
 22-24 years

24-26 år
 24-26 years

over 26 år
 over 26 years

11%

18%

31%

21%

19%

 21,1 år
Gennemsnitsalder for 
nyoptagne bachelorer

 average age for new  
BSc students

 23,2 år
Gennemsnitsalder for 
nyoptagne diplom-
ingeniørstuderende 

 average age for new  
Beng students

 Bachelor i teknisk videnskab
   Bachelor of Science in engineering programme

 Diplomingeniør, Lyngby Campus
   Beng programme—Lyngby campus

 Diplomingeniør, Ballerup Campus
   Beng programme—Ballerup campus

Studerende / Students

note: taL For aLDerS- og kønSForDeLIng På BaLLeruP camPuS omFatter kun SommeroPtaget.

Bachelor i teknisk videnskab
 Bachelor of Science in engineering programme

Under 20 år
 under 20 years

20-22 år
20-22 years

22-24 år
 22-24 years

24-26 år
 24-26 years

over 26 år
 over 26 years

5%

11%

46%

34%

5%

882

660

644

2012

936

673

647

2013
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Af Emilie Ann Jacobsen

Kravene til studerende skærpes. Fra 1. 
juli 2016 må man kun være et halvt år, 
30 ECTSpoint, bagud i stedet for et helt 
år, 60 ECTSpoint, før man mister sin 
SU. Ændringen blev taget op til debat i 
Akademisk Råd 30. november, hvor man 
diskuterede, hvordan man bedst kunne 
implementere reglen på DTU.

„DTU har en meget fleksibel struktur 
nu, hvor de studerende i høj grad selv kan 
vælge, hvordan de vil tilrettelægge deres 
studium, men med de nye regler bliver 
det meget mere ufleksibelt. De studeren
de bliver ikke taget alvorligt som voksne, 
der kan træffe deres egne valg,“ siger PF’s 

uddannelseskoordinator Monika Mar
grethe Skadborg. 

Hun mener, at der kan være mange 
både personlige og faglige grunde til, at 
en studerende ønsker at have færre fag et 
semester. F.eks. hvis de har valgt et fag, 
hvor de ikke lærte det, de regnede med, 
eller hvis de laver frivilligt arbejde. 

I studievejledningen forventer man, at 
SUreformen vil øge de studerendes be
hov for vejledning, ikke mindst i forhold 
til ansøgning om dispensation og vejled
ning i studieplanlægning.

Ændringen kommer til at gælde for 
 alle studerende, der starter på en uddan
nelse efter 1. juli 2016. En kandidatuddan
nelse regnes også for en ny uddannelse. 

reform giver studerende 
færre valgmuligheder
su Skærpede krav til nye studerende gør, at de kun må være 
seks måneder bagud med studiet, før de mister deres SU. 

One copied sentence 
is one too many
TRANSCRIPT In 2013 DTU monitored 
roughly 160,000 written assignments and 
appendices for plagiarism. That equates to 
over 30 documents per student. “There is a 
growing awareness of plagiarism and cheat
ing amongst teachers. The tolerance level has 
been lowered,” says Laura Hartung.

min mening / My opinion

Har vi sejret os ihjel?  
oPsanG Det er godt at gå på DTU, men det kan 
blive endnu bedre, hvis endnu flere vil engagere 
sig i det politiske arbejde.

Af Kim Louise Ettrup, formand for Polyteknisk Forening

Vi har det godt som studerende på DTU. Det bliver især tydeligt 
for mig, når jeg besøger mine kollegaer i de andre studenter
organisationer rundt omkring i landet. Her kæmper de med for 
få undervisningstimer, ledelser, der ikke lytter til de studerende, 
og et studiemiljø, der godt kunne bruge en ordentlig opløftning. 

Så er det rart at vende tilbage til DTU og vores lille  trygge 
verden. Vi har masser af undervisning, et studiemiljø, der 
blomstrer, og en ledelse, der lytter og tager vores input i diverse 
debatter og problematikker seriøst. 

Ja, faktisk bliver der snart ikke nedsat et udvalg på DTU, 
hvor der ikke sidder studerende med.  Jeg blev for nylig spurgt, 

hvad vores eksistensgrundlag som studenter
organisation er. Hvad er essensen, eller hvad 
burde essensen være af det, vi laver? Hertil 
kunne jeg svare, at vi skal lave studenter
politik. Vi skal kæmpe for de studerende 
både internt og eksternt. 

Men er der overhovedet behov for en så
dan studenterorganisation på et universitet, 
hvor vi har det så godt? 

