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Bortsete f ra mindre redaksjonelle undi i !-..•- :• -; v brosjyren slik den
foreligger, instituttenes presentasjon av se.7 seiv - innenfor ae
begrensr.ir.^er utvalget satte opp ved ut.ioiTir.csr. av spørreskjemaet,

ppnir.^ene i skjemaet svarer til tilsca.-.d
hgssten 19'.-i - våren 1975.

sr. i instituttene

1 brosjyre:-, er oppsumrieringene fra spørres-;;e:*:aene gitt følgende
oppstillir..j for hvert institutt/forskningsrr-ppe:

Undervisning/hovedoppgaver

Forskningspersonale

Forskningsaktivitet

Spesiell apparatur

Samarbeidsprosjekter

{SI har ikke brukt skjeroaene, og presentasjonen er Si's egen.)

Instituttenes svar på spørsmål angående undervisning og hoved-
oppgaver er gitt i Tabell 1 og 2. I tabellene og i brosjyren
er det benyttet disse forkortelsene:

IFA

SI

NR

NGI

NORSAR

NTNFK

NILU

NIVÅ

NI BA

T01

FFI

NG'J

NVE

Institutt for atomenergi

Sentralinstitutt for industriell forskning

Norsk regnesentral

Norges geotekniske institutt

Norwegian Seismic Array

NTNF's kontinentalsokkelkontor

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for by- og regionforskning

Transportøkonomisk institutt

Forsvarets forskningsinstitutt

Norges geologiske undersøkelse

Norges vassdrags- og elektisitetsvesen

Kommentarer til brosjyren

Utvalget vil nedenfor kommentere noen av de forhold som ble
avdekket under utarbeidelsen av brosjyren.



Tabell 1

Utplasserte hovedfagsstudenter
ved fakuXtetets institutter

i"Moderinstituttene")

Tabell 2

Utplasserte hovedfagsstudenter
ved NTNF-instituttene

("Vertsinstituttene")

Univ.instituttene Antal1 UTNF-instituttene Antall

Farmasøytisk inst.

Fysisk inat.

(htrav kybernetikk

xnst. fos geologi

Min.-geol, museum

Geofysisk inst.

Kjemisk inst.

Natematisk inst.

(herav avd. C1*

og avd. D '

Zoofysiologisk inst.

Zoologisk inst.

11

34

26)

S

1

2-3

11

26

S
21)

a
i

NIBR

NR

IFA

NTNFK

NOBSAR

TØI

NIVÅ

SI

4

4

6

4

1

1

3

15-20

Sum: 100-101 Som.-. 38-43

1)

2)

Avd. statistikk

Avd. databehandling og numerisk analyse

a) Utplassering av hovedfagsstudenter

Tabellene nedenfor viser fordelingen av utplasserte hovedfags-
studenter ved hhv. fakultetets institutter og NTNF-instituttene.
Av de omlag 100 utplasserte hovedfagsstudentene ved fakultetet,
var et mindre antall ved andre universitetsinstitutter - herunder
EDB-sentret, mens de aller fleste var ved eksterne institusjoner:
offentlige og private forakningsinstitutter, sykehus og privat
industri. Ca. 40 hovedfagsstudenter var tilknyttet et NTNF-insti-
tutt. Tabell 1 viser at hele 47 av de utplasserte hovedfagsstu-
dentene kom f ra informatikkmil jøet (kybernetikk/databehandling og
numerisk analyse).

Blant universitetsinatituttene virker holdningen gjennomgående
positiv. Noen institutters holdning er diktert ut fri insti-
tuttlnteresser. De ønsker først og fremst å plassere sine stu-
U ™ f f*vde o P W a w « M *f ••!» *nsker å fa bearbeidet. Hvis de
oppgir a ha underskudd på studenter i forhold til sine interne
oppgåver, sva»r de nei på spørsmålet om de er interessert i
utplassering.



Bortsett fra mindre redaksjonelle endrinaer er brosjyren slik den
foreligger, instituttenes presentasjon av ser seiv - innenfor de
begrensnir.ger utvalget satte opp ved utforirir.aer. av spørreskjemaet.

Opplysningene i skjemaet svarer til tilstar.dsr, i instituttene
hesten 1974 - våren 1975.

I brosjyren er oppsummeringene fra spørreskjeniaene gitt følgende
oppstilling for hvert institutt/forskningscruppe:

Undervisning/hovedoppgaver

Forskningspersonale

Forskningsaktivitet

Spesiell apparatur

Samarbeidsprosjekter

(SI har ikke brukt skjemaene, og presentasjonen sr Si's egen.)

Instituttenes svar på spørsmål angående undervisning og hoved-
oppgåver er gitt i Tabell 1 og 2. I tabellene og i brosjyren
er det benyttet disse forkortelsene:

IFA - Institutt for atomenergi

SI - Sentralinstitutt for industriell forskning

NR - Norsk regnesentral

NGI - Norges geotekniske institutt

NORSAR - Norwegian Seismic Array

NTNFK - NTNF's kontinentalsokkelkontor

NILU - Norsk institutt for luftforskning

NIVÅ - Norsk institutt for vannforskning

NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning

TØI - Transportøkonomisk institutt

FFI - Forsvarets forskningsimtitutt

NGU - Uorges geologiske undersøkelse

NVE - Norges vassdrags- og elektisitetsvesen

Kommentarer til brosjyren

Utvalget vil nedenfor kommentere noen av de forhold som ble
avdekket under utarbeideisen av brosjyren.



Tabell 1 Tabell 2

Jipldsserte hovedfaysai
••ed fakultetets instil utter

, "Moder instituttene")

'. tplasserte hovedfaysstudenLer
ved NTNF-instituttene

("Vertsinstituttene")

Univ.instituttene An ta 1 I NTNF-instituttene Antall

Farmasøytisk inst. 11 NIBR

Fysisk inst.

(herav kybernetikk

Inst. for geologi

Min.-geol, museum

Geofysisk inst.

Kjemisk inst.

Matematisk inst.

(herav avd. C

og avd. D

Zoofysiologisk inst.

Zoologisk inst.

Sum:

34
26)

5

1

2-3

11

26

5

21)

8

1

100-101

JR

I FA

NTNFK

NORSAR

T«I

NIVÅ

SI

Sam •.

4

4

6

4

i

1

3

15-20

38-43

1)

2)

Avd. statistikk

Avd. databehandling og numerisk analyse

a) Utplassering av hovedfagsstudenter

Tabellene nedenfor viser fordelingen av utplasserte hovedfags-
studenter ved hhv. fakultetets institutter og NTNF-instituttene.
Av de omlag 100 utplasserte hovedfagsstudentene ved fakultetet,
var et mindre antall ved andre universitatsinstitutter - herunder
EDB-sentret, mens de aller fleste var ved eksterne instltusjoner:
offentlige og private forskningsinstitutter, sykehus og privat
industri. Ca. 40 hovedfagsstudenter var tilknyttet et NTNF-insti-
tutt. Tabell 1 viser at hele 4 7 av de utplasserte hovedfagsstu-
dentene kom fra informatikkmiljøet (kybernetikk/databehandling og
numerisk analyse).

Blant universitetsinstituttene virker holdningen gjennom^ående
positiv. Noen institutters holdnir.g er diktert ut fra insti-
tuttinteresser. De ønsker først og fremst å plassere sine stu-
denter på de oppgåvene de seiv ønsker å få ^earbeidet. Hvis de
oppgir å ha underskudd på studenter i forhold til sine interne
oppgåver, svarer de nei pA spørsmålet om de er interessert i
utplassering.



Bortsett fra mindre redaksjonelle endrirwer er brosjyren slik den
foreligger, instituttenes presentasjon av ser seiv - innenfor de
begrensnir.ger utvalget satte opp ved utforirir.ger. av spørreskjemaet.

Opplysningene i skjemaet svarer til tilstandar, i instituttene
høsten 197-1 - våren 1975.

I brosjyren er oppsummeringene fra spørreskjesiaene gitt følgende
oppstilling for hvert institutt/forskningscruppe:

Undervisning/hovedoppgaver

Forskningspersonale

Forskningsaktivitet

Spesiell apparatur

Samarbeidsprosjekter

(SI har ikke brukt skjemaene, og presentasjonen st Si's egen.)

Instituttenes svar på spørsmål angående undervisning og hoved-
oppgåver er gitt i Tabell 1 og 2. I tabellene og i brosjyren
er det benyttet disse forkortelsene:

IFA - Institutt for atomenergi

SI - Sentralinstitutt for industriell forskning

NR - Morsk regnesentral

NGI - Norges geotekniske institutt

NORSAR - Norwegian Seismic Array

NTNFK - NTNF's kontinentalsokkelkontor

NIUJ - Norsk institutt for luftforskning

NIVÅ - Norsk institutt for vannforskning

NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning

TØI - Transportøkonomisk institutt

FFI - Forsvarets forskningsimtitutt

NGU - Norges geologiske undersøkelse

NVE - Norges vassdrags- og elektisitetsvesen

Kommentarer til brosjyren

Utvalget vil nedenfor kommentere noen av de forhold som ble
avdekket under utarbeideisen av brosjyren.



Tabell 1 Tabell 2

•J ̂ plasserte hovedf aijsstudentc :
••ed fakultetets instil utter

,"Moder instituttene")

Univ.instituttene An ta L

Farmasøytisk inst. 11

Fysisk inst.

(herav kybernetikk

Inst. for geologi

Min.-geol, museum

Geofysisk inst.

Kjemisk inst.

Matematisk inst.

(herav avd. C

og avd. D

Zoofysiologisk inst.

Zoologisk inst.

Sum:

34
26)

5

1

2-3

11

26

5

21)

8

1

100-101

V tplasserto hovedfaysstudenter
ved NTNF-instituttene

("Vertsinstituttene")

?;TNF- instituttene An tall

NIBR

I FA

NTNFK

NORSAR

701

NIVÅ

SI

4

4

6

4

i

1

3

15-20

Sam. *. 38-43

1)

2)

Avd. statistikk

Avd. databehandling og numerisk analyse

a) Utplassering av hovedfagsstudenter

Tabellene nedenfor viser fordelingen av utplasserte hovedfags-
studenter ved hhv. fakultetets institutter og NTNF-instituttene.
Av de omlag 100 utplasserte hovecfagsstudentene ved fakultetet,
var et mindre antall ved andre universitstsinstitutter - herunder
EDB-sentret, mens de aller fleste var ved eksterne institusjoner:
offentlige og private forskningsinstitutter, sykehus og privat
industri. Ca. 40 hovedfagsstudenter var tilknyttet et NTNF-insti-
tutt. Tabell 1 viser at hele 4 7 av de utplasserte hovedfagsstu-
dentene kom fra informatikkmiljøet (kybernetikk/databehandling og
numerisk analyse).

Blant universitetsinstituttene virher heidningen gjennortK,ående
positiv. Noen institutters holdning er diktert ut fra insti-
tuttinfceresser. De ønsker først og fremst å plassere sine stu-
denter på de oppgåvene de seiv ønsker å få uearbeidet. Hvis de
oppgir å ha underskudd på studenter i forhold til sine interne
oppgåver, svarer de nei pA spørsmålet om de er interessert i
utplassering.



Andre instituttet" ser spørsmålet ut fra studentintcressfir.
Do mener at studentene må få arbeide med oppgåver ut fra sine
eqne interesser, oq at do derfor må få søke seg en hovedfags-
oppyjve andre steder, seiv om det er undersxudd på hovedfags-
studenter t i l oppgåver ins t i tu t te t ønsker å få bearbeidet.

"Underskudd" på hovedfagsstudenter betyr derfor aldri at ins t i -
tuttenes stab ikke ei fullt beskjeftiget med forsknings- og
undervisninqsoppgaver, men at forskningsmiljøet ønsker å ekspan-
dere gjennrm den forskning hovedfagsstudentene utfører.

NTNF-instituttene viser gjennomgående interesse for å ta imot
og veilede hovedfagsstudenter. Norsk Byggforskningsinstitutt
mener at deres arbeidsområde har få tilknytningspunkter t i l fak-
ultetets virksomhet. Transportøkonomisk institutt er vesentlig
interessert i hovedfagsstudenter fra andre fakulteter. De «5v-
rige institutter mener med få unntagelser å ha oppgåver å tilby
hovedfagsstudenter.

b Interesse for å trekke inn undervisere fra anvendte fag

Fra universitetsinstituttenes side gir svarene uttrykk for diver-
gerende oppfatninger, idet ca. halvparten svarer nei.

I mange t i l f e l l e er det uttrykt ønsker om ordninger som har kar-
akter av gjesteforelesninger, noe som allerede utnytt.es av mange
fag.

Fra NTNF-instituttenes side er det gitt uttrykk for e:n viss
interesse for å undervise i spesialiteter, og det inntrykk en
får av svarene er at det også her i de fleste t i l fe l le tenkes
på gjesteforelesninger og kortere serier i spesialiteter og
kollokvier, men da med NTNF-instituttet som ansvar]ig for ut-
arbeidelse og presentasjon - i samråd med universitetsinstituttet.

c Spg)rsir\l om qjensidxg utnyttelse av faglig kompetanse

Spørsmålet er s t i l t i tilknytning t i l pågående forskningsaktivi-
teter ved instituttene. De fleste svarene er negative, og dette
henger nok t i l en viss grad sammen med manglende kunnskaper om
aktiviteten innen faglig beslektede institutter, men svarene gir
likevel en svak og foreløpig indikasjon på instituttenes ønsker
om samarbeid.

Samarbeidsutvalget beklager at det har t a t t så lang tid å få
i stand denne brosjyren, noe som vesentlig skyldes a~ utvalget
har hatt vanskeligheter med å skaffe sekretærhjelp.

Roald Tangen i s i g n . )

formann



Saniarbeidsutvalget ireliom
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
og
NTNF-instituttene lUiiuk-rn, 10.J. i-

SES/KS

INFORMASJONSBROSJYRE OM DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE MILJØ

I OSLO-OMRADET

I 1973 b l e de t o p p r e t t e t e t permanent samarbeidsutvalg mellom
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet
i Oslo og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd.
Utvalget skulle med utgangspunkt i en foreløpig innstilling fra
1972 fremme konkrete forslag t i l samarbeid mellom de berørte
institusjoner. Utvalget har i første omgang begrenset seg t i l å
utarbeide en informasjonsbrosjyre for Det matematisk-na;urviten-
skapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og NTNF-instituttene
i Oslo-området.

Brosjyren

Utvalget har laget brosjyren ut fra to hovedformål:

a) Å kartlegge omfanget av samarbeidstiltak som er i gang
eller er ønsket innenfor de forskjellige fagområder.

b) Å gi en gjensidig presentasjon av institutter og
forskere innen beslektede fagområder, med tanke på å få i
stand en diskusjon pa instituttplan om faglig samarbeid
der hvor dette ikke alt er i gang.

Utgangspunktet for brosjyren er instituttenes svar på et spørre-
skjerna fra utvalget. Utvalget ventet på forhånd en viss trett-
hetsreaksjon fra instituttenes side overfcr den slags skjemaer,
og samtidig var en engstelig for å lage en bok som bare ned sitt
volum var nok til å skremme folk fra I studere den. Utvalget
forsøkte derfor å formulere enkle spørsmål - lette å svare på.
Samtidig ble det sterkt understreket at en ikke ønsket -.oen de-
taljerte beskrivelser av de enkelte institutters indre organisa-
sjon. I praksis viste det seg imidlertid vanskelig å få insti-
tuttene til å svare på en slik måte, og det tok også lang tid å
få inn svarene.

Spørreskjemaet omfattet foruten en opplisting av personale, ar-
beidsoppgåver og spesialutstyr en del spørsmål angående utplas-
sering (1) av hovedfagsstudenter, noe som utvalget ansa som sær-
deles viktig, fordi det kanskje vil være gjennom disse studenter,
- som vil komme til å kjenne både sitt moderinstitutt og sitt
vertsinstitutt innenfra, - at et fremtidig samarbeid naturlig vil
springe ut.

(1) Med utplassering av en hcvedfagsstudent mener en at en hoved-
fagsstudent utfører sin hovedfagsoppgave utenfor det insti-
tutt ved fakultetet ve&komme&de^er tilknyttet. En har således
utplassering både til interne og eksterne institutter.
Hovedfagsstudenten har veileder ved "vertsinstituttet", mens
"moderinstituttet" står faglig ansvarlig for undervisnings-
opplegget.