Når jeg kigger indad på den studenter
organisation, jeg nu har repræsenteret som 
formand det sidste år, så bærer den præg af 
de manglende kampe. Vi er blevet rigtig gode 
til en masse andre ting, holde koncerter og 
fester f.eks. Dette bidrager til en godt studie
miljø, og derfor skal vi selvfølgelig blive ved 
med det. 

Men hvad med det studenterpolitiske? 
DTU er det sted, jeg absolut helst vil være 

studerende, men derfor kan jeg stadig godt 
blive en smule misundelig på den kampgejst, der florerer blandt 
studerende på andre universiteter. Og derfor bliver jeg nødt til 
at stille mig selv spørgsmålet: Har vi sejret os ihjel? Har vi det 
nu så godt, at vi ikke mener, det kan blive bedre, og derfor er 
stoppet med at kæmpe? 

Jeg vil mene, at svaret er nej. 
Jeg hører hver dag mine medstuderende brokke sig over et 

eller andet. Det kan være indeklimaet, det kan være manglende 
faglighed eller f.eks. konsekvenserne af uddannelsesreformen. 
Så selvom vi gennem tiderne har haft mange sejre, er vi stadig 
ikke i mål. Der er stadig brug for en studenterorganisation.  

Vi har det godt på DTU, men lad os da sammen kæmpe 
for, at vi får det endnu bedre. Der findes studerende på DTU, 
der lægger en stor indsats i, at DTU er godt universitet, men 
jeg håber, at der i fremtiden vil komme endnu flere, således vi 
forsat kan kæmpe for vores rettigheder som studerende både 
intern og eksternt. 

  A Jeg kan godt blive 
en smule misundelig 
på den kampgejst, 
der florerer blandt 
studerende på andre 
universiteter.

nothing left to fight for? 
REPRIMAND DTU is without doubt my preferred place of study, but I still 
get a bit jealous when I see the fighting spirit of students at other universi
ties. Which is why I ask myself: Have we nothing left to fight for? Are things 
so good here that we don’t think we can improve them—that we’ve nothing 
left to fight for? 

My answer is an emphatic no. 
Although we’ve won many battles over the years, we haven’t finished yet. 

We still need a student organization!

Af Emilie Ann Jacobsen

I 2013 tjekkede DTU cirka 160.000 op
gaver og bilag for plagiat. Det er over 30 
dokumenter per studerende. DTU har 
siden 2009 brugt programmet 
Urkund, der sammenligner do
kumenterne med tidligere afle
verede opgaver og tekster, der 
er tilgængelige på internettet, 
og på den måde opdager pla
giat.

„Der er kommet en øget 
bevidsthed om plagiat og snyd 
hos underviserne. Tærsklen 
for, hvad der accepteres er ble
vet sænket,“ siger Laura Har
tung, der håndterer de mellem 
2030 sager om plagiat eller snyd, DTU 
har om året. 

Det er underviseren, der skal doku
mentere snyd eller plagiat, men med 
Urkund bliver de tekster, der er kopieret 
fra, sendt med. Derfor erkender de stu
derende som regel også med det samme.

Snyd eller plagiat
Konsekvensen af plagiat eller snyd er of
test, at den studerende mister sin karak
ter på kurset eller blive suspenderet fra at 
tage eksaminer i op til to semestre. Kun 

enkelte gange er studerende blevet smidt 
ud af DTU. 

„Vi skelner mellem plagiat og snyd. 
Snyd er noget, man gør bevidst og udlø
ser derfor en alvorligere sanktion,“ siger 

Laura Hartung.
Plagiat er f.eks. manglende 

citationstegn, kildehenvisnin
ger eller fodnoter. Det skyldes 
typisk, at de studerende ikke 
er kommet ordentligt ind i de 
akademiske rutiner. Det gæl
der især de internationale stu
derende. 

„Definitionen af plagiat kan 
være anderledes i Danmark 
end f.eks. i Asien og Syd europa. 
Nogle internationale studeren

de, bliver ’fanget’, fordi de stadig følger 
reglerne på deres hjemuniversitet. Der
for gør vi en ekstra indsats for at fortælle 
de internationale studerende, hvilke krav 
DTU stiller til dem,“ siger Laura Hartung.

Da DTU begyndte at bruge Urkund i 
2009 steg antallet af sager om plagiat og 
snyd fra 1011 til mellem 2030 om året.

 n Få mere at vide
laura Hartung, fuldmægtig, Afdelingen for 
 Uddannelse og Studerende, lahp@adm.dtu.dk

Én kopieret sætning 
er en for meget
aFsKriFt DTU tjekker hvert år over 160.000 opgaver og 
bilag for plagiat. Programmet Urkund fanger hvert semester 
mellem 10 og 15 studerende, der plagierer. 
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reform restricts 
students’ opportunities
STuDENTS’ GRANTS Stricter demands 
on students. As of 1 July 2016, students will 
lose the right to a student grant if they are 
six months or 30 ECTS credits behind their 
study programme—as opposed to a whole 
year and 60 ECTS credits as things currently 
stand. 

  A Vi skelner 
mellem plagiat 
og snyd. Snyd 
er noget, man 
gør bevidst og 
udløser derfor 
en alvorligere 
sanktion.
Laura Hartung, fuldmægtig

Scan  
to read
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Filtsokker viser 
sygdomme i svinestalden
DTU Veterinærinstituttet har udvik
let en ny diagnostisk metode, der kan 
undersøge for diarrésygdomme hos 
smågrise og slagtesvin. Man sætter en 
filtsok på gummistøvlen, går en tur i 
stalden og får trådt afføring fra svinene 
ind i filtsokken. Sokken sendes til DTU 
Veterinærinstituttet, som derefter kan 
give svar på, hvad grisene fejler, og om 
der er behov for antibiotikabehandling. 
Læs mere på dtu.dk.

Radioaktiv forurening i 
Kasakhstan
Sammen med det internationale atom
energiagentur (IAEA) deltager DTU 
Nutech i en ekspertgruppe, som vur
derer radioaktiv forurening i det øst
lige Kasakhstan. Semipalatinsk  Nuclear 
Test Site blev fra 1949 og frem til 1990 
benyttet af Sovjetunionen til at afprø
ve atomvåben i atmosfæren og under 
jorden. Kasakhstan har bedt IAEA om 
denne vurdering med henblik på at fri
give delområder til kommerciel brug, 
f.eks. landbrug og minedrift.  Kasakh
stans Nationale Nukleare Center (NNC) 
har også selv undersøgt delområderne, 
og resultaterne viser minimal radioak
tiv forurening svarende til baggrunds
niveauer andre steder på jorden.  

Fotonik-guide til 
myndighedsbetjening
Et udvalg på DTU Fotonik skal udar
bejde et sæt retningslinjer for, hvor
dan man indgår aftaler om rekvireret 
forskning. Der er valgt 10 cases, som 
beskrives og kategoriseres, f. eks. i for
hold til, om det var en forsknings eller 
en konsulentopgave. På det grundlag 
skal der udarbejdes et sæt skabeloner 
for, hvordan myndighedsopgaver kan 
løses, og hvordan et nyt samarbejde 
med myndigheder eller virksomheder 
kan strikkes sammen finansielt/kon
traktmæssigt.

Dansk-russisk stålaftale
DTU har indgået en samarbejds og in
novationsaftale med den russiskejede 
stålproducent NLMK DanSteel i Fre
deriksværk, et teknisk universitet i den 
russiske by Lipetsk og Halsnæs kom
mune. Stålkoncernen NLMK Group, 
der har sit hovedsæde i Lipetsk 500 km 
syd for Moskva, overtog i 2002 det kon
kursramte Det Danske Stålvalseværk 
A/S. Aftalen mellem de fire parter skal 
resultere i nye metoder til at fremstille 
stærkere og mere holdbart stål med 
en lavere miljøbelastning, ligesom der 
skal udvikles mere effektive produkti
onsprocesser. 

 n Kort nyt
Studier og navne

Felt socks reveal illness in 
the pig house · Radioactive 
pollution in Kazakhstan · 
Fotonik guide to public sector 
services · Danish-Russian steel 
agreement

 n News in brief

Af Emilie Ann Jacobsen

Dokumentaren ’Kampen om Solen’ er en 
helt ny måde at formidle forskning på. 
Forskningscentret CASE på DTU søgte 
midler hos Nordeafonden til projektet, 
der er gennemført i samarbejde med 
Danmarks Radio og et produktionssel
skab. Dokumentaren handler om CASE’s 
arbejde med at finde en katalysator, der 
kan gøre det muligt at gemme solens 
energi, og den er centreret omkring pro
fessor Ib Chorkendorff. For ham har tilli
den til DRjournalist Rasmus Visby været 
altafgørende for det gode samarbejde. 

„Jeg har været helt tryg ved, at Ras
mus bestemte, hvordan historien skulle 
fortælles. Det er ham, der har styr på det,“ 
siger Ib Chorkendorff. 

„Ja, vi havde grundlæggende samme 
lyst til at lave dokumentaren, og det gjor
de, at der hurtigt opstod en fortrolighed 
mellem os,“ supplerer Rasmus Visby. 