Andre insti tuttet" ser spørsmålet ut fro s tuaent interesser.
De mener at studentenc m.l fa afUoide med op:-gavtr ut fj j sir.'.-
egne mtenjsaer , og at de derfor i:å få s /̂.c- seg en h-j"euf ^-JS-
oppgjVf andre .stc-doj , seiv oru det er unders.^udd pi iioveafa-s-
studenLer t i l oppgåver i n s t i t u t t e t ønsker å få Dearheiaet.

"Underskudd" på hevediagsstudenter betyr derfor aldri at irsti-
tuttenes stab ikke er fullt beskjeftiget rr.ed forskning.s- og
undervisningsoppgaver, men at forskningsmiljpet ønsker å el.span-
dere gjennom den forskning hovedfagEstudentene utfører.

NTNF-instituttene viser gjennomgåande interesse for å ta imot
og veilede hevedfagsstudenter. Norsk Byggforskningsinstitutt
mener at deres arbeidsområde haj. få tilknytningspunkter t i l fak-
ultetets virksomhet. Transportøkonomisk institutt er veseitlig
interessert i hovedfagsstudenter fra andre fakulteter. Ve øv-
rige institutter mener med få unntagelser å ha oppgåver å tilby
hovedfagsstudenter.

b Interesse for å trekke inn undervisere fra anvendte fag

Fra universitetsinstituttenes side gir svarene uttrykk for diver-
gerende oppfatninger/ idet ca. halvparten svarer nei.

I mange t i lfel le er det utttykt ønsker om ordninger som hr r kar-
akter av gjesteforelesninger, noe som allerede utnyttes av mange
fag.

Fra NTNF-instituttenes side er det gitt uttrykk for en viss
interesse for å undervise i spesialiteter, og det inntrykk en
får av svarene er at det også her i da fleste tilfelle tenkes
på gjesteforelesninger og kortere ser.ier i spesialiteter og
kollokvier, men da med NTNF-instituttet som ansvarlig for ut-
arbeidelse og presentasjon - i samråd med universitetsinstituttet.

c Spørsmål om gjensidig utnyttelse av faglig kompetanse

Spørsmålet er s t i l t i tilknytning t i l pågående forskningsaktivi-
teter ved instituttene. De fleste svarene er negative, og dette
henger nok t i l en viss grad sammen med manglende kunnskaper om
aktiviteten innen faglig beslektede institutter, men svarene gir
likevel en svak og foreløpig indikasjon på instituttenes ønsker
om samarbeid.

Samarbeidsutvalget beklager at det har ta t t så lang tid I få
i stand denne brosjyren, noe soni vesentliy skyldes at utvaiget
har hatt vanskeligheter med å skaffe sekretærhjelp.

Roald Tangen (sign.)

formann



Samarbeidsutvalget rei .orr.
Det matematisk-natui'vitonskapol iye fakultet
og
NTNF-instituttene Blindern. 10.J.".

INFORMASJONSBROSJYRE OM DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE MILJy-1

1 0SL0-OMRÅDET

X 1973 ble det opprettet et permanent samarbeidsutvalg mellom
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet
i Oslo og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd.
Utvalget skulle med utgangspunkt i en foreløpig innstilling fra
1972 fremme konkrete forslag t i l samarbeid mellom de berørte
institusjoner. Utvalget har i første omgang begrenset seg t i l å
utarbeide en informasjonsbrosjyre for Det matematisk-naturviten-
skapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og NTNF-instituttene
i Oslo-området.

Brosjyron

Utvalget har laget brosjyren ut fra to hovedformål:

a) A kartlegge omfanget av samarbeidstiltak som er i gang
eller er ønsket innenfor de forskjellige fagområder.

b) Å gi en jjensidig presentasjon av institutter og
forskere innen beslektede fagområder, med tanke på å få i
stand en diskusjon pa instituttplan om faglig samarbeid
der hvor dette ikke alt er i gang.

Utgangspunktet for brosjyren er instituttenes svar på et spørre-
skjerna fra utvalget. Utvalget ventet på forhånd en viss trett-
hetsreaksjon fra instituttenes side overfor den slags skjemaer,
og samtidig var en engstelig for å lage en bok som bare ned sitt
volum v?r nok til å skremme folk fra å studere den. Utvalget
forsøkte derfor å formulere enkle spørsmål - lette å svare på.
Samtidig ble det sterkt understreket at en ikke ønsket noen de-
taljerte beskrivelser av de enkelte institutters indre organisa-
sjon. I praksis viste det seg imidlertid vanskelig å få insti-
tuttene til å svare på en slik måte, og det tok også lang tid å
få inn svarene.

Spørreskjemaet omfattet foruten en opplisting av personale, ar-
beidsoppgåve: og spesialutstyr en del spørsmål angående utplas-
sering (1) av hovedfagsstudenter, noe som utvalget ansa som sær-
deles viktig, fordi det kanskje vil være gjennom disse studenter,
- som vil komme til å kjenne både sitt moderinstitutt og sitt
vertsinstitutt innenfra, - at et fremtidig samarbeid naturlig vil
springe ut.

(1) Med utplassering av en hovedfagsstudent mener en at en hoved-
fagsstudent utfører sin hovedfagsoppgave utenfor det insti-
tutt ved fakultetet vedkonunefide;er tilknyttet. En har således
utplassering både til interne og eksterne institutter.
Hovedfagsstudenten har veileder ved "vertsinstituttet", mens
"moderinstituttet" står faglig ansvarlig for undervisnings-
opplegget.



Andre ins t i tutter ser spørsmålet ut fra studentinteresser.
Do menor at studentene må fa arbeide med oppgåver ut fra sine
eqne interesser, 09 at de derfor må få søke 3 ;q en hovedfags-
uppyave andre ste.lur, seiv om det er undersKudd på r.ovedfags-
studenter t i l oppgåver instituttet ønsker å få bearbeidet.

'Underskudd" på hovedfagsstudenter betyr derfor aldri at insti-
tuttenes stab ikke er fullt heskjeftiget med forsknings- og
undervisningsoppgaver, men at forskningsmiljøet ønsker å ekspan-
ders gjennom den forskning hovedfagsstudentene utfører.

NTNF-instituttene viser gjennomgåande interesse for å ta imot
og veilede hovedfagsstudenter. Norsk Byggforskningsinstitutt
mener at deres arbeidsområde har få tilknytningspunkter t i l fak-
ultetets virksomhet. Transportøkonomisk institutt er vesentlig
interessert i hovedfagsstudenter fra andre fakulteter. De øv-
rige institutter mener med få unntagelser å ha oppgåver å tilby
hovedfagsstudenter.

b Interesse for å trekke inn undervisere fra anvendte fag

Fra universitetsinstituttenes side gir svarene uttrykk for diver-
gerende oppfatninger, idet ca. halvparten svarer nei.

I mange t i l fel le er det uttrykt ønsker om ordninger som har kar-
akter av gjesteforelesninger, noe som allerede utnyttes av mange
fag.

Fra MTNF-instituttenes side er det gitt uttrykk for en viss
interesse for a undervise i spesialiteter, og det inntrykk en
får av svarene er at det også her i de fleste tilfelle tenkes
på gjesteforelesninger og kortere serier i spesialiteter og
kollokvier, men da med NTNF-instituttet som ansvarlig for ut-
arbeidelse ug presentasjon - i samråd med universitetsinstituttet.

c Spørsmål om gjensidig utnyttelse av faqlig kompetanse

Spørsmålet er s t i l t i tilknytning t i l pågående forskningsaktivi-
teter ved instituttene. De fleste svarene er negative, og dette
henger nok t i l en viss grad sammen med manglende kunnskaper om
aktiviteten innen faglig beslektede institutter, men svarene gir
likevel en svak og foreløpig indikasjon på instituttenes ønsker
om samarbeid.

Samarbeidsutvalget beklager at det har ta t t så lang tid å få
i stand denne brosjyren, noe som vesentlig skyldes at utvalget
har hatt vanskeligheter med å skaffe sekretærhjelp.

Roald Vangen (sign.)

formann



Samarbeidsutvalget mel i or,-.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
og
NTNF-insti tuttenc BlnukTn, 1 0 . : . -•

CJES'KS

INFORMASJONSBROSJYRE OM DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE MILJØ

I OSLO-OMRÅDET

I 1973 ble det oppret-et et permanent samarbeidsutvalg mellom
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet
i Oslo og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd.
Utvalget skulle med utgangspunkt i en foreløpig innstilling fra
1972 fremme konkrete forslag t i l samarbeid mellom de berørte
institusjoner. Utvalget har i første omgang begrenset seg t i l å
utarbeide en informasjonsbrosjyre for Det matematisk-naturviten-
skapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og NTNF-instituttene
i Oslo-området.

Brosjyren

Utvalget har laget brosjyren ut fra to hovedformål:

a) A kartlegge omfanget av samarbeidstiltak som er i gang
eller er ønsket innenfor de forskjellige fagområder.

b) A gi en gjensidig presentasjon av institutter og
forskere innen beslektede fagområder, med tanke på å få i
stand en diskusjon p<* instituttplan om faglig samarbeid
der hvor dette ikke alt er i gang.

Utgangspunktet for brosjyren er instituttenes svar på et spørre-
skjerna fra utvalget. Utvalget ventet på forhånd en viss trett-
hetsreaksjon fra instituttenes side overfor den slags skjewaer,
og samtidig var en engstelig for å lage en bok som bare ned sitt
volum var nok til å skremme folk fra å studere den. Utvalget
forsøkte derfor å formulere enkle spørsmål - lette å svare på.
Samtidig ble det sterkt understrefcet at en ikke ønsket noen de-
taljerte beskrivelser av de enkelte institutters indre organisa-
sjon. I praksis viste det seg imidlertid vanskelig å få insti-
tuttene til å svare på en slik måte, og det tok også lang tid å
få inn svarene.

Spørreskjemaet omfattet foruten en opplisting av personale, ar-
beidsoppgåver og spesialutstyr en del spørsmål angående utplas-
sering (1) av hovedfagsstudenter, noe som utvalget ansa som sær-
deles viktig, fordi det kanskje vil være gjennom disse studenter,
- som vil komme til å kjenne både sitt moderinstitutt og sitt
vertsinstitutt innenfra, - a*, et fremtidig samarbeid naturlig vil
springe ut.

(1) Med utplassering av en hovedfagsstudent mener en at en hoved-
fagsstudent utfører sin hovedfagsoppgave utenfor det insti-
tutt ved fakultetet vedkommende^er tilknyttet. En har således
utplassering både til interne og eksterne institutter.
Hovedfagsstudenten har veileder ved "vertsinstituttet", mens
"moderinstituttet" står faglig ansvarlig for undervisnings-
opplegget.
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Elektronmikroskopisk laboratorium " 16

Farmasøytisk institutt " 17

Institutt for teoretisk astrofysikk " 22

Fysisk institutt " 24

Massespektrometrisk 1abora tur i um " 36

Geografisk institutt " 37

Institutt for geofysikk " 40

Institutt for geologi " 4 2

Mineralogisk-geologisk muséuni " 48

Paleontologisk museum " 50

Institutt for biokjemi " 52

Kjemisk institutt " 54

Matematisk institutt " 65

II NTNF-instituttene

Institutt for atomenergi Side 69

Sentralinstitutt for industriell forskning " 80

l̂orsk regnesentral " 107

Gorges geotekniske institutt " 111

Kontor for fjellsprengningsteknikk " 117

Norwegian Seismic Array - NORSAB " 120

NTNF's kontinentalsokkelkontor " 122

Norsk institutt for luftforskning " 130

Norsk institutt for vannforskning " 133

Norsk institutt for by- og regionforskning " 146

Transportøkonomisk institutt " 149

Norsk senter for informatikk " 155

Norsk dokumentdata " I 5 5



BOTANISK HAGE,
Trondheimsveien 23 b , Oslo 5 Telefon: 68 69 60

Undery isninq/hovedoppgaver
Botanisk hage har underskudd av hovedf acjsstudenter. Det er
ikke behov for utplassering av studenter eller undervisning
utenfra.

rorskningspersonale

Berg, Rolf Y. Professor Plantesystematikk, plante-
geografi, reprcduksjon^økologi
plantemorfologi

Knaben, Gunvor Dosent Cytotixonomi, eksperimentell
t-axonomi

Sundingv Per Dosent Plantesosiologi, synøkologi,
taxonomi

Borgen, Liv Amanuensis Cytologi, embryologi, taxonomi
Bjørnstad, Anders Vit. ass.(perm) Plantesosiologi, planteøkologi

Stip. NORAD
Elven, Roar Vit. ass. Plantesosiologi, plante-

geografi

Forskningsaktivitet

Plantesystematikk, plantemorfologi, reproduksjonsøkologi,
plantegeografi:
a. Flora og vegetasjon i områder berørt av Jotunheimutbyggingen

(Høydalsvann, Bøvertunvann). (Berg).
b. Tilpasningsforhold mellom maur og karplanter, spesielt myr-

mekochori i Nordamerika og Australia. Økologiske, morfolog-
iske og utviklingshistoriske aspekter. (Nemophila, Crosso-
soma, Hibbertia, Micrantheum. Daviesia, Hovea, Kennedia,
Opercularia m.fl. (Berg).

c. Planteembryologi og systematikk hos liljeblomstrede. (Bro-
diaea, Bloomeria, Lilium, Fritillaria m.f. (Berg).

d. Norske karplanters utbredelse og økologi (bl.a. Cinna og
"Floraatlas for Norge". (Berg).

Cytotaxonomi og eksperimentell taxonomi; Undersøkelser over ark-
tiske alpine planter. Evolusjon i den arktiske flora. {Knaben).

Plantesosiologi, synøkologi, taxonomi: Flora og vegetasjon på
Kanariøyene (fytososio-

logi, karplanteflora, bryophyta) . Pionervegetasjon pel knauser,
klipper og sandbunn. (Sunding).

Cytologi, embryologi, taxonomi: Cytotaxonomiske undersøkelser
i Kanariøyenes flora. Cyto-

embryologiske undersøkelser, spesielt i Chrysanthemum. Krys-
ningsforsøk i forbindelse med taxonomiske undersøkelser av lite
utforskede plantegrupper. (Borgen).

Plantesosiologi, plantegeografi: Suksesjon i vegetasjon på nylig
fri morenemark ved Hardanger-

jøkelen og Omnsbreen ved Finse. Morfologisk, økologisk og cyto-
logisk undersøkelse av Salix-hybrider. (Elven).



Plantesosiologi, planteøkologi: Vegetasjonsstudier i Øst-Afnka,
Edellauvskogstudier i Agder.
(A. Bjørnstad).

"Floraatlas for Noige": Prosjekt for kartlegging av Norges kar-
planter. (Samordnet med " ...lets ir:t ar-
iske muséer under NAVF).



BOTANISK MUSEUM

Trondheimsveien 2 3 , Oslo 5 Telefon: 68 69 60

Undervisaing/hovedoppgaver

Museet har underskudd på hovedfagsstudenter.
ifor utplassering eller undervisning utenfra.

Forskningspersonale

Det er ikke behov

størmer, Per
Krog, Hildur
Danielsen, Anders

Guiden, Gro
Kaasa, Jen

Østhagen, Haavard
Wischmann, Finn

Torkelsen, Anna-E.

Forskningsaktivitet

Bryologi;

Professor Bryologi
1. konservator Lichenologi
1. konservator Plantegeografi, karplanter,

palynolcgi
Mycologi
Karplanter, floristikk,
fragmentanalyser
Lichenologi
Floristikk, taxonomi,
plantegeografi
Mycologi

Konservator
Konservator

Vit. ass.
Vit. ass.NAVF

Konservator
(vikar)

Studium av mosers taxonomi, utbredelse og økologi.
(Størmer).

Lichenologi: Studium av lavtaxonomi, utbredelse og økologi.
Reinbeitestudier i Finmark, vegetasjonsforhold og

ressursforvaltning. Deltaking i internasjonalt prosjekt:
"East African Lichen Flora". (Krog, Østhagen).