Professoren og journalisten var da og
så enige om det meste i forbindelse med 
filmen. Den eneste uenighed, de fremhæ
ver, handlede om, hvis tal over verdens 
energiforbrug, de skulle bruge. Hvilke tal, 
de endte med at bruge, kan ingen af dem 
huske i dag, men det vigtigste for begge 
er, at både Ib Chorkendorff og kommuni
kationsmedarbejder på DTU Fysik Anne 
Hansen blev taget med på råd.

Eventyret om en forsker
For Rasmus Visby minder det at lave en 
dokumentar meget om det at forske: Man 
er nødt til at se på en masse forskellige ting 
for at finde ud af, hvad der virker. Det kan 
godt være, at man fra start af har en ide om, 
hvor man gerne vil ende henne, men man 
skal også være klar til at lade sig rive med, 
hvis der sker noget uventet undervejs. 

For eksempel blev det undervejs i pro
cessen klart for ham, at han var nødt til 
at tage med Ib Chorkendorff til en konfe

rence på California Institue of Technolo
gy, Caltech, for at vise seeren, at lagring af 
solenergi er et problem, som forskere på 
tværs af landegrænser arbejder på at løse. 

„Egentlig er dokumentaren jo bare et 
eventyr om, hvordan forskerne forsøger 
at redde verden,“ siger Rasmus Visby. 

Kampen om Solen blev vist på DR2 
i september og kan ses på kortlink.dk/
d8am. 

Da forskeren 
gik til filmen
FormiDlinG DR-dokumentaren ’Kampen om solen’ havde 
DTU-professor Ib Chorkendorff i hovedrollen. For ham var 
tilliden til journalisten altafgørende for, at samarbejdet 
blev en succes.

Dr-journalist rasmus Visby og DTU-professor Ib Chorkendorff fik et tillidsfuldt forhold under optagelser.
 Dr journalist rasmus Visby and Dtu Professor Ib chorkendorff forged a close bond during filming.

GoDE råD oM MEDIEKonTAKT

•	Tal med journalisten om vinklen på historien, 
så er du sikker på ikke at blive fremstillet på 
en måde, du ikke har lyst til. 

•	Langt de fleste journalister vil dig det godt. 
Du er klogere på dit område end journalisten, 
derfor vil de også være lydhøre for, hvad du 
siger.

•	 Journalisten er nødt til at forsimple og 
fjerne nuancer i populærvidenskabelig 
formidling. Forskere, der selv forstår den 
kunst, har mere styring med den forenkling, 
journalisten under alle omstændigheder 
laver.

•	Forbehold og kreditering af andre 
forskere må ikke fylde så meget, at den 
videnskabelige røverhistorie – eventyret – 
drukner.

 

 n Få mere at vide
ib chorkendorff, professor, DTU Fysik,  
ibchork@fysik.dtu.dk

rasmus visby, visby.dk
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Researcher movie stars
INFORMATION The documentary ‘The 
Struggle for the Sun’ is a whole new way of 
informing the public about research advances. 
DTU CASE applied to the Nordea Founda
tion for funds for the project—a joint venture 
between DR, the Danish Broadcasting Cor
poration, and a private production company. 
Following the work of DTU’s research centre 

CASE to find a catalyst that will enable solar 
energy storage, the documentary centres on 
professor Ib Chorkendorff. His confidence in 
DR journalist Rasmus Visby was crucial to the 
collaborative success. 

“I had complete confidence in Rasmus’ abil
ity to tell the story. That’s his area of expertise,” 
says Ib Chorkendorff. 

Film research
CATALYSIS The documentary ‘The Strug
gle for the Sun’ follows a group of scientists 
from DTU’s research centre CASE in their 
efforts to find a catalyst. Using solar en
ergy, the catalyst can turn water and CO2 
into liquid fuel that can replace petrol and 
diesel. The catalyst must be both efficient, 
inexpensive and sustainable. 
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Af Henrik Larsen

Europas forskere får en tidlig julegave, 
når EU den 11. december åbner for de 
første ansøgninger til Horizon 2020, EU’s 
forsknings og innovationsprogram for 
årene 20142020. Programmet afløser en 
række andre forskningsprogrammer, og 
har en pulje på svimlende 525 mia. kr.

DTU’s forskere er Danmarks største 
modtagere af midler fra EU’s forsknings
programmer, og ifølge chefen for DTU’s 
forskningskontor, kontorchef Claus H. 
Andersen, passer Horizon 2020’s ud
fordringsdrevne grundlag særdeles godt 
til DTU’s forskningsprofil. Endvidere er 
ikke mindst de såkaldte bottomuppro
grammer interessante for DTU. Godt 30 
procent af programmets pulje skal gå til 
denne type projekter, hvor forskerne selv 
kommer med konkrete forslag til forsk
ningsprojekter. 