Mycologi; Studium av sopps taxonomi, utbredelse og økologi.
Soppstudier på Kanariøyene. (Guiden, Torkelsen).

Plantegeografi, palynologi: Valerianella i Norden. Pioner-
floraen i området Romerike/Mjøsa i
post-Weichel istid. (Danielsen).

Floristikk:

Floristikk:

Høyere planters taxonomi, utbredelse og økologi.
Undersøkelse av nsrinnen hos smågnagere og ryper.
(Kaasa).

Prosjekt under NAVF: "Flora-atlas for Norge".
Høyere planters taxonomi, utbredeise og økologi,

spesielt for monokotyledonslekter. (Wischmann).

"Flora-atlas for Norge": Prosjekt for kartlegging av Norges kar-
planter. (Samordnet med landets øv-
rige muséer under NAVF).



BOTANISX LABORATORIUM

Biologibygningen, Blindern Telefon: 46 68 00

Opplysninqene fra Botanisk laboratorium er manqelful le.

Forskningspersonale

Halldal, Per Professor Fotosyntese-fotobiologi
Orraerod, John G. Dosent Generell mikrobiologi,

fysiologi
Laane, Morten M. 1.lektor Cytogenetikk,

mikrobiologi - medisinsk
Bjørnstad, Inger N. 1.lektor Systematisk botanikk
Gjønnes, Bjørn Univ.lektor Lavtemperatur-resistens hos

gran
Rognes, Sven Erik Amanuensis Plantebiok jemi , <_nzy;;.ul~ ̂ i ,

nitrogenomsetning
Ryvarden, Leif l.aman. Soppsystematikk
Wielgolaski, Frans-E. 1.lektor Fenologi, produksjonsøkologi

Forskningsaktivitet

Halldal, Per: Lysets spektrale fordeling i luft og vann, spektro-
metri, klorofyllmålinger in vivo. Fotosyntese.

CO_-målinger med IR-analysator. Fotosyntesemålinger med C-
apparat.

Ormerod, John G.: Karbonmetabolisme hos fotosyntetiske bakterier
(Chlorobium). Vekstfysiologi av fotosyntet-

iske og ikke fotosyntetiske bakterier. Biogenese av fotosyntet-
iske og ikke fotosyntetiske membraner (Chlorobium, Bacillus).

Laanef Morten M.: Cytogenetikk, medisinsk mikrobiologi, cellulær
eukaryot evolusjon, mitosemekanikk, instru-
mentutvikling (optikk/elektronikk).

Bjørnstad, Inger N.: Systematiske studier (inkl. plantegeografi,
cytologi, eksperimentell taxonomi) i
Øst-Afrikansk flora.

Gjønnes, Bjørn: Kryo-biologi: Testing av lavtemteratur-resi-
stens hos gran. Etableringsmekanismer og kon-
trollmekanismer for "vinterstyrke".

Rognes, Sven Erik: Aspargin biosyntese i planter. Karakteri-
sering, mekanisme, regulering av asparagin

synthetase. Biosyntese av threonin, methionin, lysin i planter.
Rensing, egenskaper, karakterisering av aspartat kinase,
homoserin-metabolisme.

Ryvarden, Leif: Systematiske og plantegeografiske studier over
vedbeboende sopp, særlig forstpatogene sopp i
tropisk Afrika.

Wielflolaski, Frans-Emil: Produksjonsøkologi, spesielt av fjell-
økosystem. Plantebiomasse og tilvekst

målt ved høsting og CO_-utvekslingsmetodikk (bl.a. ved IR-ana-
lysator). ..
Translokasjonsstudier, bl.a med C. Mineral- og energiinnhold
i planter.



INSTITUTT FOR GENERELL GENETIKK

Postboks 10 3 1, Bi Mojibyrjn Ingen, Blindern Telefon: 46 68 00

Undervisning/hovedfagsstudenter

Instituttet har foreløpig et underskudd av hovedfagsstudenter,
men er likevel interessert i å utpiasst e hovedfagsstudenter
innen enkelte lag. Mulige oppgåver og utplasseringssteder er:
Måling av biologiske virkninger av teknisk viktige stoffer og
forurensninger v.hj.a. DNA-skader (NTNF, SI, SIFF). Effekt av
stråling og kjemikalier på humane celler i kultur (NHIK, Radium-
hospitalet) .

Instituttet er sporadisk interessert i supplerende undervisning
utenfra.

Forskninc ?rsonale

Per Oftedal

Ivar Johansen
Øistein Strømnæs
Rolf Chr. Hoxmark
Trygve Eklund
Klaus Høiland
Odd-Arne Olsen

Professor

Dosent
1.amanuensis
Vit. ass.
Vit. ass. (NAVF)
Vit. ass. (NAVF)
Rekr.stip. (NAVF)

Marit H. Solaas Univ.stip.

Mutagenese, økologisk
genetikk
Reparasjon av stråleskade
Mutagener, Non-disjunction
Molekylær cytogenetikk
Mutagenese,, mikrobiologi
Tungjnetallforurensning
Genetikk, proteinsyrtese,
bygg
Hepatitis $ antigen

Forskningsaktivitet

Mutagenese; Strålefølsomhet og kjemisk mutagenese studeres spesi-
elt m.h.t. dose-effekt forhold og synergisme, bl.a.

i relasjon til miljøhygiene (Oftedal). Undersøkelser av cancero-
gene og mutagene stoffer i miljøet {Strømnæs). Molekylær bakgrunn
for varierende strålefølsomhet m.h.t. mutasjoner hos gjær (Eklund).

Reparasjon av stråleskade: Studier av kjemiske og enzymatiske
mekanismer for modifisering/reparasjon

av DNA-skader forårsaket av ioniserende stråling (Johansen).

Non-disjunction: Kjemisk induksjon av non-disjunction og haploid-
isering (Strømnæs).

Økologisk genetikk/tungmetall forurensning: Naturlig tungmetall-
forurensning studeres

på plantemateriale bl.a. i relasjon til resistensmekanismer og
genetisk adapsjon (Oftedal, Høiland).

Molekylær cytogenetikk: Biokjemisk og genetisk regulering av
skifte fra en vegetativ meiotisk deling

til en meiotisk deling hos en flercellet grønnalge, - Ulva muta-
biiis. (Hoxmark).

Proteingenetikk, bygg: Undersøkelse av nedarvingsmønster for
ulike høylysin-linjer i bygg, samt gene-

tisk kartlegging av de ulike loci (Olsen).



Spesiel l apparatur

Vaskemaskin med overkapas i te t . Autoklav. Petriskålstøpeautomat.
300 kV røntgenanlegg. Ul t racentr i fuge. S c i n t i l l a s j o n s t e l l e r .
Mikromanipulator. CotinJ^us flow sonal rotor (Sorvall SL-14 GK),



INSTITUTT FOR MARINBIOLOGI OG L1MNOLOGI

Biologibygninyen, Blindern Telefon: 46 68 00

Avdeling for marin ZOO_1CH;:. og marin kjami

Undervisning/hovedoppcjaver

Avdfclinqen har overskudd av hovedfagsstudenter pga. ubesatte
stillinger. Avdelingen ønsker å utplassere hovedfagsstudenter
til NIVÅ.
Avdelingen ønsker å motta undervisning i populasjonsdynamikk/-
fiskeribiologi fra Havforskningsinstituttet, Bergen.

For s kning^spersonale

Åge Jonsgård Førsteaman. Sjøpattedyrbiologi
Fredrik Beyer Førstelektor Forurensning, iiooplankton,

zoobenthos
Thomas Schram Amanuensis Larvebiologi, neuston
Ivar H, Hesthagen Univ.lektor Hyperbenthos, fiskeribiologi '
Henry R. Hovde Vit. ass. Estuarhydrografi, estuarbiologi

Forskningsaktivitet

Sjøpattedyr: Bearbeidelse av biologiske data fra nordatlantiske ;
storhvalarter, vesentlig sei- og finnhval. Popu-

las jonsstudier over nordatlantisk finnhval, og vågehval og blå- }
hval i Sydishavet.

Forurensning: Studier av tungmetaller og deres innvirkning på ;
marine organismer. Effekten av eutrofieringen
av Oslofjorden.

Fiskeribiologi: Skrubbeflyndras og kutlingenes biologi i Oslo-
fjorden.

Dessuten: Deltakelse i Øra-prosjektet med studiet av hydrografi
og biologi i Glomma-estuariet. .

Studiet av Sandspollen (v/Drøbak) som et eget hydrografisk-bio-
logisk system. 1
Variasjoner i den hyperbenthiske fauna: Døgnvariasjoner, sesong- i
variasjoner og variasjoner med dyp. ]

Spesiell apparatur |

Gasskromatografi Forkvantitativ bestemmelse av organiske kompo- |
nenter, spesielt i sjøvann. Disponerer to in- f

strumenter, 1 Varian Aerograph series 1400, (1 kolonne), og 1 Per- f
kin-Elmer 900 Gas Chromatograph (2 kolonner). f

Atomabsorpsjon 1 Perkin-Elmer 290 B Atomic Absorption Spectro- f
photometer for bestemmelse av tungmetaller, også >

Hg, i sjøvann og i marine organismer.

Marinbiologiske og oseanografiske registrerings- og innsamlings-
instrumenter:

Vannhentere (NIO) for innsamling av vannprøver.
TS-sonde (mod. Electronic Switchgear) for temperatur og salthol-
dighetsbeotemmelse ned til et dyp på 50 meter, m/direkte avlesning



Transparency-meter for bestemmelse av vannets gjennomskinnelichet,
I.ysmSlingsutstyr for • underv^nnfilysmåling. Edjcrton under vatiiiS-
kamera med blitz i aluminiumshus til bruk i dyp ned til ca. 1000
meter. Eplbenthish bunnslede (type Beyer) for innsamling av
hyperbenthiske organismer spesielt. (Også enkelte andre typor
bunnsleder). Plankton-nett av forskjellige slag (bl. a. Nanser-
nett) for innsamling av zooplankton. Neuston-slede for lnnsar.-
ling av organismer nær overflaten. Reketrål. Bathyrheocjraph
(type BRF) for strømmåling.

Samarbeid ora forskning

Forurensnlngsstudler.

Avdeling for marin botanikk

Undervisning/hovedfagsoppgaver

Avdelingen har balanse i antali hovedfagsstudenter. Det er ikke
aktuelt med utplasseringer.

Forsikningspersonale

Bjørnland, Terje Stip. NAVF Algekarotenoider
Dick, Astrid D. Vit. ass. (Fjord- Planktonutbredelse i

undersøkelsene) fjorder
Evensen, Dale Vit. ass. NAVF Diatomésystematikk
Hasle, Grethe R. Førstelektor Diatomésystematikk, bio-

geografi
Nygaard, Ingrid Vit. ass- (Fjord- Planktonutbredelse i

undersøkelsene) fjorder
Paasche, Eystein Professor Eksperimentell plankton-

økologi
Rueness, Jan Univ.lektor Rødalger, benthosalge-

økologi
Rueness, Maja Vit. ass. (NAVF, Rødalgegenetikk

1/2 stilling)
Tangen, Karl Vit. ass. Dinoflageliater, plankton-

økologi
Throndsen, Jahn Førsteaman. Prinuerproduksjon,

flagellater

Samaarbeid om forskning

Samarbeid med NIVÅ er aktuelt i visse typer av planteplankton- og
benthosalgeforskning (feltundersøkelser i Oslofjorden, Frier-
fjorden, Iddefjorden o.l.).

Avdeling for limnologi

Undervisning/ho vedoppgaver

Avdelingen har balanse i antali hovedfagsstudenter.

Forskningspersonale

Økland, Jan Dosent Regional/lokal ferskvannsøkologi,
bunndyr



Klaveness, Dag Univ.lektor Fytoplankton, næringsstoffet-,
produksjon

Bøyum, Anders Univ. lektor Hydrograf i, hydrokjemi, paleo-
limnologi

Hongve, Dag Vit. ass. Hydrokjemi, paleolimnologi,
Ferskvannsbiologi

Kjensmo, Johannes Professor Innsjtfmetabolisme, paleolimnoiogi

Forskningsaktivitet

Regional ferskvannsøkolagi: Studium av hvordan miljøfaktorer og
innvandringsmuligheter etter istiden

bestemmer utbredelsen av ferskvannsorganismer i Norge.

Lokal ferskvannsøkologi: Studium av miljøforhold og organismer i
et nedbørsfelt med 35 innsjøer i Eikuren-
vassdraget.

liuin.Uyr; Diverse økolog tske studier av bunndyr.

Fytoplankton, n--eringsstof fer, produksjon: Planktonalgenes nær-
ingsomsetning i kultur

og i naturen, ytre fakcorers virkning ph suksesjon i naturlige
systemer. Primærproduksjon.
Hydrografi, hydrokjemi: Tilførsel av uorganisk materiale og om-

setning i innsjøer, inkl. fossilt hav-
vann.

Paleolimnologii Studier av innsjøhistorie på grunnlag av sedi-
mentanalyser.

Spesiell apparatur
14 3

Oxymat: Apparat til forbrenning av C , evnt. også H -merket
organisk materiale. Forbrenningsmassene separeres,

absorberes i forskjellige scintillatorvæsker og fordeles automa-
tisk i "vials".



10

BIOLOGISK STASJON

1440 Drøbak Telefon: 93 01 88

Undervisning/hovedoppgaver

Stasjonen har balanse i antall hovedfagsstudenter.

Forskningspersonale

Finn Walvig Amanuensis Histologi

Øivind Wiik Vit. ass. Algeøkologi

ForskningsaktivltJt

Histologi; Makroskopisk og histologisk undersøkelse av spesi-
elle patologiske strukturer i huden hos slimål,
Myxine, epidermoide cyster o.s.v.

Algeøkologi: Studier av økologi og utbredelse av blågr^nnalger
i norske kystfarvann, spesielt i indre Oslofjord.
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ZOOFYSIOLOGISK INSTITUTT

Biologibygningen, Blindern Telefon: 46 fc8 00

Undervisr.ip.g/hovedoppgaver

Instituttet har balanse i antall hovedfagsstudenter. 8 av 30
studentar (vår -74) er utplassert. Instituttet er interessert
i å motta undervisning i biomedisinsk teknikk.

Forskningspersonale

John O. Krog Professor Temperaturregulering,
sirkulasjonsfys., dykkfys.

Per S. Enger Professor Nevrofysiologi, sanse-
fysiologi

Kjell B. Døving Førsteamanuensis Nevrofysiologi, luktfys.,
kjemoresepsjon

Trond Berg Førstelektor Lysosomer, hormoner
Kjell Fugelli Amanuensis Cellcmembrantransport, os-

moreg., aminosyremetabolisnf
Karl E. Zachariassan Vit. ass. Kulderesistens, osmoreg.,

kalorimetri
Marie Wika Vit. ass. Adrenerg innervasjon av

blodkar
Olav Sand NAVF stip. Temperaturregulering,

kalorimetri, telemetri
Hans Jørgen Fyhn Univ.stip. Osmoregulering, aminosyre- 1

metabolisme
Arvid Påsche NAVF stip. Dykkefysiologi, respira-

sjonsfysiologi
Erik H. Eriksen Kjemiker (NFFR) Feromoner hos laksefisk
Reinert Grammeltvedt Vit. ass. (vikar) Lyscjomer, hormoner
Georg Thommesen Vit. ass. (vikar) Kjemoresepsjon

Forskningsaktivitet

Studier av arktiske dyrs tilpasning til et terrestrisk/marint
miljø. Spesielt studier av stoffskiftet, temperaturregulering, ;
sirkulasjonssystemet.

Studier av fiskevandring (ål). Studier over hørsel hos lavere
vertebrater.

Studier over reguleringen av den intracellulære proteindegrader-
ingen.

Studier av den ekstracellulære og den intracellulære osmoreguler-
ing . Spesielt regulering av transmembran transport og metabo-
lisme av aminosyrer og disse fenomeners sammenheng med dyrs til-
pasning til varierende salinitet og temperatur i miljøet.

Nevrofysiologiske og anatomiske studier av lukteorganets diskrim-
inasjonsevne hos pattedyr og fisk. Studier av kommunikasjon hos
dyr ved hjelp av feromoner.

Samarbeid om rorskning

Telemetri, tennometri, hemodynamiske malinger og gassometri.



ZOOLOGISK INSTITUTT

Biologibygningen, Blindern Telefon: <3 6 68 00

Foraknj.ncjsgruppe for genere 11 zoologj/cel 1 ebiologi

Undervisni ng/hovedoppgave r

Ved enkelte prosjekter er det underskudd på hovedfagsstudenter,
og det er foreløptg ikke interesse for å utplassere hovedfags-
studenter. Gruppen er interessert i å motta undervisning i
farmakologi/toksikologi.

Forskningspersonale

Per Bergan Førstelektor
Day Ooman

Eva Bryhni
Asbjørn Fjeld
Arne Løvlie
Kristian Jervell
Gunnar Nilsen
Øivind Nordby

Vit. usu.

Stip. NAVF
Stip. NAVF
Professor
Dosent
Vit. ass.
Amanuensis

Kromosomanalyser
Celleisolering, lysosoirfunksjon,
toksikologi
Veggsyntese hos alger
Genetikk
Utviklingsfysii logi
Enzyminduksjon i lever

Meiosens cytologi og biokjemi

Forskningsaktivitet

Gruppen arbeider med cellebiologis'.e og utviklingsfysiologiske
problemstillinger.

Løvlie, Nordby, Bryhni, Fjeld og Nilsen er interessert i celle-
differensieringsproblemer

og arbeider med en flercellet grønnalge Ulva Mutabilis, som har
egenskaper som gjør den vel egnet til å studere regulering av
prosesser som er felles for både dyr og planter. Algen som be-
står bare av tre celletyper, har gitt en rekke mutasjoner som in-
fluerer på celledelingshastighet, celledelingsmønster samt på
differensieringen av de tre celletyper. Disse danner utgangs-
punkt for et studium av den genetiske kontroll av differensiering.
Genetiske undersøkelser er en forutsetning for de rene utviklings-
fysiologiske undersøkelser. Både de mitotiske og meiotiske cel-
ledelinger lar seg synkronisere, noe som gir eksperimentelle mu-
ligheter til å studere de faktorer som bestemmer om den skal i
reduksjonsdeling (meiose) eller gjennomføre en vanlig celledeling
(mitose).

Schreiner: Vitelline (egg) proteiner og lipider syntetiseres til
dels i fettlegemet ("leveranalog"), transporteres via

hemolymfen og nedlegges deretter i eggene. Disse prosesser er
avhengig av hormon fra corpus allatum. Disse prosesser studeres
ved hjelp av histokjemi og elektronmikroskopi.

Jervell og Boroan interesserer seg for hormonell og farmakologisk
påvirkning av syntese og "turnover" av enzymer,

spesielt "drug metabolizing enzymes" ("mixed function oxidases")
som biotransformexer (aktiverer eller inaktiverer) xenobiotika
som insektisider, perstisider, farmaka, steroider, carcinogener
og mutagener. Som preparat brukes isolert perfundert rottelever
og primærkulturer av isolerte leverceller.
I samarbeid med dosent Trond Berg, Nordisk Husholdskole's ernær-
ingslinje, og universitetsstipendiat Thoralf Christoffersen,



Farmakologisk ins t i tu t t , dal tar spesielt Boman i undersøkelser
over lysosaraenes rolle i "turnover" og nedbrytning av enzymet
i normale såvel som i precancerøse levercel ler .

Ber jan arbeider mod oy tot .̂ksonomi (kromosomnnalyser) .

Spesiell apparaj:u_r

Spektrofotometri: Gilford 240, Varian-Techtron 635

Fluorescens-spektrqfotometri: Perkin-Elmer MPF-3L

Væske-scintillasjonsteller: Philips LSA-B

Celleteller: Coulter Counter (1975)

Ultrasentrifuge: Beckmar. L2-6 5K

Diverse kjølesentrifuger (Sorval RC2B)

Dypfryser: So-low (- 85UC)

Utstyr for organperfusjon

Cellerespirasjon: Kartesisk dykker

Oxygraf

Diverse spesialmikroskcper

(Standard biokjemisk/cellebiologisk utstyr)

De øvrige grupper ved instituttet har ikke besvart spørreskjemaen-
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ZOOLOGISK MUSEUM

Sars gate 1, Oslo 5 Telefon: 68 69 60

I'ndervisning/hc'f ̂ fa:-Fstudenter

Museet har balanse i antall hovedfagsstudenter, men vil kunne
ta opp 4-5 til. Det er ikke behov for utplassering.

Forskningspersonale

Karin Andersen

Tor A. Bakke
Edvard K. Barth

Reidar Borgstrøm
John E. Brittain

Marit E. Christiansen
Jon A. Eie
Arne Gjellan

Asbjørn E. Kloster
Petter Larsson

Gunnar Lid
Leif Lien

Albert Lillehammer

Hj. Munthe-Kaas Lund
Reidar Mehl
Magne Opheim
Jørgen A. Pedersen

Per Pethon
Jan E. Raastad

Peter J. Schei

Imraanuel Vigeland

Rolf Vik

Finn Aarefjord

Vit. ass.

Konservator
1. konservator

Amanuensis
Vit. ass.

1. konservator
Konsulent
Konservator

Vit. ass.
Forskningsstip.

Konsulent
Vit. ass.

Konservator

Univ.lektor
Konsulent
Stipendiat
Konservator

Konservator
Vit. ass.

Fagkonsulent

Prosjektleder

Professor

Vit. ass.

Ferskvannsb i olorji , pnra-
sittologi
Hydrobiologi, parasittologi
Taksonomi hos måker (Lari-
dae)
Vassdragsreguleringer
Ferskvannsbiologi, entomo-
logi
Hydrobiologi, storkreps
Ferskvannsbiologi
Miljøvern, spes. fredning/
forurensningsproblemer
Hydrobiologi, vannkjemi
Ferskvannsøkologi, zoo-
plankton
Fiy/fugl, kollisjonsfare
Ferskvannsøkologi, fisk,
parasitter
Fer?kvannsøkologi, entomo-
logi
Fugl, oljesøl
Medisinsk entomologi
Entomologi
Pattedyr, systejnatikk,
dyregeografi
Hydrobiologi, ichtyologi
Ferskvannsbiologi, entomo-
logi
Terrestrisk zooøkologi,
faunistikk
Bryozoologi - begronings-
undersøkelser
Ferskvannsbiologi, para-
sittologi
Ferskvannsbiologi, entomo-
logi

Forskningsaktivitet

Ferskvannsøkologi: Landvegetasjonens betydning for produksjonen
av evertebrater i ferskvann. Lave pH' ver-

diers innvirkning på evertebrater. Studier av bunndyr og fisk i
regulerte vassdrag. Utbredelse og biologi hos ørekyt, samt kon-
kurranseforholdet mellom ørekyt/ørret. Artskriterier hos sik.

Undersøkelse av verneverdige områder: Industri- eller utbygnings
innvirkning på et brakk-

vannsområde, verneverdi/faunasammensetning (Øra v/Fredrikstad).



15

fugj.eunde_rsøkelsejr med henblikk pa kn 11 is jonsf aren mellom fly og
fuyl ved våre flypiasser.

Medisinsk entomologi: Insekter og midd som er blodsuyere eller
sykdomsoverførere.

Begroingsundersflkelser: Problemer med fartsreduks}oner på skip
pga. begroinger av planter og dyr.

Paras ittundersøkeIser: Systematiske, dyregeografiske, økologiske
og livssyklusbiologiske problemer hos

ekto- og entoparaaitter hos fisk, fugl og pattedyr.

Spesiell apparatur

Røntgenapparat

Apparatur for automatisk å holde forskjellige pH verdier i ak-
varier. Hensikten er L teste lave pil verdiers inn-
flytelse på evertebrater.

Bombe-kalorimeter, - Vakuum tørkeskap m/pumpe, - Mikrovekt,
Ultra mikrovekt.

Samarbeid om forskning

Ferskvannsøkologiske undersøkelser.
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LABORATORIUM FOR ANVENDT MIKROSKOPI

Biologibygningen, Blindern Telefon: 46 68 00

I' nde r v i s n i r. ?, 'ho vedoppga ve r

Laboratoriet har underskudd på hovedfagsstudenter.

Forskningspersonale

Johan Basberg Univ.lektor Mikroskopi, fotografi

Forskningsaktivitet

Mikroskopi, utprøving av metoder.

Spesiell apparatur

Mikroskoper med alle belysningsmetoder:

A: Pålys, gjennomfaIlende lys
B: Ulike bølgelengder, fasekontrast, mørkefelt, fluorescens,

interferenskontrast (Nomarski), kvantitativ interferensmik-
roskopi (Jamin-Lebedef).

Mikromanipulator, - Re fraktometer, - etc.

ELEKTRONMIKROSKOPISK LABORATORIUM

Biologibygningen, Blindern Telefon: 46 68 00

Undervisning/hovedoppgaver

Laboratoriet har underskudd på hovedfagsstudenter.

Forskningspersonale

Trond Bråten Førstelektor Ultrastruktur - alger, morfologiske
forandringer i binyren ved stress.

Forskningsaktivitet

1. Ultrastrukturelle undersøkelser hos marine grønnalger.
Morfologiske og cytokjemiske undersøkelser av vegetative og
germinative stadier med hovedvekt på kjønnscelledannelse,
fertiliseringsprosesser og zygotedannelse.

2. Ultrastrukturelle forandringer i binyren hos lemen under
eksperimentelt fremkalt stress. Morfometri.

Spesiell apparatur

Transmisjonselektronmikroskoper: Jeol JEM-100c og Siemens IA

Scanning elektronmikroskoper: Cambridge Stereoscan H A og Jeol
JSM-SI

U l t r a m l k r o t n e t e r : LKB U l t r a t o m e I I I (2 s t k . ) , R e i c h e r t OmU 2
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FARMASØYTISK INSTITUTT,

Blindern Telefon: 4b 68 00

Avdeling A - Ga len i.s k la taiasi

Undervisning/hovedoppgaver

Avdellngen har balanse i antdll hovcdf a-jss t udenter. Fern hoved-
fagsstudenter er utplassert i den farmasøytiske industri, ved
sykehusapotek og ved offentlige kontrollaboratorier. Avdelinjen
benytter også undervisere fra de nevnte institusjoner.

Forskningspersonale

Per Finholt Professor Biofarmasi
Tor Waaler Dosent Blofarmasi, kvalitetskontroll
T "v>. "arisen I. A:..,.n , !.j jv.:udJclanalydc , <j.iut;Ki.oiiia toq:....
inyrLd Kvaleid A:iianuena is Farmasøytisk teknikk,

kvalitetskontroll
Grete Jahren Vit. ass. Leqemiddelsanalyse
Marit Engelstad Vit. ass. Farmasøytisk teknikk,

kvali tetskontroil
Per Fredrichsen Forskn.ass. Biofarmasi
Bjørn P. Nilsen Forskn.ass. Kvalitetskontroll

Forskningsaktivitet

Forskningsaktivi teten er knyttet til probleraer vedLsirende frem-
stilling, holdbarhet og kontroll av farmasøytiske preparater.
Følgende forskningsprosjekter er for tiden aktuelle:

Innvirkning av formuleringsfaktorer på absorpsjon av lege-
midler fra galeniske preparater.

Fremstilling og kontroll av depotpreparater.

Formuleringsfaktorers betydning for oppløsningshastigheten
av legemidler og for deres diffusjon gjennom lipofile mem-
braner.

Innvirkning av formuleringsfaktorer på oppløsningshastig-
heten av legemidler fra gelatinkapsler.

Holdbarhet av legemidler i vandig oppløsning.

Grunnleggende studier over kromatografiske metoder med siktt
på anvendelse innen biofarmasi og legemiddelkontroll.

Strålesterilisering av salver.

Spesiell apparatur

Automatiske analysesystemer (Auto-Analyzer)

Celloscope til besternmelse av partikkelstørrelsesfordeling i
pulvere

Gasskromatografer

Samarbeid om forskning

Strålesterilisering av salver.



Avdeling B - Forskningsgruppe for generell 03 fa_rmasøytisk

organisk kjemi

Undervisn1ng/hovedoppgaver

Gruppen har underskudd av ho v cd f agss tudpnfp r innc-n orqanis'-
kjemi. Det er ikke behuv for utplassc-ringer eller
utenfra.

Forskningspersonale

Bernatek, Erling
Aasen, Arne I.
Storesund, Hans
Thorud, Syvert

Professor Farmasøytisk organisk syntese
Dosent
I.-Aman. Analytisk organisk, spektroskopi
Vit. ass. Naturstoffsynteser

Forskningsaktivitet

Synteser innen naturstoffkjemien. Utarbeidelse av metoder til
modifisering av legemidler, herunder spesielt Mannichreaksjoner.
(Bernatek).

Basekatalyserte nitrildimerisasjoner, Knoevenagel kondensasjoner,
adamantankjemi. (Storesund) .

Utarbeidelse av syntesemetode for forbinsyre. (Thorud).

_B - Forskningsgruppe for generell og farmasøytisk

analytisk kjemi

Undervisning/hovedoppgaver

Gruppen har balanse i antall hovedfagsstudenter og har ikke behc
for utplasseringer eller undervisning utenfra.

Forskningspersonale

Jacobsen, Einar Professor
Salvesen, Bjarne Dosent
Hadler, Eva I.-Aman.

Rasmussen, Knut E. I.-Aman.
Aarø, Bertha Vit. ass.

Hovind, Håvard Vit. ass.

Elektroanalyse, pulsepolarografi
Legemiddelanalyse, GLC, LLC
Røntgenkrystallografi, struktur-
kjemi
Legemiddelanalyse, kromatografi
Atomabsorpsjonsspektroskopi,
kromatografi
Analysemetoder, kompleksdannelse,
spektrofotometri
Analysemetoder, spektrofotometri
Legemiddelanalyse, GLC, TC

Andersen, Tryggve Vit. ass.
Christophersen, Vit. ass.
Asbjørg Solberg

Forskningsaklivitet

Utarbeidelse av nye elektroanalytiske metoder for bestemmelse av
legemidler i farmasøytiske preparater og biologiske væsker.
(Jacobsen).

Studier over legemidlers farmakokinetikk og metabolisme ved
hjelp av GLC, LLC, MS og AAS. (Salvesen).

Strukturkjemiske undersøkelser av organiske forbindelser som er
biologisk aktive ved hjelp av forskjellige strukturkjemiske me-
toder, fortrinnsvis røntgenkrystallografi og elektrondtffraksjon
(Hadler).
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Spesiell apparatur

PAR 17-1 Differential pulse polaroyraph
• JT l u l l ^ - ^ L-li.^.0 Ljllja j U J ^ i M ViliiiLu^fiUi i. L

Teckin Elmer spektrofluorin,eter

Avdeling for farmakognosi

Undervisning/hovedqgpgaver

Avdelingen har balanse i antall hovedfagsstudenter, ingen hoved-
fagsstudercer er utplassert. Avdelingen er interessert i å
motta undervisninq i biokjemi.

Forskningspersonale

Nordal, Arnold Professor Narkotika, laktonsyrer
Wold, Jens Kristian J.-Aman. Polysakkarider, glykoproteiner
Smestad, Berit I.-Aman. Polysakkarider, glykoproteiner
Haustveit, Guri Univ.stip. Høyere ketosukkere
KringstaJ, Randi Vit. ass. Sukkulentkjemi, laktonsyrer
Johansen, Vit. ass. Polysakkarider, molekylstruktur
Bjørg Tiedonand

Forskningsaktivitet

Internasjonalt samarbeid om narkotikaspørsmål, særlig i forbin-
delse med rusgifter fra opiumsvalmuen, cannabisplanten og Khat,

Kjemiske og biokjemiske undersøkelser over glykoproteiner og
polysakkarider.

Forokomst og biosyntese av octuloser.

Fytokjemiske undersøkslser over organiske syrer hos sukkulenter.

Studier over molekylstrukturen til et vannløselig polysakkarid
i opiumsvalmuekapselen.