„I forhold til tidligere EUforsknings
programmer er de administrative pro
cedurer  forenklet en hel del i Horizon 

2020. Men det er stadigt uhyre vigtigt at 
ansøgningerne rammer plet i forhold til 
forskningsprogrammets ambitioner om 
samfundsmæssig effekt,“ siger Claus H. 
Andersen.

Udover den støtte, forskerne kan 
hente på deres på institutter og i DTU’s 
forskningskontor, er der også hjælp at 
hente andre steder. Bl.a. er det muligt at 
få finansiel støtte til ansøgningsprocces
sen fra den såkaldte EUopSTARTpulje, 
som fortsættes  i 2014 med løbende an
søgningsfrist og så længe, der er midler 
til rådighed.

Rektor Anders Bjarklev opfordrer for
skere, der vil søge forskningsmidler fra 
Horizon 2020, til at se deres projekter i så 
bredt et perspektiv som muligt, og søge at 
koble de bedste ideer og at finde de bedste 
partnere:

„Vi skal spille på hele registeret, og 
vurdere, hvor samfundets fremtidige be
hov vil ligge, og hvordan vores projekter 
kan opfylde disse behov. Derfor er det 
vigtigt, at forskningsgrupper og institut

ter taler med hinanden på kryds og tværs 
og også inddrager private virksomheder. 
Vi skal også være parate til at tage den 
koordinerende rolle på os, og ikke bare 
satse på, at partnerne i projektet gør det. 
Tag førertrøjen på, hvis det er nødvendigt 
for at skabe det bedste projekt,“ siger An
ders Bjarklev. 

Horizon 2020 samler aktiviteter, der 
tidligere har været dækket af flere for
skellige EUprogrammer. Horizon 2020 
består af tre søljer Excellent Science (skal 
understøtte EU's forskningsmæssige ex
cellence), Industrial Leadership (skal 
sikre Europas industrielle konkurrence
dygtighed) og Societal Challenges (skal 
udvikle løsninger på de globale sam
fundsmæssige udfordringer).

Af Leif Sønderberg Petersen

Vicedekan på DTU Hans Hvidtfeldt Lar
sen præsenterede DTU’s årlige energirap
port i Europaparlamentet den 12. novem
ber. Her deltog parlamentsmedlemmer 
og repræsentanter for EU Kommissionen 
ved et møde arrangeret af e European As
sociation for Storage of Energy (EASE) 
og e European Energy Research Alliance 
(EERA).

Efterfølgende blev den præsenteret den 
14. november i Oticon salen, i samarbejde 
med DI Energi og Dansk Energi. De flere 
end 200 deltagere kom fra energi branchen, 
myndigheder og organisationer samt 
forskningen inden for energiområdet.

Hans Hvidtfeldt Larsen er yderst til
freds modtagelsen af rapporten både i EU 
og i Danmark: 

„Skal EU’s og Danmarks ambitiøse 
målsætninger om bæredygtig energi op
fyldes, skal der satses kraftigt på energi
lagring. Interessen viser at det var velvalgt 
at DTU International Energy Report 
2013 tog emnet op,“ siger han.

Energilagringsteknologier lagrer  energi 
i form af termisk, elektrisk, kemisk, kine

tisk eller potentiel energi og afleverer 
energien igen, når der er behov for det. 
Energi kan f.eks. lagres som varme i un
dergrunden, som vand pumpet op i højt
liggende reservoirs, i svinghjul, i batterier 
og brændstoffer til transportsektoren. 

Energilagring gør det muligt at ind
passe større mængder fluktuerende, ved
varende energikilder som sol og vind i 
energisystemet. Den elektricitet, de pro
ducerer, kommer ikke nødvendigvis i den 
takt, der er brug for den. Derfor er der 
behov for at lagre den. 

DTU International Energy Report har 
bidrag fra forskere fra DTU Management 
Engineering, DTU Energikonvertering, 
DTU Elektro, DTU Kemiteknik og DTU 
Mekanik samt fra en række internatio
nale forskningsinstitutioner.

DTU International 
Energy Report 2013

ENERGY STORAGE OPTIONS FOR 
FUTURE SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS

Edited by Hans Hvidtfeldt Larsen and Leif Sønderberg Petersen / DTU National Laboratory for Sustainable Energy / November 2013

EErA oG EASE

European Energy Research Alliance er stiftet 
af førende europæiske forskningsinstitutter, 
og skal medvirke til at accelerere udviklingen 
af nye energiteknologier ved at udforme og 
gennemføre fælles forskningsprogrammer 
som kan understøtte EUs SET-plan. 

European Association for Storage of 
Energy har til formål at fremme brugen af 
energilagring i Europa og globalt.

 n Få mere at vide
leif sønderberg Petersen, chefkonsulent,  
lepe@dtu.dk

Her kan rapporten bestilles: 
Rapporten kan hentes på  
www.natlab.dtu.dk/Energipublikationer

Den trykte udgave kan bestilles hos Leif Sønderberg 
Petersen.

Stor interesse for rapport 
om energilagring
enerGiraPPort DTU’s årlige energirapport blev præsenteret 
i Danmark og Europa parlamentet i november. Temaet var 
energilagring. 

Forskernes jul starter 11. december
eu-ProGram Midt i december åbnes for de første ansøgninger til EU’s nye forsknings-
program, Horizon 2020.

 n Få mere at vide
lone Falsig Hansen, chefkonsulent, lfal@adm.dtu.dk

lars brückner, specialkonsulent, labru@adm.dtu.dk

Portalen: Søg på ”Horizon 2020”.

www.creodk.dkAf Emilie Ann Jacobsen

Dokumentaren ’Kampen om Solen’ 
handler om forskere blandt andet på 
forskningscenteret CASE, der leder 
efter en katalysator, som med energi 
fra solen få vand og CO2 til at blive til 
flydende brændstof, der kan erstatte 
benzin og diesel. Katalysatoren skal 
være så effektiv, billig og holdbar, at 
den kan udbredes til hele verden. 

Forskerne vil gemme solenergien 
som brændstof lavet af vand og CO2. 
Solens energi høstes med en halvleder, 
et materiale med elektriske egenska
ber, og kan derefter bruges til at spalte 
bindingen mellem brint og ilt i vandet. 
Brinten reagerer derefter med CO2 
ved hjælp af en katalysator og bliver til 
methanol eller ethanol, der kan bruges 
som brændstof. 

Katalysatoren får processen til at 
gå hurtigere uden selv at være en del 
af den. Den sørger for, at den spal
tede brint og ilt ikke finder sammen 
og danner vand igen, og styrer, hvilke 
forbindelser, der kommer ud af mødet 
mellem brint og CO2. 

Kobber har mange af de egenskaber, 
som forskerne leder efter, men de kan 
ikke styre præcis hvilke forbindelser, 
der bliver dannet med en katalysator af 
kobber. Jagten på en katalysator hand
ler altså lige nu om at finde det mate
riale, som har nogle af de samme egen
skaber som kobber, men hvor forskerne 
kan styre, hvilke forbindelser, der kom
mer ud af mødet mellem brint og CO2. 

CASE er bare et af flere steder, hvor 
der arbejdes på at finde en katalysator. 
Men det er et meget nyt forsknings
område, og forskerne regner med, at 
det kommer til at tage 2040 år før det 
kommer i brug. 

Forskningen 
bag filmen
Katalyse Forskerne på 
forskningscenteret CASE 
håber, at flydende brænd-
stof af vand og CO2 med 
solens hjælp kan erstatte 
fossile brændstoffer. 

Christmas comes early to researchers
Eu PROGRAMME European researchers will 
be starting Christmas early this year on 11 
December—the opening date for applica
tions for Horizon 2020, the EU Framework 
Programme for Research and Innovation for 
20142020. The programme replaces a range 
of other research programmes and has a 
mindboggling DKK 525bn to grant in funds.

DTU researchers are Denmark’s largest 
recipients of EU research programme funds, 
and—according to the head of DTU’s Office 
for Research and Relations, Head of Divi
sion Claus H. Andersen—Horizon 2020’s 
challengedriven platform is an extremely 
good fit with DTU’s research profile. 

Keen interest in  
energy storage report
ENERGY REPORT DTU’s Vice Dean Hans 
Hvidtfeldt Larsen presented DTU’s annual 
energy report to the European Parliament 
on 12 November. MEPs and EU Commis
sion representatives attended the meeting 
organized by the European Association for 
Storage of Energy (EASE) and the European 

Energy Research Alliance (EERA).
The report was subsequently presented on 

14 November in Lyngby in partnership with 
the Danish Energy Industries Federation 
and the Danish Energy Association. Over 
200 participants from the energy industry, 
authorities and organizations attended.

Postdoc Federico Marsini ved appara-
turet, der kan fremstille nanopartikler 
til katalysatorer.