Spesiell apparatur

Fraksjonssamlere
n.isskromatografer
Diverse kromatografxsk utstyr
Stor (Sorvall) sentrifuge
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Avdeling for farmakologi

Undervisnlng/hovedoppgaver

Avdelingen er i n t c r e s s f i t
Fiksempler på aktuel le j-i-'-'

I unen .ideny 1 cyk 1 dSf - '. AMi-

Tnrien biokjemisk f arir.ak.il <.>•
lnnen plasmaprotoinb indiruj

Tnnen klLnisk farmakologi:

Avdelinyen hat balanse i tin
fagsstudenter er u tplasser t
forelesninyer i terapeutisk
rekke kliniske ins t i tusjone

ii t plassrr i r,q uv hoVL-df tigsstudenU-r .
u t { J 1 a a :, u r i 11 q s s t > • d i •: .

- sysier.et: Farmako logi sK inst. ,
Det medisinske fakuili-t

i: B i'.. k jen'i ake ins (i tut ter
av farmaka: Farmakologisk inst-.,

Det medisinske fakultet
Ullevål sykehus

trill hovt-df aysstudutiter . Seks hovc-d-
I hovedfagsundervisningen inngår

fArnakoloqi med forclosore fra en
r, noe som anses som vesentliq.

Professor Plasmaprote inasesysterner,
intestinal transport

I.-Aman. Transportmekanismer,
spesielt intestinal transport

Un i v. lektor Plasmaproteinacesys terner
Vit. ass. Plasmaproteinasesystemer
Vit. ass. Transportmekanismer,

spesielt intestinal transport
Stip. Intestinal transport,
(Sos.dep.) bioassay av farmaka
Cand. med., Plasmaproteinasesystemer
assosiert

Forskningspersonale

Lriseid, Kjell

Sund, Reidar Bredo

Vennerød, Anne Marie
Korbu, Astri
Toverud, Else-Lydia

Briseid, Gudrun

Laaki, Knut

Forskningsaktivitet

1) Rensning og karakterisering av proteina-.* i plasmaproteinase-
systemer (plasmakeninsystemet, plasmakoagulasjonssystemet,
det fibrinolytiske system).

2) Endringer i faktorer fra plasmaprjteinasesystemer i forbin-
delse med patologiske tilstander (allergier, migrene o.a.).

3) Transportraekanismer, spesielt intestinal transport (av far-
maka, elektrolytter, nutrienter). Innvirkning av farmaka
(spesielt surfaktanter) på intestinale transportprosesser.

Surfaktanters farmakologi

Biliær utskillelse. Laxativas farmakologi.

Spesiell apparatur

1) Generell apparatur for rensning og karakterisering av plasma-
proteiner (kromatografisk og elektroforetisk utstyr, spektro-
fluoriraeter, spektrofotometre etc.).

2] Generell fysiologisk/farmakologisk apparatur (6-kanals skriv-
er, oscilloskop, transducere, stimulatorer e t c ) .

3) Apparatur ofr automatisert bioassay v.h.a. isolerte over-
levende organer.

4) Spesiell apparatur for transportstudier over isolert tynn-
tarmsmucosa. (Lautebach-teknikk).

5) Flammefotometer (Na+K, evnt. Li) og spektrofluorimeter.
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b) Vcpskfs r i n t i l l a s j o n s t e l l e r Mark I I
\ t ' e l i e s a p p a i a t f u r Vai n u a ^ y LxSk i n s t i t u t t ) .

Samarbeid

Avdel intien kan ha behov for assistanse i forbindelse med opp-
cyg^mg av spesiell apparatur.

Avdeling for mikrobiologi

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har underskudd på hovedfagsstudenter. Eri hovedfays-
student er delvis utplassert, og avdelingen er til en viss grad
i:\torcssort i en y ttcr 1 i'jcro u'pl.^sc-r i r.n . A.vdoi i ngnn <=r inte-
ressert i å trekke biok jemikere, imi: unologer, genetikere og andr
spesialister i mikroskopi inn i undervisningen.

Forskningspersonale

Clausen, Ole G. Professor Taksonomi.. antimikrobielle stoffet
Hegna, Ida K. Vit. ass. Desinfeksjon/konservering
Krogvig, Ragnhild Vit. ass. Serologi, taksonomi

(vikar)
Tjade, Odd Håkon Vit. ass. Desinfeksjon/virkningsmekanisme,

aerobiologi

Forskningsaktivitet

Avdelingens forskningsaktivitet omfatter bl.a. følgende emner:

1) Undersøkelser over nye desinfeksjonsmidler, herunder deres
mulige bruk som konserveringsmidler for mikrobiologisk lite
holdbare legemidler.

2) Undersøkelser over nye syntetiske forbindelsers bakterio-
statiske og fungistatiske, baktericide og fungicide effekt,
med særlig henblikk på deres mulige anvendel.se som kjemo-
terapeutika.

3) Immunologiske (serologiske) studier over en eller flere av
følgende grupper av bakterier: Enterokokker, aerokokker,
viridansstreptokokker. Undersøkelsene omfatter muligheten
for bruk av serologiske metoder ved klassifikasjon av nevntt
grupper av bakterier.

4) Studier over virkningsmekanismer på mikroorganismer av nye
antimikrobielle kjemiske forbindelser og kombinasjoner av
slike forbindelser.

5) Kontamineringsstudier over spesielle ikke-steriliserte lege-
midler, deres enkelte komponenter og emballasje.

6) Feltundersøkelser over luftbårne mikroorganismer i lokaler
som brukes til fremstilling av legemidler og i sykehus.

7) Taksonomiske studier over en rekke Pseudomonas-arter som er
isolert fra sjøvann, ferskvann og støvprøver tatt i frem-
stillingslokaler for legemidler.

Spesiell apparatur: Avdelingen har ingen større instrumenter
eller laboratorieoppstillinger som kan tenkes å være av inte-
resse for andre forskningsmiljøer.
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U n d e_r_v jLs n i n g / h o v e d u p p q a v e r

no ved f avjss ti. a e n et; tI n s t i t u t t e t har oalanse i a: . tail

Kurskningspersone11

Jensen,
i^lgarøy,
tiriksen
Maltby,
ri rahde,
EnevoLJ
r, t iboll
Hauge, C
Ringnes

Eberhart
, Øystein
, Gunnar
Per .
Rolf1'

,Oddbjørn
, Pold
Sivind
, Truls S.

Forskningsakt iv i te t

Professor
Dosent
Duse/i L
Dosent
Observator
Førsteaman.
Før-, t-r i r i n .
Førstelektor
Førstelektor
1) Bestyrer

Solfysikk
Solar radioas t r' nom
In;> Li imenLi.-r ing - -.
Solfysikk - onservasjon-teori
S t rølyskorr igernuj L'DB
Solfysikk - observasjon, teori
°'• j " rncntvi k 1 i rq , v-)'-r

v"- -1 •- -n i
o'il(.>ns kjemiske iMi.uncnsci n i c ;
Sol flekkvarias]oner

Solfysikk: For tiden særlig optisk (høydispersjonspektloskopi,
fotomet;"i) og teoretiske studier av protuberanser,
sol flekker og fakler.

Solens kjemiske sammensetning: Mengdebestemmelser av grunnstoffer
på solen, spesielt undersøkelse av isotopforhold ved
hjelp av den virkning isotopforskyvning og hyperfin-
oppsplitting har på linjeprofiler i det fotosfæriske
spektrum.

Solflekkvariasjoner: Særlig studiet av langperiodiske forandringer
i antall, beliggenhet, struktur rn.v. av solf lekker.

Strølyskorrigering: Metoder for strølyskorrigering av solflekk-
variasjoner.

Solar radioastronomi: Radiostråling fra solen, spesielt spektra
av strålingsutbrukk i forbindelse med flares.

Stjerneutvikling: Utvikling og struktur av stjerner med helium-
brenning i kjernen og hydrogenbrenning i skall.
Opasitetens cetydning.

Kosmologi: Relativistiske universmodeller.
Instrumentering: Utvikling av instrumenter til bruk ved Solob-

servatoriet på Harestua.
EDB: Behandling av astronomiske problemer med elektroniske

regnemaskiner.

Spesiell apparatur

Solobservatcriet, Harestua

Tårnteleskop: Speildiameter 300 mm. brennvidde ca. 27m.
Solspektrograf: Gitter, brennvidde 14m. åpningsforl-.nld 1:100.
Lyot-monokroinator: Ha, båndbredde ca. 0,7bÅ.
Speilteleskop: Speildiameter 300 mm., brennvidd.? ca. 3,4 m. Diverse

mindre teleskoper
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24
FYSISK INSTITUTT

Postboks 1.048, Blindern Telr-fon: -16 68 00

Fysisk i n s t i t u t t er forskningsmsssig del t i 10 faggrupper.

Faggruppe for akustikk

I indervisning/hovedfagsoppgaver

Gruppen er interessert i å utplassere hovedfagsstudenter innen områdene
og feltmålinger, - SI og Akustisk laboratorium vpd NTO er

egnet som utplasseringssted.

Forskningspersonale

Arnesen, Gunnar , . Univ.lektor Støy, bygningsakustikk, måleteknikk
l./øchstøer, Wilhelm førstelektor Fysjknl.sk akustikk, støv, bygninqsaVn=t-ikt
Ormestad, Helmut Dosent Musikalsk akustikk

Forskningsaktivitet

Musikalsk akustikk, spes ie l t analyse av musJJzkinstrurnenter. for tiden
arbeides det med hardingfele og trompet.

Lyd transmisjon og lyddemping i porøse stoffer ved store lydtrykkamplituder
som f .eks. eksplosjoner, b l . a . med sikte på bruk av porøse ørcpropper som
hørselvern.

Spesiell apparatur

Diverse generelt akustisk måleutstyr, anaiysatorer, forsterkere, f i l t r e ,
I tonegeneratorer e t c .

Spesielt : Apparatur for kontinuerlig regis t rer ing av frekvens (melodiskriver)

' PorsRniRflsgruppe for allmen fysikk og didaktikk

Unriervisninq/huvedfagsoppgaver

Gruppen har underskudd av hovedfagsstudenter.

•5 Forskningspersonale

s Andersen, Svenn Li l ledal Førstelektor Fysikkundervisning, skolefysikk
• Grimeland, Bertel " " Programmering
•. Marthinsen, Gustav " " Fysikkundervisning, skolefysikk
,i Sjøberg, Svein Vit . ass. " , "
i Skogen, Nils . Førstelektor " , "
f Øgrim, Otto ; " " " ,

i
I Forskningsaktivitet
I De fleste av gruppens medlenmer er knyttet sanmen i undervisningen og de
| problemene som knytter seg til den.
;| Laboratorium for fysikkundervisning (vil antakelig komne til å hete

I Skolelaboratorium for naturfagene, avdeling for fysikk):

I Svenn Lilledal Andersen (daglig leder), Svein Sjøberg.
"I Lektor ved Sinsen Gyimas, Kåre Lunde, har i 2 år hatt permisjon med lønn
I ira Oslo Skolestyre for å delta i arbeidet. Andre lærere ventes på liknende
å betingelser i nær fremtid.
h i)
H Gruppeledere



Det blir arbeidet med undervisningsnudler i fysikk for alle skoletrinn.
Hittil har irbeidet særlig rireid seg cm utladningsrtfr og annen apparatur
ntd helsefar!ig stråling (en tbrbrukerundersøkelse er publisert) , og om
elektrisk apparatur og elektriske anlegg ved skolene.

IX't or uUnbeidet en liste over .ji uimutatyr fur demjnsti.isjonor og elev-
Jvinger i ^."ii-idot.

Viilere- og t-tLoiutdaruuntjr.kui:-..; fur Lm.-re: Laboratoriet dollar i samarbfna
;.t~-d Norsk Lek tor lay ~de pedagogiske sentra, o.a. I dette arbeid deltar
uustav Marthiivsen, Hebiiut OniKstad (akustikk-yruppa) , OLto øgrim og andre.

Miljølære (naturfag): Et nytt opplegg for grunnskolen Linder ledelse av
roiktra Pedagogisk forsknings institutt. Medarbeidere Era Allmenn fysikk
og didaktikk-gruppa er Svein S:tøbei-g og Astrid Sandås (hovedfagsstudent) .

Laboratoriet får sine driftsmidler i det vtsentlige fra Forsøksrådet for
olajlc verket og II a

lÆrebøker, konpenoier e t c : Eksperimental fysikk, laboratorieveiledning ved
Svenn Lilledal Andersen, Wilhelm IV^chsbAir, A. Storraste (kjernefysikk-grupp;

IXwionstrasjoner ned laser og iomserende stråling ved Svenr. L. Andersen,
K. Lunde og S.

El-lære for FA 2 og for F 102 ved Nils Skogen.

ffekanisk fysikk og Tentofysikk fot FA 1: S tø r re l se r og enheter ved O. Øgriir.;
Rott. - s toff - t i d , gymnasbok ve O. Øgrim, H. Ormestad, K. Lunde.

Demonstrasjoner i mekanisk fysikk: Ulike problemer under arbeid ved N. Sko<;e |

'f
Spesiell apparatur !
Laboratoriuni for fysikkundervisning har en samling av demonstrasjons- og i
elevøvingsutstyr oppstilt på tilgjengelig mate. Hensikten er at skolefolk ,
her skal finne fram t i l egnet apparatur og få anledning t i l å pzøve den, i
eventuelt under veiledning. I tilknytning t i l samlingen har Laboratoriet et i
spesialbibliotek med skoleto^cer og støttelitteratur. r

i
5

Forskningsgrupye for biofysikk |

Undear/isning/hovedfagsoppgaver 4

Gruppen har balanse i .antall hovedfagsstudenter, men er likevel interessert I
i å utplassere hovedfagsstudenter ved Radiutrhospi talet når det gjelder kli- |
msk fysikk, og ved andre hospitaler og SI når det gjelder biomedisinsk tek- I
nikk. Gruppen er ewntuelt ogsn interessert i folk som kan gi timeunder- f
visning innen disse emner. §

Forskningspersonale |

Bergene, Ragnar Vit. ass. E.S.R., stråleskader §
Henriksen, Thornod Dosent E.S.P., stråling, menbranbiofysikk |
Holtsmark, Torger Førstelektor Synsforskning |
langeland, Tor Amanuensis Mikrobiologi, energetikk, kybernetik? |
Melø, Thor Bernt Vit. ass. Menbranbiofysikk, elektrofysiologi f
Ore, Aadne Professor Vekselvirkning, stråling, staff f
Prydz, Svein 1 .amanuensis Radiokromatografi, optoelektronikk, "j

termoluminescens ;

Gruppeleder :



Siiiri, Thorstfiin Vit. ass. Elektrofysiologi, synsprosesser, HJ£J
Valberg, Arne Fnrskn.stip.NAVF Elektrofysiologi, psyko fysikk

Forskningsaktivitefaer

RadiokranBtografl Dctcksjorisrn-toder og Lnstrurrcntx-rinyer husert på Jiu kti.'
'.;'-. ̂ ron-deteksjon eller S'-int i Ile ren. i/ systx-rtr [.rø vvs it : i •• i f'.ir.V; *. ,•••<

følsamheten og redusere nødvendig registreringstid for svake radjokronBto-
ijraimer. (S. Piydz) .

Jptoelektronisk rcjisLturLnysay:,Luii) fur billixibeivindliny med datairaskin
opt-isk avbildninyssystem, bil led forsterke r og et TV kamerarør koblet tij en
datamaskin. Registreriny av radiokromatDgrammer, hvor det forhold dt hde
arealet sees samtldxy, istedenfur at dut scamps med en deLekLur n»_-d litu
syiisfelt, gir gevinst i føisontiet eller hurtighet. (S. Prydz) .

Tetrvo 1 uminescens Studium av termisk frisatt luminescens etter fonjtgåande
, rkr Hor"!:", j / i .!.'r:orir'j vt.-A. '" / cl1, er î nî r̂.-̂ ndi-

Farvesyn Subjektive målii.jer av øyets farv-e-diskriminasjon Linder kromatisk
adapsjon.

Mikrobiologi Vekstkontroll og energiutnyttelse under varierende ytre forhold,
energitilførsel, temperatur osv.

Elektrofysiologi Ved hjelp av mikroelektroder studsres nerveaktiviteten hos
fisk. Avbildning av forskjellige kontrastmønstre på netthinnun.