 Postdoc Federico marsini beside the 
apparatus that can produce nanoparticles 
for use as catalysts.
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Anders Bjarklev, rektor for 
DTU, fortæller om et mislykket 
forsøg, der alligevel kastede en 
videnskabelig publikation af sig.

Fortalt til Tore Vind Jensen

„Tilbage i begyndelsen af halvfemserne, da jeg 
var lektor på det, der i dag hedder DTU Foto
nik, arbejdede vi med optiske forstærkere. Vi 
så specielt på optiske fibre af glas tilsat sjældne 
jordarter. Man kan nemlig bruge visse typer 
sjældne jordarter – blandt andet erbium  til 
at lagre energi i nogle millisekunder, hvilket 
for optiske signaler er en evighed. Og det kan 
bruges til at forstærke et signal.

Vi var ved at opbygge modeller for, hvad 
der skete i optiske fibre. Helt præcist ved hvil
ke bølgelængder fibrene kunne absorbere lys, 
og ved hvilke de kunne afgive lys. Vi vidste, 
at erbium var særlig velegnet, og det ville vi 
gerne udnytte fuldt ud. Men det var svært at 
få et klart svar, for alt efter temperaturen bety

der materialevibrationer, at der kommer støj 
i billedet.

Så vi fik den nærliggende tanke at prop
pe de optiske forstærkere ned i noget meget 
koldt, så materialet så at sige stod mere stille. 
Så ville vi undgå nogle effekter, og vi kunne 
afsløre, hvordan fibrene virkede. En af mine 
unge kolleger fik fat i en cryostat, hvor man 
kunne køle fibrene ned til nogle få grader kel
vin, og det kæmpede han med i rigtig, rigtig 
lang tid. Det så virkelig bøvlet ud. 

Glasfibrene var coatet med en tynd poly
merhinde, og når man proppede dem ned i 
cryostaten, blev coatingen meget stiv. Da 
den ikke er lige tyk over det hele, fik fibrene 
mikro bøjninger – små bøjninger hen langs 
fiberen. Og selv små bøjninger i optiske fibre 
giver anledning til tab af energi. Så lige plud
selig kunne vi se, at i stedet for at have fået 
præcise målinger til at understøtte teorien, så 
stod vi med meget store tab og kunne ikke 
måle noget som helst.

Det gik op for os, at coatingen var pro
blemet, og vi prøvede mange forskellige ting. 

Blandt andet prøvede den stakkels kollega at 
fjerne coatingen fra flere meter fibre. Det er 
håndværksmæssigt afsindig svært. Og det 
lykkedes vist aldrig helt. Så vi havde brugt et 
par måneder eller tre på at køle fibrene ned, og 
vi stod nu med data, som vi ikke kunne bruge 
til noget som helst.

Men efter de nedslående resultater fik vi 
kigget nærmere på energitabet. Og vi kunne 
se, at det ændrede karakter, efterhånden som 
man kølede det ned. Det ændrede sig endda 
lineært efter, hvor man var henne på tempe
raturskalaen. Så vi endte med at beskrive et 
avanceret termometer, som virkede ved meget 
lave temperaturer. Det skrev vi en artikel om, 
og den fik ret gode referencer. Så i stedet for 
at stå med måneders spildt arbejde, endte det 
med, at der kom noget ud af det.

Som forskere har vi nogle gange en idé om, 
hvor vi vil hen. Men det er ofte ikke der, vi 
ender. Man ved jo først bagefter, hvorfor et 
forsøg ikke virkede. Og havde vi ikke fået en 
artikel ud af det, så havde det her været en 
ren svipser. 

Vejen til de store opdagelser og teknologiske gennembrud byder også på fejlslagne 
hypoteser og mislykkede forsøg. DTU-forskere fortæller deres egne historier. 

 the road to groundbreaking inventions and major technological breakthrough is also paved 
with wrong hypotheses and failed experiments. Dtu researchers tell their own stories.

Bucket Lister
Anbefalet af Michael Reibel Boesen, 
AppGarage DTU, DTU Compute.

Ingen lever evigt. Opnå dine vildeste 
drømme med denne meget motiverende 
app, som fortæller dig, hvor lang tid du 
har tilbage at leve i - og dermed hvor 
lang tid du har til at nå dine drømme. 
Du kan indtaste dine drømme, og selv 
sætte en deadline, men også lade 
app’en sætte den ultimative deadline – 
din forventede levetid.

Platform: iOS

månedens app /  
App of the month

Ups /  
Oops
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Skaler rum og tid, så formationen har størrelse 1 på 
hver side, og bevæger sig med hastighed 1. Det tager 
derfor 1 tidsenhed for hunden at nå hele vejen rundt. 