Magnetisk resonans A) Stixiium av stråleskader i proteiner og nuklcinsyrer.
MakronDlekylenes enkelte byggestener (aminosyrer, peptider og purin-pyrimidin
baser, nukleosider) studeres i enkrystall ved lave tenperaturer. De indu-
serte radikaier søkes identifisert og de tidlige sekundærprosesser følges når
prøvene varrjes opp under kontrollerte betingelser.

B) Strukturstuiier av biologiske irenfcraner ved hjelp av "spin labels".
Nitrooksydradikaler bindes t i l lipiddelen i frenicusnerven hos rotter.
Virkningen av lokalbedøvende stoffer som procain.

Spesiel]. apparatur

Farvesyn Koloritteter av spektralsjablontypeji. Lyskilde 2500W, Xenon høy-
trykk, vannkjølt. Tto stråleganger for presentasjon av standardfelt og test-
felt.

Utvidet kolorineter av samæ type nv/speiloptikk og luftkjølt lanpe.
Belysning i 3000 lx.

Elektrofysiologi Tre optiske stråleganger for stimulering av netthinnen.
Mikronanipulator, elektroniske forsterkere, oscilloskop, berskeldiskrinunator,
frekvens f i l t re , magnetbåndstasjon for lagring av data (nervepulser, potens-
ialer), Goinpufer Averaging Transierts (CAT), sKriver.

>tognetisk resonans Et ESR spektroneter av typen JEOL. Frekvens 9000 MHz
(X-båndet) med refleksjonscavity og modul as jons frekvens på henholdsvis

; 100 kHz og 80 Hz. Annen-deriverte spektra observeres. Spektromsteret er ut-
| styrt med "Variable Tenperature Accessory Unit".



Forskrongsgruppe for elektronikk.

Gruppen hax vanligvis et oxærskudd av hctsdfaysstudenter. For tiden har
qruppen 4 utplasserte hovedfaqsatudenter, 09 er interessert i å utplassere
f le re hovedfaqsstudenter irinen feltene koiT^onentutvikling i mikroelektrt.T.iKV.
oy uisu.•uiivan.tii . i t^i vud Sl. j : .,~V«JJ; e r ^ J S J u i U T i ^ s s e r t 1 t L ; ; t : l a a e r t j - ' . ^ : .
Jc nevr.te fei ter.

Forskni; vjspei sunale

Buene, Leif,. Vit. ass. Fysikalsk elektronikk, halvlederfysikk
ibisen, Tore Professor Fysikalsk elektronikk, halvlederfysikk
Sands tad, Jakob Lab. ing. I Krets teknikk, instruncn Ler itig
Strøm, Sverre Lab.ing, II Instrumentering, måleteknikk

Forskningsaktivitet "'

Tnncn fyr, i kal sk rlektronikk or nvm invnlvcTt i følgiT.de type r pmblemer:

Eyenskapene t i l metallfilter på halvledere, ohmske kontakter, forurensningc-i
og uorden på halvlederoverflater oy 1 hal', ledersubstrater, samt fremstilliiu; |
av halvlederkonponenter ved ioneinplantasjon. På den ene side studeres de |
underliggende fysiske pmsesser som fremmedatonienes plass i halvledere, ?
-irten av uorden etter ioneinpLantasjon og inverflatebehandlirvj. Pn den annei ;|
>ide arbeides det med konponentfremstilling og fremstilling av halvleder- |
itaterialer, spesielt MDS-konponenter og GaAs. |

f'
Virksontieten i krets teknikk er ret tet mot anvendelser i måleteknikk og f
instrumentering. Det arbeides vesentlig på tre felter: telemetri av bio- |
logiske data, elektrisk filterteknikk og elektroakustikk. Det første feltet i
bearbeides delvis i samarbeid med Zoofysiologisk ins t i tu t t . §
Arbeidsoppgåvene omfatter utvikling av sensorer for varraestriSri, og sende- ou |
mottakerutstyr ned l i te effektforbruk. Videre arbeides det med utvikling av |
forskjellige typer elektriske filtene, bl .a. digitale filtare og aktive I
filtere i hybrid ir.iegrert utførelse. Innenfor elektroakustikk arbeides det |
,-ned klasse-D-forsterkere og korrelasjonsanalyse av akustisk støy. 1

Spesiell apparatur J
lonekilde, av Sidenius type, kan levere ioner av de fleste elementer. )
Aksellerasjonsspanning opp t i l 100 kV.
Magnetisk analysatpr som kan analysere ioner med masse f ra 1 t i l 250. i
Vakuum omkring 10~ torr .

Høyvakuum puipestasjon av type Ultek f ra Perkin Elmer, med 30 cm diameters
vakuumkanmer. Ionepumpe-ged hastighet 200 l / s , vakuum på 5"10~ torr . msd
Viton pakning, under 10~ mulig med metallpakning.



Forskningsgruppe for elementærpartikkelfysikk

lindervi sn ing/hoved f agsstudenter

druppen har t i l s tad iyhet s tudentar som i s t e r r e ul ler ."iinuie
jiad opphulder seu ved CERK, C.fnf-wc .

S a marbe i d SJJ rosje k t e r

r.t tersom det nye CERN/76 eksperiment u tv ik ler seg, kan det b l i
na tu r l ig med "counters-on-1ine"-grupper e l l e r s .

Fors kn i ngspe r s un a1e

Bakken, Vebjørn

Breivik, Franz 0 .
Buran, Torleif 1)
Frodesen, Anne Grethe
Haldorsen, Jakob
Holager, Thorbjørn
Jacobsen, Tor 1)

Lundby, Arne
Sørensen, Sven Oluf

Vit . ass .

F^rstr I r>k t
Forskn.stip.NAVF
l.aman. NAVF
Vit. ass .
Stipendiat
1.amanuensis

Professor II
Professor

Eksperimentell elor.cn-
tærpurtikkelfysikk

EmuIs jonseksperimen ter
Eksperimentell elent-n-
tærpartikkelfys i kk

Forskningsaktivitet

Gruppen for eksperimentell elementærpartikkelfysikk startet med
professor Sven O. Sørensens studier over høyenergi kjernefysikk
ved hjelp av fotografisk emulsjon. Etter hvert gikk dette over
i arbeide med problemer innen elementærpartikkelfysikk, og det
ble anskaffet apparatur for å måle på film de der registrerte
reaksjoner fra boblekammer. Hovedbnskjeftigelsen de siste 8 år
har vært å studere proton-proton og proton-nøytron reaksjoner ved
19 GeV/c med produksjon av mesoner, noe som har foregått i et
større nordisk samarbeid.

Professor II Arne Lundby, har i en årrekke vært fast ansatt ved
CERN, Genéve, Der han har arbeidet med eksperimentell partikkel-
fysikk med "counters", dvs. detekterer der reaksjoner regist-
reres ved hjelp av elektroniske tellere (en tid også med optiske
gnistkammere). For tiden arbeides det med et eksperiment som
skal kjøres på CERN's 400 GeV/c akselerator nå* denne maskin blir
produksjonsklar ca. 1. november 1976. Flere som hittil har vært
beskjeftiget med boblekammer-arbeid, er også engasjert i dette
prosjekt.

Spesiell apparatur

For boblekammer-eksperimenter:

To SHIVA scannebord (fabr. v/Kongsberg våpenfabrikk)

Ett SOM målebord med tilhørende elektronisk avlesningssystem, der
de avleste data registreres på papirtape ved
hjelp av teleprinter med papir-punch.

For teller-eksperimenter:

CERN's apparatur, dvs. akseleratorer og detektorer.



Forskr.ingsgruppe for faste stoffers fysikk

Undervlsnin>j/hovedoppijaver

Gruppen er interessert i 3 utplassere hoved f â /is t adenter .
Aktuol le ; • .'•or ny utrpl ,v~se rinqss toåer •: :-: r - ;--Isk T.ct i' '•. '>
og mater lal vi tenskap vu-d SI, neut ronrysikk ve-. IFA og optikk ven
FFI.

Gruppen er også interessert i noe supplerende -indt-rvisning innei.
fysikalsk .r\e tal lurqi .

Saiiiarbeidspros jekter

Gruppen er interessert i forskningsmcssig sar.arbeide med SI .

Fo rskningspersonale

Amundsen, Tore
Andersson, Bjørn

Bratsberg, Harald
Feder, Jens

Gjønnes, Jon
Herbjørnsen, Ole H.

Holwech, Ivar
Jøssang, Torstein

Lothe, Jens

Norman, Nico
Nøst, Bjarne 1)

Olsen^ Arne

Ottinsen, Tore

Parr, Hugo

Søvik, Rolf Petter
Taftø, Johan

Lavtemperaturfysikk
Elektrondiffraksjon,
ordning i oksyder
Lav terr.pe ra tur fysikk
Fluktuasjoner og fase-
omvandlinger
E lek trondi. f fraks jonsteoi i
Sonerensing, massespektn-
metri
Optoelektronikk
Faseomvandlinger og over-
flateeffekter
Dislokasjonsteori, over-
flatebølger
Røntgendiffraksjon
Optoelektronikk, krystall-
groing

Forskn.stip.NAVF Elektronmikroskopi av
mineraler

Vit. ass. Faseomvandlinger, kvante-
statistikk

Forskn.stip.NAVF Eksperimenter på supra-
ledere

Vit. ass. Lavtemperaturfysikk
Vit. ass. Elektronchanneling og

røntgenemis jon

Førstelektor
Vit. ass.

Lab Ingeniør I
Professor

1.amanuensis
Førstelektor

1.amanuensis
Førstelektor

Professor

Professor
Førstelektor

å

Forskningsaktivitet

Elektronmikroskopi; Teoretisk og eksperimentelt arbeide innen
elektrondiffraks jon og elektronmikroskopi.

Det arbeides med raetoder og teori (mange-stråle-effekter, diffus
spredning, røntgenemisjon), med fysikalsk metallurgi og med strak'
turundersøkelser av oksyder og silikater.

Lavtemperaturfysikk: Eksperimentelle undersøkelser ved lave tem-,
peraturer. Det utføres bl.a. malinger av

magnetoresistans og termisk ledningsevne i normale metaller,
samt stuaier av supraledere.



i'J

Paseamvand 11 nger t Teoretiske oy eksper imentel le studiar av f a ;-.»•_•-
overganqer. Disse undt. rsøkelser har særliy

.jTt kor~entre.it cm pet oveki LL- s< r uk lurer og k vad r̂i t ;:;/r<-> . :-"t
drives også teoretiske studier av faseoverganqer.

Røn_tg_e_n: Røntgcndif fraksjonsundersøkelser av f c i 1 s t r uk t urer <-, ;
faste blandinger ved puJvormetoden.

Optoelektronikk: Opto-elektriske malinger, andersøk'?lser av
luminescens og totoledning i ZnSe.
Enkrystallgroing.

Teoretiske arbeider over teori for dislokasjoner, særlig i aiiiso-
trote stoffer.
Teori for overflatebølger. (Lothe).

Studier av forurensninger i sonerenset Al ved massespektrometr i.
(Herbjørnsen).

Spesiell apparatur

Philips elektronmikroskop (EM 300, goniometermodell) med scanning
tilbehør og EDAX rglntgenenergianalysator.

Lavtemperaturutstyr: Collins He-forvæsker (5 l/h)
3He-kryostat (0,3 K)
3He-4He dilusjonsanlegg (0,01 K)

Diverse måleutstyr

Hilger & Watts Mikrofokus røntgenutstyr, Lang kameraer,
AEI massespektrometer (sistnevnte tilhører Massespektrometrisk lab).

Brillouinspredningsutstyr for bulk og overflater (under bygging).

Forskningsgruppe for kjernefysikk

Undervisning/hovedoppgaver

Gruppen er interessert i utplassering av hovedfagsstudenter innen
områdene kjernefysikk og reaktorfysikk ved IFA, og når det gjelder
strålingsfysikk, ved Radiumhospitalet, Ullevål Sykehus og IFA.
Gruppen har for tiden underskudd på hovedfagsstudenter.

Samarbeidsprosjekter

Hplsefysikk og strålingsfysikk.

Forskningspersonale

Backe, Steinar ,. Vit. ass. Atomkjernens fysikk, eksperiment
Engeland, Torgeir Førstelektor Atomkjernens fysikk, teori
Espe, Ivar Førstelektor Atomkjernens fysikk, teori
Gjøtterud, Kr. Førstelektor Atomkjernens fysikk, teori
Holtebekk, Trygve Førstelektor Atomkjernens fysikk, eksperiment
Ingebretsen, Finn Lab.ing. Atomkjernens fysikk, eksperiment,

instrumentering
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Johnsen, Per Jørg

Løns;jø, Ole M.

Messelt, Svein
Osnes, Eivind
Rekstad, John
Skaali, Toralf B.

Storruste, Anders
Tangen, Roald
Tjørn, Per Olav

Vit. ass.

Dosent

Førstelektor
Univ.stip.
vit. ass.
Førstelektor

1.amanuensis
Professor
Førstelektor

Reynemask i ntekni kk,
flekt i on i sk inst ri monterinq
ioneimplantasjon, krystal 1fysi:
overflatefysikk
Atomk^ernens fysikk, eksperinit.1
Atomkjornens fysikk, teori
Atomkjernens fysikk, oksperir.^
Atomkjernens fysikk, eksperiir..--
regnemaskin teknikk
Termoluminescens, helsefysikk
Atomkjernens fysikk, eksperime:
Atomkjernens fysikk, eksperinu.-:

Forskningsaktlvitet

Kjernefysisk teori: Aktiviteten omfatter kvantemekanisk mangepa:-
t'kkcl t<=ori T-vo i ^ t. på statiPko PJJOPSV ipor

(k jernes truktur) og dynamiske egenskaper ( re aks joner) for atom-
kjernen.

Kjernefysisk eksperiment: Målemetoder for induserte kjernereak-
sjoner, dopplerforskyvning, formanaly

av gammalinjer, bruk av elektroniske regnemaskiner "on-line" for
registrering og analyse av data,

lonefysikk: Tilbakespredning av let te ioner, studie av overflatt-
fenomener. Ohmske kontakter i halvledere ved hjelp
av ioneimplantasjon.

Helsefysikk, termoluminescens: Datering av keramikk ved termolu-
minescens-metoden. Registrerina
av radioaktiv stråling.

Regnemaskinteknikk: Studie av automatisk, datainnsamling, Camac
instrumentering, standardisering av periferi-

utstyr i tilknytning t i l elektronisk regnemaskin. Oppbygning av
eksperiment terminaler, "soft ware" utvikling.

Spesiell apparatur

lonefysikkt Ioneseparator, diffusjonslaboratorium.
(For nærmare omtale ss Gruppe Elektronikk).

Van de Graaff laboratorium: Van de Graaff-akselerator 3.5 MV
( SS 10 iiA) .

Target kamre med multiple partikkel-tellere ("spredningskammer") •

Target kammer og dreiebord for Nal og Ge(Li) gamma-teIlere,
goniometer for krystallbestråling.

To stk. 10 cm Ge(Li), 1 stk. 65 cm (koax.) Ge(Li).

16 k PDP-7/9 med multippel ADC-interface, x y display,

Calcomp-plotter etc, dataoverføring til lo k NORD-1 med disc oc
7-spors magnetband.

En del elektronikk for hurtig pulshøyde-analyse (forsterkere,
diskriminatorer, etc.) i NIM-standard.



Forskningsgruppe for kybernetikk

Undervisni ng/hovedoppgaver

Gruppen har for tiden 26 utplasserte hovedf ayss tudf-ntei .
Gruppen har stort ovorr.kudcl r-1 hoved f ag;;st ud..Ti rpr , og r: r -Ji-rf-.i
interessert i ytterligere utplassering.

Forskningspeisrmule

Bjerknes, Rolf Univ.lektor
Hisdal, Ellen Førstelektor

Rcenskaug, Trygve Pijft.:;;

Skaugen, Erik

Wai løe, Lars1'

rijftsiioi: II

Forskn.stip.NAVF

Do s e n t

Wille, Sven-Øivind Univ.stipendiat

Simuler i ng , veks tre yv. lo r ing
Informasjonsteori, mønster-
gjenkjenning
Menneske-musk in- i i. LL:I -
aksjon, programsystem-
oppbygging
Elektrobiofysikk, simu-
lering
Simulering, olpktrobio-
fysikk, hemodynamikk
On-line databehandling,
blodstrømsmåling

Forskningsaktivitet

Elektrobiofysikk Erik Skaugen og Lars Walløe i samarbeide r.ed
univ.stip. Arild Njå, Fysiologisk inst.,

Univ.lektor Grete Fenstad, Matematisk inst. og hovedfagsstudenter.