Lad x være hundens hastighed.  Vi kan dele tids-
enheden op i de fire dele, det tager hunden at komme 
rundt langs de fire kanter. Hvert af disse tidsrum er 1 
divideret med hundens hastighed relativt til kvadra-
tet. På højre kant er hundens relative hastighed x-1, 
på venstre kant er hundens relative hastighed x+1. På 
hver af de to andre kanter er hundens relative hastig-
hed sqrt{x^2-1} (via Pythagoras). Alt i alt er altså
1 = 1/x-1 + 1/x+1 + 2/sqrt{x^2-1} eller: 
1 = 1/sqrt{x-1} + 1/sqrt{x+1} 
med den eneste positive løsning x = 4.181..

Hunden bevæger sig en strækning med den 
samme numeriske værdi, altså 4.181.., i løbet af 
1 tidsenhed. 

Denne længdeværdi skal skaleres tilbage til 
det i opgaven givne sidemål på 10π, dvs. svaret er: 
(41.81..)π.

Komplekse forbindelser
Grundstofferne chrom og cobalt i 
oxidationstrin +III danner en hel række 
komplekser, hvor metalatomet oktaede-
risk er omringet af seks koordinerende 
atomer, som binder til hjørnerne i 
oktaederet. 

De koordinerende atomer kan være 
enkelte ioner såsom Cl- eller indgå i 
et molekyle med flere atomer såsom 
nitrogen i NH3. 

To koordinerede nitrogenatomer kan 
også være bundet sammen i et større 
molekyle som f.eks. i ethylendiamin 
NH2CH2CH2NH2 (forkortet: en), hvor 
disse nitrogenatomer binder på hjør-
nerne på samme kant af oktaederet.

Marius Klausen studerer Design og Innovation, og er i 
forbindelse med startup-virksomheden Airtame i gang 
med at udvikle et trådløst HDMI-kabel.

„Kablernes tid er ovre. Det gider man ikke mere. Vi vil 
kunne se hvilket som helst indhold, fra hvilken som 
helst computer, på hvilken som helst skærm – tråd-
løst. Derfor har vi lavet et trådløst HDMI-”kabel”. På 
billedet ser vi en 3D-printet prototype på kassen, som 
minicomputeren til venstre skal huses i. Minicompu-
teren er også en prototype, som indtil videre har en 
1.0 GHz processor, 512 MB RAM, 802.11 bgn Wi-Fi 
og selvfølgelig HDMI. Vi har derudover bygget vores 
egen Open Source protokol til overførsel af billeder. Vi 
har på crowdfunding-platformen Indiegogo startet en 
kampagne for at samle midler til at arbejde videre på 
vores software og få produceret vores eget hardware, 
som vi i løbet af næste år håber at kunne sætte til salg. 
Læs mere på igg.me/at/AIRTAME.“

Hvad har du gang i? / Whats up?

# De bedste fotos 
på Instagram.

#dTU

Martijn Duraij @mduraij
#Dtu #gems

Özer Cetin @ozeryildirim42
klar til barca og real #vp 
#vandpibe #nargile #ballerup 
#barcelona #real #hygge 
#habibi #Dtu #ballerupdtu 
#dtuballerup

rune Andersen @arunea
guess a fungus?. From the 
analysis of mold samples.  
#school #fungus #house 
#analyse #schoollife #school-
project #engineering #dtu 
#mold #autumn #november 
#biology #microbiology 
#uni #study #laboratory 
#homeworks #denmark #task 
#exercise

Lise Elle @liseelle
just another monday night 
#geek life #dtu #arduino-
workshop

Katja Lindschouw 
Frankvard @katjalind-
schouwfrankvard
 #dtuLab #molly #the #real 
#dtu #girl
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Angiv for følgende komplekse forbindelser i hvor 
mange forskellige former, de kan eksistere (selvom de 
har samme formel), herunder også forbindelser, der er 
spejlbilleder af hinanden.

1. [Co(NH3)4Cl2]+

2. [Co(NH3)4ClBr]+

3. [Cr(NH3)3Cl3]
4. [Cr(NH3)3Cl2Br]

5. [Cr(NH3)3FClBr]
6. [Cr(en)3]3+

7. [Cr(en)2Cl2]+

8. [Cr(en)2ClBr]+

I dag opfatter vi ovenstående som temmeligt trivielt. 
Men opklaringen af disse kompleksers struktur, bl.a. 
baseret på antallet af forskellige former, gav i 1913 
Alfred Werner Nobelprisen i Kemi.

Løsningerne bringes i næste nummer af DTUavisen.
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