Erik Skaugen undersøker egenskapene til forskjellige geometriske
modeller av nerveceller ved digital simulering.

Lars Walløe undersøker små nettverk .w nerveceller (i halen til
kreps) eksperimentelt og eksplorerer oppførselen til modeller av
slike nettverk ved digital simulering.

Blodstrømsmåling Sven-Øivind Wille og Lars Walløe i samarbeid
med professor Egil Amundsen, Inst. for kirurg-

isk forskning, Rikshospitalet, leger ved hjertekirurgisk seksjon,
Kirurgisk avd. A, Rikshospitalet, forskningsstip. Bjørn Johansen,
Matematisk inst., og hovedfagsstudenter.

kruppen har bygget et ultralyd-doppler-flowmeter som på vesent-
lige punkter er bedre enn kommersielt tilgjengelige apparater.
Plowmeteret kan sende signaler pulset, dvs. måle i en bestemt
dybde, og heterodynet, dvs. skille mellom for- og bakover flow,
og kan også spektraanalysere det reflekterte signalet on-line på
en mikroregnemaskin ved hjelp av en fast-fourier transform.
Apparatur for automatisk scanning av bestemte legemsdeler og for
TV-display av resultatene blir nå bygget.

Apparaturen blir brukt til å vurdere pasienter før og etter hjer-
teoperasjoner på Kirurgisk avd. A.

Parallelt med apparaturutviklingen arbeider Bjørn Johansen og
hovedfagsstudenter med simuleringsmodeller av blodstrøm nær del-
ingssteder av blodårer.

Vekstregulering Polf Bjerknes i samarbeid med professor Olav
Hilmar Iversen og andre forskere fra Inst. for

patologi, Rikshospitalet, og hovedfagsstudenter.

Rolf Bjerknes undersøker modeller av cellevekst i hud ved hjelp
av digital simulering. Hovedfagsstudenter arbeider tildels med
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u i 1 sva rende jnviel U T av arnlro ct?l levt-ks t sys terner 'i.eks. dan-
ntMsen av rød,' n.j hv i i e b Lo.i le'-jemer) i samarbeid med fnrskero
som arbeider oksperinwnteU med de samme systemenu.

I :i f urmas ju:is Leor i I samarbeid raed hovedf agsstudcn t Jean Pierre
Cail lot un Jf i søker Ellyn Hisdal hvorvidt

Shannons Kodeteorem for en kanal med støy gjelder generelt for
den gjensidige informasjon, dvs. for enhver sannsy ni i ghe t.s tor-
deling av i nri<jair|.--.sy'nbn leno til kanalen. V i de re Lindwrsøkes det
;:\\)[ddii den •-! jens id iqe i u !'• < i ..«.is _, _.:i i.ppføter ui:q når modul et . iu;.--
t r m n e n e for en gitt fysisk kanal blir foranuret.

Mønstergjenkjenning (pattern recognition): kilen Hisdal li a r irr
ledet et prosjekt for automatisk lesiny av

handskrift. Svertningsdata av hSndskri ftprøven blir lest inn j.
magnetband og analysert på un i ' e r s i u t e t s regnemaskin. Analyse
er planlagt å basere seg på gjenkjenning av tegnenes form, slik
at den J U I J I H H U J I ; er i;,vjiiuiit ^-.u-ifor L. t^i i olseL; varias joncr a\
skri£ ten.

O b s . : P r o f e s s o r I I , Trygve Reenskaugs f o r s k n i n g s v i r k s o m h e t e r
i k k e t a t t med h e r , da den v i l b l i t -a t t med på skjema
fo r S e n t r a l i n s t i t u t t e t fer i n d u s t r i e l l f o r s k n i n g .

Eorskningsgruppe for plasma- og molekylarfysikk

Undervisning/hoyp-d f agsstudenter

Gruppen er interessert i utplassering av hovedfagsstudenter for
å ta oppgåver innen holografiske anvendelser ved SI og FFI.
Gruppen er interessert i folk utenfra som kan gi timeundervisnir.--
i optikk og plasmadiagnostikk.

Samarbeidsprosjekter: Optikk og plasmadiagnostikk

Forskningspersonale

Holter, Øivin
Kay, Arvid

Kildal, Asbjørn
Larsen, Søren H.H.
Lofthus, Alf
Mentzoni, Michael

Pappas, Jan

Tennessen, Finn
Veseth, leif

1)

Førstelektor
Vit. ass. NAVF

Førstelektor
Førstelektor
Professor
dosent

Vit. ass.

Univ.lektor
1.amanuensis

Teoretisk plasmafysikk
Plasmadiagnostikk, ione-
deteksjon
Teoretisk plasmafysikk
Atmosfærisk ozonbestemme1sn
Molekylarfysikk, optikk
Plasmadiagnostikk, gass-
utladningor
Kvantemekanisk molekylar-

Atmosfærisk ozonbestemmeIse
Teoretisk molekylarfysikk

Forskningsaktivitet

Plasmadiagnostikk Mikrobølger anvendes for måling av elektron-
tetthtt og kollisjonsfrekvens. Kryss-modula-

sjon for elektron-energi-relaksjon og Tonks-Dattner resonanser
for elektrontetthets- og profilbestemmeIser. Koeffisienter for
diffusjon, rekombinasjon og "attachment" bestemmes.

1) Gruppeleder



Iune-deteks jon I ono-eks Irak s jon fra tt plasma " ji_-nnc>n: et lit'.-
hull, QMS-analyse av ioner, med og isten rids-

Teoretisk plasmafysikk UndersøkeIser av forskjellige former far
p l a s m a - m s tabi 1 i teter og ikke-i i:,c-dre
r rob 1emer.

Mo_l_e ky 1 a r f y w i k k Kkspcr i pten t. ni 1 o undersøke 1 F. r-r av ;r,n] ,>ky ' • r s
elektronspek t ra . Kvantemekaniske bt-ri"jn i ::•;<• r

av molekylers finstruktur og studier av ytre elektriske vj :• ag-
natiske filters virkning på de molekylære systemer.

Optikk Optisk holografi uy bi 1ledbehandling.

Atmosfæriske ozonbestemmelser Bestemraelse av den vertikale for-
deling av ozon over Oslo.

Spesiell apparatur:

Mikrobølgeapparatur for plasmadiagnostikk (x-bånd og G-bånd,
dvs. ca. 9 og 4 G H ) , likespennings pulsgenerator for gassutlad-
ninger, samt ultra-høyvakuum-utstyr.

Kvadrupol massespektrometer til bruk ved ioneidentifikasjon.

To prisme- og tre gitter-spektrografer, herav to med meget høy
oppløsningsevne.

En del lyskilder av en- og to-atomige gasser.

Høyspenningsutstyr med kondensatorbatteri for bruk ved gass-
utladninger.

Laserutstyr til opplinjering av gitterspektrograf og til bruk
ved optisk holografi.

Eorskningsgruppe for teoretisk fysikk

Undervisning/hovedfagsoppgayer

Gruppen har underskudd på hovedfagsstudenter.
ingen aktuelle steder for utplassering.

Det er heller

Forskningpersorale

Eeg/ Jan Olav
Eriksen, Erik
Frøyland, Jan
Hambro, Lars

Hansen, Håkon
Haug, Arve
Holøien, Erling
Høgåsen, Hallstein
Kolsrud, Marius
Leinaas, Jon M.
Midtdal, John
Myrheim, Jan

Skontorp, Odd
Vøyenli, Kjell
Aashamar, Kjell

Forskn.stip.NAVF
Dosent
1. amar.. NAVF
Univ.stipendiat

Univ.lektor
Førstelektor
Førstelektor
Dosent
Professor
Vit. ass.
1.amanuensis
Vit. ass.

Vit. ass.
Førstelektor
l.aman. NAVF

Teoretisk partikkelfysikk
Relativitetsteori
Teoretisk partikkelfysikk
Teoretisk atomfysikk, par-
tikkelfysikk
Teoreisk partikkelfysikk
S-matrise-mekanikk
Teoretisk atomfysikk
Teoretisk partikkelfysikk
Teoretisk fysikk
Mangepartikke1 fysikk
Teoretisk atomfysikk
Eksperimentell partikkel-
fysikk
Teoretisk partikkelfysikk
Teoretisk fysikk
Teoretisk atomfysikk
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Forskningsakt ivitet

Partikkel fysikk Eeg, Frøyland, Hansen, Høyåsen, MyrJieim,
Skontorp: Veksel virkn inq meLLorr partakler med

høyere spinn. Fenomenologisk beskrivelse av inklusive prosessi:
elastisk sprodning. Samraenhcnq mellom elastiske rg uelastiske
prosesser ved hielp av unitaritet. Utviklino 3" : a *: aanaly se-
program tev ^..per-CERN eksperiment.

Teoretisk atomfysikk Hainbro, Holøien, Midtdal, A.is-'!.amar:
Undersøkelse av atomære og molekylære sys-

temer ved hjelp av en modifisert raoment-metode. Undersøkelse <i
atomære to-elektronsysterner. Unders«Jkelse av korrelasjons-
effektor i atonære spredningspioscsser. Beregning av Lamb-slu ! '
for atomære to-elektron-systemer. Studier av bundne tilstander
i 2- og 3-elektronsysterner. Beregning av kva|ist^sjon*re_til-
stander (resonanstilstander) innen (e ,H), (e ,He ) og (e ,He)
kollisjonssystamer.

Generell teoretisk fysikk Eriksen, Haug, Kolsrud, Leinaas,
Vøyenli: S-matrise-mekanikk anvendt

på QED. Perturbasjonsmetoder i mangepartikkelfysikk. Metoder
til å bestemme effektive operatorer i mangepartikkel-systemer.
Generelle probleraer, grunnlagsproblemer, innen kvantemekanikk,
klassisk mekanikk, statistisk mekanikk, realativitetsteori.



MASSESPEKTROMETRISK LABORATORIUM

Fysikkbygningen, Blindern Telefon: 4h 68 00

LLYir'
Laboratoriet har balanse i antdll hovedfagss tudun ti.'r.

Forskningspersonale

Olav H.J. Christie
Arne S. Stabel
Bjørg E. Alfsen

Laboratoriesjef
Vit. ass.
Konstruktør III

Geokjemi
Spore lomen (.(•• r i Kil vi'
Analyse av arkeologisk
rna te r i a 11 •

itet

Undersøkelse av bergarters og mineralers kjemiske
saininensetning med spesiell vekt på sporelementer med

konsentrasjoner ned til 1 mg/kg (1 ppm). (Christie).

Halvledere: Undersøkelser av sammenhengen mellom halvlederes
egenskaper og deres forurensninger. (Stabel).

Arkeometri: Studium av mulighctene for å benytte sporelemen t-
fordelinger til datering og stedfestelse (proveniens)

for arkeologiske prøver, som jern, klebersten og maling. (Alfsen)

Medisinsk biokjemi: Undersøkelse av innhold av metallioner i
biologisk materiale som tenner, hud og

lungevev foruten spesielle kliniske prøver. (Stabsl, Alfsen og
Christie).

Spesiell apparatur

Gnistmassespektrometer: Type MS 702 fra AEI, Manchester. Ins-
trumentet er utstyrt for kjemisk analyse

av faste stoffer og har fotografisk deteksjon av ionestråle. Det
kan innrettes for mange spesialiserte formål. Utstyret må sies
å ha høy teknisk standard, seiv i internasjonal målestokk.

Densitometri: For utmåling av fotoplater anvendes et Joyce Loebl
Mark III Microdensitometer. Det er koblet til en

Philips 16 bits, 16K datamaskin og det kan utføres en automatisk
interpretering av fotoplatene. Et lignende system finnes bare i
ett annet europeisk laboratorium (Mullard Research), og regnes
som det beste man i dag kan skaffe.
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GEOGRAFISK INSTITUTT ;,

Postboks 1042, Matpni.it i kkbygn i ngen, H!ind«»rn Telefon: 4h bH

Forskningsgruppe fO£ Xii;"'\_a^ gecxorfo\og_i

Undervisrung/hovedoppgavei

Gruppen har et 11 Lo undtM skudd på huvudfagsstudenter, men kan
tenke seg å utplassere hovudfagsstudenter innen sedimentanalyse
til Norges Geotekniske institutt, eventuelt til NIVÅ, og når 'r

r

det gjelder fysikalsk hydrologi til NVE. \,

Gruppen er interessert i undervisning utenfra innen områdene ?j
geoteknikk, forbygningsteknikk og anvendt hydrologi. i'

Mulige samaibeidsprosjekter innen forskning er: ;;'
Erosjon. Sedimentanal yso. Rphandi i mi av hydro! oqlske data. :.

'f-

Forskningspersonale

Just Gjessing Professor Fluvial geomorfologi •;
Kjell Nordseth Univ.lektor Fluvial geomorfologi, t

fysikalsk hydrologi |
Toralf Tjomsland Vit. ass. Fysikalsk hydrologi |

å

Forskningsaktivitet }

Fluvial geomorfologi: Erosjon, transport og sedimentasjonsforløp ;
i vassdrag og deltaer. Hydraulisk til- ;
pasningsdynamikk.

Fysikalsk hydrologi: Avløpsregimets reaksjon på . -'biografiske i
elementer, Flomfrekvensanalyse og regional v

hydrologi. Korrelasjon mellom geomorfologiske prosesser og av- :
løpsfrekvens. :

Spesiell apparatur

Fluvial geomorfologi: Partech LP/NP "Suspended solid monitor"
for turbiditetsmåling. Dybdeintegrerende

vannprøvehentere (Univ. Uppsala). Helaeus brenneovn. 54mm modi-
fisert bunnprøvehenter. Annet vesentlig feltutstyr.

Fprskningsgruppe for glasial-preglasial geomorfologi

Undervisning/hovedfagsoppgaver

Gruppen har for tiden god tilgang på studenter, og er interessert
i eksterne kontakter for utplassering av hovedfagsstudenter,
f. eks. NGU, Veilaboratoriet og Miljøverndepartementet.

Gruppen kan tenke seg å motta ekstern undervisning i glasiologi
og luftfototolkning.

Forskningspersonale

Joh. Ludv. Sollid Førsteaman. Glasial- og periglasial
geomorfologi
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•;,(_• if Sørbel Vit. ass. NAVF Glasial- og periglasial geo-
morfologi

...'on Tulyensbakk ViL. ass. Glasial- og periglasial geo-
i morfologi
,^/st'iin Dick Vit. ass. Luftfototolkning

• jtjjkninqsak ti vitet

',1 au ialgeomorfologi: Regional kvartærgeologi. Kartlegging, gene-
relle kart og kart til anvending i natur-

ircssursforvaltningen. Deglasiasjonsstudier og prosess-studier.
J:osess-studier særlig i brenært miljø med utvalgte studiefelt
j-iultdalsbreen, Finse og Nigardsbreen. Kvartærkartlegging speie] t
!j'"i Dovrefjell, i N. Trøndelag og i Finmark. Innenfor den resente
•:ji 1 i:; i jlgeomorfologien arbeides det med lichtenometri£.'-.e daterings-
jreLoder (lavkronologi) .

% ei i.c.)iasialgeomortologi : Prosess-studier og detaljert kartlegging
r ~ spesielt i Finse-området og på Dovre-

fjell.

j '.if tfototolkning: H jelpevitenskap. Anvendt i ovennevnte.

JSpesiell apparatur
ft

|<artkonstruksjonsmaskiner og luftfototolkningsutstyr.

P yystgeomorfolog\
f
Universitetslektor Tormod Klemsdal: Vind/strand/kystgeomorfologi.

• " ^

, §orskningsvirksonihet
il •£ *—=

lånalyse av vind- og bølgemiljø, samt vind- og strandprosesser,
^eskrivelse og analyse av former dannet av vind eller strand-
^rasesser, sedimentundersøkelser, erosjons- og akkumulasjons-
J|ndersi?kelser, analyse av kystformer/kysttyper.

spesiell apparatur
e '%
i- i||indmålerutstyr.

Wiøforskninq

|niversitetslektor Gunnar Ramsli: Snø, snøskred, snøsikring.

idervisning/hovedoppgaver

)r Djjesielle snø- og snøskredsundersøkelser ønskes samarbeid med
, r t ||iiøgruppen ved Norges Geotekniske Inst i tut t .

^getasjonsgeografi

biversitetslektor Børre Aas: Vegecasjonsgeografi, særlig vege-
} tasjonsgrenser.

rksomhet

lalyse av skog- og tregrenser i Norge, - for tiden analyse av
3elløvskogens tredimensjonale utbredelse.
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ipes ie l l apparatur

Utstyr foi høydeobtsurvas joner. Jurdbunnsundersøkelsene utføret.
av avdelingsleder Harald Sunne Høydal,

Vi tenskapelig assis tent Bjørn Alsakc-t-Nøstdahl : Pt'dologi, kit'1

ibko kretsløp.

K-Tskningsvi rksomhet

Kjemiske analyser av -jord o<j vann.

Spesiell apparatur

Ristesatser t i l mekanisk jordundorsøkolse. Kjemisk analyse-
Lur. pH-meter, ledn.LinjtJfvnuniaittre, vannhentere.
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INSTITUTT FOR GEOFYSIKK

Postboks 1022, Matcraatikkbyyninyun, Blindern Telefon: 4t> Gb 00

Avdeling for fysisk oseanografi

Under-visning,' hovedoppgav ?_r

Avdelingen har overskudd -.v hovcdf agsstudenter, og kan tenkt- scj
utplassering av hovedfagss^'1' enter til NIVÅ og Vassdrags- og hav-
nelaboratoriet i Trondheim.
Avdelingen ønsker å motta undervisning fra NIVÅ.

Forskningspersonale

Odd H. Sælen Professor Fjordhydrografi, fysisk oseanografi
Eyvind Aass Vit. ass. Optisk oseanografi

Forskningsaktivi tet

Fysisk-oseanografisk undersøkelse av norske fjorder.
Måling av partikkelinnhold og oppløste stoffer i sjøvann ved
optiske metoder.
Måling av daglysets spektraliordeling i sjøen.

Spesiell apparatur

27 fots snekke utstyrt for hydrografiske malinger i fjorder.
Vannhentere, vendetermomet-.ere. Elektrisk instrument for verti-
kalserier av temperatur og saltholdighet i sjøen. Endel strøm-
målere, bl. a. 2 internt registrerte målere av Aanderaa-type.
Irradiansmeter, transmisjonsmeter, Typdall-meter.

Avdeling for hydrologi

Avdelingen har overskudd av hovedfagsstudenter, To-tre av dem
får litt veiledning ved eksterne institusjoner. Avdelingen øns-
ker å utplassere hovedfagsstudenter til NVE, Hydrologisk avdeling.
Avdelingen ønsker å motta undervisning fra NVE's hydrologiske av-
deling, NIVÅ, NGI og Utvalg for "Frost i jord".

Forskningspersonale

Marius Todsen Førsteaman. Grunnvanns- og markvannsbevegelse
Nils Roar Sælthun Vit. ass. Hydrometeorologi

ForsRningsaktivitet

Numeriske løsninger av matematiske modeller for grunnvanns- og
markvannsbevegelse. Vannbalanse i høyfjellsfelt.

f Avdeling fer den faste jor4s fysikk

I Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har for tiden balanse i antall hovedfagsstudenter.
Avdelingen har én utplassert hovedfagsstudent, men kan tenke seg
ytterligere utplasseringer når det gjelder marin geodesi til
NTNFK, og når det gjelder seismologi til NORSTAR.
Avdelingen er interessert i å motta undervisning fra oljeindus-
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trien (prosjekteringsmetoder), NORSAR og NGO.

t-'orskningspersonale

Per Moen Førstelektor
Bjørn Gjevik Pørstcaman.
Arne Nilsen Vit. ass.

Fysisk geodesi
Seismologi
Seismisk registrering

Forskningsak tivi t_ct.

Ceodynamikk; Teoretiske studier av de fysikalske årsaker t i l
postglasial landhevning. Studier av nedbøyninger

av jordskorpen ved oppdemning av store vannmagasin. (NAVF-pros\

Seismologi: De kontinentale niarginers innvirkning på forplant-
ningen av seismiske over flatebølger.

Seismikk; Refleksjon av seismiske signal fra lagdelte trukturer
Syntetiske seismogram.

Avdeling for meteorologi

Ondervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har for tiden underskudd på hovedfagsstudenter.
Ikke behov for utplassering.

Forskningspersonale

Arnt Eliassen Professor

Kaare Pedersen Dosent

Eigil Hesstvedt Professor
Ingolf Kanestrøm Førsteaman.
Oddvar Hellevik Vit.ass.NAVF

Numerisk værvarsling, bølge-
bevegelser
Numerisk værvarsling, baro-
klinitet
Luftkjeroi, fotokjemiske modeller
Atmosfærens stråling
Numerisk værvarsling, isentrop-
modell

Forskningsaktivitet

Numerisk værvarsling; Numeriske integrasjonseksperiraenter med
en atmosfæremodell basert på isentrop-

flater beregnet på studium av virkningen av jordoverflatens
topografi.

Luftkjemi, fotokjemi; Simulering av samvirke mellom meteorolog-
iske parametre og kjemiske prosesser i

atmosfæren. En del av hensikten består i å evaluere virkningen
av forurensninger på større og mindre skala.

Atmosfærens stråling: Vekselvirkning mellom strålingsfelt og
atmosfæren, strålingsbalansen i atmosfæren



INSTITUTT FOR GEOLOGI

Postboks 1047, Geologibygningen, Blindern Telefon: 46 6b uO

•%vdpl ing A - generell geologi

Undervisning/hovedfagsoppgaver

For tiden svakt underskudd på hovedfagsstudonter, hvorav 5 tar
oppgaven ved eksterne institusjoner.

Samarbeid ved forskning

Interesse for å nyttiggjøre seg Si's kompetanse J ri r: r: sondi.-bruk
i forbindelse med forskningen i petrografi/vulkanologi.

Johan Naterstad Amanuensis Regionalgeologi, strukturgeologi,
vulkanologi

Ivar Ramberg Univ.lektor Gravimetri, regionalgeologi,
tek tonikk

Svein T. Gjelle Vit. ass. Regionalgeologi, strukturgeologi,
petrografi

Forskningsaktivitet

Regionalgeologi/strukturgeologi/petrografi

Strukturgeologiske/petrografiske undersøkelser i området
Hardangervidda - Ryfylke - Hardangerfjorden. (Naterstad).

Strukturgeologiske/petrografiske undersøkelser i Røssvatnområdet
i Nordland. (Ramberg) .

Strukturgeologiske/petrografiske undersøkelser i Rana, Nordland.
(Gjelle).

Vulkanologi

Oslofeltets magmatiske utviklingshistorie, kalderastrukturene,
granittene.

Gravimetri/tektonikk

Oslofeltets grabentektonikk studert ved hjelp av gravimetri.
Gravimetriske undersøkelser av Jotundekket.
Geofysiske studier av saltdomtektonikk.

spesiell apparatur

Polarisasjonsmikroskoper med gjennomfallende og reflekterende
lys.
Gravimetere: Wardengravimeter og La Coste/Ramberg gravimeter.

Avdeling B - Mineralogi - petrografi

Undervisning/hovedfagsoppgaver

Avdelingen har overskudd på hovedfagsstudenter og er interessert
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i utplassering av hovedfagsstudentei til Norqes Geot.ekniske
Institutt. Aktuelle oppgåver Ugger Innen feltet jordmekanikk.
Avdelingen er interessert i å motta undervisning i geoteknikk.

Forskningspersonaie

Ivan Th. Rosenqvist Professor

Per Jørgensen
(Avd. A)
Micael H. Mladeck

Ellen Roaldset

Per Aagaard

Vi-s-raiogi, krystal Ik-
j.e i rologi

Dosent Seaimentmineralogi, kvartær-
geologi, geokjemi

Amanuensis Mineralogi, krystallkjemi,
krystallstruktur

Amanuensis Geokjemi, leirmineralogi,
sedimentologi

Vit. ass. Geokjemi, leirmineralogi,
sedimentologi

i-'»jisku_inysdk_L i vi Lei

Numedalsprosjektet: Forskningsprosnekt for å klarlegge sammen-
hengen mellorr, løsavleiringer og berggrunner..

Numedalslågens nedslagsfelt valgt t i l dette formål. Berggrunns-
geologisk kartlegging og kvart<ergecloqisk kartlegging. Har ut-
arbeidet kvartærgeologiske kart i 1:5000 og 1:10 000 over ca.
6000 km . Seks-syv hovedoppgaver innen feltet , og en stor kjem-
isk analysemengde. Mikropaleontologiske under* ,Aelser og geo-
fysiske unders(Skeiser. Enforlengelse av dette prosjektet er
undersøkelsen over sedimentene i nordre Skagerak.

Mjøsbassengets sedimenter:

Sporelementgeokjemi; a:

Kvartærgeologi: a:

b:

Sedimentologi:

Sedimentutbredelsen kartlegges. Sed:
mentene undersøkes spesielt m.h.t.
leirraineralogi og tungmetaller.

Fordeling av sporelementer i forskjell i
mineralfaser i kvartære sedimenter og
underliggende berggrunn,

b: Tung metallvariasjon i sedimenter.

Studier over mulige preglaciale, interglacia.
og interstadiale avsetninger i Sør-Øst Norge.
Ulike mineralogiske undersøkelser av våre
kvartære avsetninger.

Saerlig undersøkelser over sedimentasjonsmiljø,
mineralstabillteter og diagenetiske forandringer.

Geofysiske undersøkelser: Utbredelsen av de kvartære sedimenter
er bl .a. undersøkt ved refraksjons-

seismiske, gravimetriske og ledningsevne malinger. Seismisk pro-
filering er utført i Mjøsa.

• å

Krystallstruktur ikjemi): Hydrogenets bindingsforhold er særli-j
studert i skiktgitter- og kjedestrukt.
mineraler.

Spesiell apparatur

Differentialtermisk analysator (Du Font) med to ovner i tempera-
turintervallet !-850°C,-1200°C).
Termovekt (ADAMEL) som går opp til 1100°C.
Røntgenlaboratorium som er utstyrt med: Guinier-kamera,
Debye-Scherrer-kamera, Wibenga (Weissenberg)-kamera,
Siemens difraktometer, Siemens (SR-1) røntgenfluorescens spektrc-



44

meter og har også en enkel oppsats til radiografer ing av sedi-
iiKjntk jerner.
Av det kjemiske analyseutstyr forøvrig kan nevnes:
I'erkin Elmer 50 3 atomabsorpsjon, UNICAM 600 spektrofotometer o<;
Ililijer optisk spektroyraf.

Avdeling C - Paleontologi - stratigrafi

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har for tiden underskudd på hovedfagsstudenter, mon
er interessert i utplassering av hovedfagsstudenter til Konti-
nentalsokkelkontoret (NTNFK).
Avdelingen er interessert i å motta undervisning i sedimentoloqi
uy paleontologi.

Samarbeid inn en

1. Mikropaleontologiske undersøkelser; NTNFK
2. Stratigrafiske undersøkelser på kontinentalsokkelen; NTNFK

Forskningspersonale

Stønner, Leif Professor Paleontologi, stratigrafi,
arthropoder

Nagy, Jenø Førsteaman. Mikropaleontologi, stratigrafi,
ammonitter

Lauritzen, Ørnulf Vit. ass. Microfacies-analyse, sediment-
ologi, stratigrafi

Forskningsaktivitet

Denne avdelingen ved instituttet tar seg av forskning innen emnet
historisk geologi/paleontologi, og forskningen har i første rekke
vært rettet mot problemer innen Oslofeltets karabro-silurlagrekke.
Aktiviteten nå er konsentrert ora fossile arthropoder (Størmer) ,
med materiale også fra utlandet. Dette har resultert i en rekke
avhandlinger.
Paleoøkologiske og sedimentpetrografiske undersøkelser (Lauritzen)
gjøres i Oslo-feltet, og dessuten på arktisk materiale fra Bjørn-
øya og Svalbard. Også dette har gitt flere artikler som resultat.
Mikropaleontologiske undersøkelser (Nagy) ligger også under denne
avdelingen, med forskning rettet mot Nordsjøen og Barentshavet.
Disse undersøkelsene gjøres på kontinentalsokkelmateriale, men
norsk kvartær-materiale inngår også i forskningsarbeidet..
Stratigrafiske undersøkelser basert på blokker fra Barentshavet

j er også foretatt. Flere publikasjoner om disse emner.
i
i

I Spesiell apparatur

\ Diverse utstyr for preparering av fossiler.

i
i
| Avdeling D - Paleobotanikk
I Undervisning/hovedfagsstudenter

Avdelingen har balanse i antall hovedfagsstudenter. Avdelingen
ønsker å motta undervisning i oljegeologi/kontinentalsokkelstrati-



Forskningspersonale

Svui.il B. M.cuir.) ,;,:;l'1ii l"'a L ynulugi , Kun tinentalsokkt;. -
Lios t ra t igraf i , paleobotanik

Kari Henmnusisoen Aikjnurnsis Kvartærbo tanikk, palynolog i ,
'.ia tome-ana lyse

i'trstin Grit f in Vit. -;*••. r a 1 eobotan ikk , poly no logi,
r.akrofoss i 1-analyse

Holge Høeq Vit. ass. NAVF Kvartærbotanikk, palynologi

Forskningsak tivitet '

^• Norske kontinentalsokkelområders paleontologi og stratigrat '

Studier av mikrofossiler i sedimenter fra landområdene som ;
grenser til sokkelområdene i nord (Svalbard, Andøya) for å \
bidra til en biostratigrafisk sonering som kan nyttes ved ',

oljeundersøkelser på sokkelen. 'Manum, i samarbeide med NTNt i

2- Po 1 lenana 1 y t i ske unders øk e laft r fi:.t '-.'orije og New Foundland

(Kari Henningsmoen)

3. Arkeologisk-pollenanaly tiske undersøkelser av det eldste

jcrdbruk i Telemark. (Høeg)

4. Pollenanalytiske undersøkelser og makrofossilanalyse fra

Gamlebyen, Oslo. (Høeg, Griffin)

5. Utarbeidelse av dataprogram for bearbeidelse og tegning av

pollendiagram. (Griffin)

6. Pollenanalytiske undersøkelser fra Værøy. (Griffin)

Spesiell apparatur

Laboratorium for preparering av palynologiske prøver, (kvartære
og prekvartære). Mikroskop og mikrofotoutstyr. Boreutstyr for
pollenanalytisk prøvetaking (kvartær).

Avdeling E - Malmgeologi

Undervisning/hovedfagsoppgaver

Avdelingen har underskudd på hovedfagsstudenter, men er interes-
sert i utplassering. Aktuelle eksterne hovedoppgaver: Kjemisk
analyse på geologisk materiale og isotopstudier samt radioaktiv:
tetsstudier.
Avdelingen er interessert i å motta undervisning i økonomisk gec
logi, grubefag og prospektering.

Samarbeid om forskning

Kaledonis>e kisforekomster (analyseoppgaver).

Forskningspersonale

Jens A.W. Bugge Professor Malmgeologi
Ingolf J. Rui Univ.lektor Malmgeologi, petrografi
Odd nilsen Vit. ass. Malmgeologi, petrografi
Fred S. Nordrum Vit. ass. Malmgeologi, mineralogi
Tormod Sæther Vit. ass. Malmgeologi, strukturgeologi,

sediraentologi
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Forskningsaktivitet

Kaledoniske klsforekomsLer (Karmøy, TrondhjomsTel(•• t, Grong,
Sulitjelma).
Prekambriske kobberforekomster (Setesdal-Telemark, Tysfjord,
Hinnøy, Vest-Finmark).
Nikkel-kobber forekomster (Øst-Finmark, Ringerike)
iiedimentære jernmalmer i prekambrium og kaledor..

Spesiell apparatur

Røntgenfluorescens (Siemens SRS), Atomabsorpsjon (Perkin-
-Elmer 503), Div. geofysisk måleutstyr for prospektering,
Laboratorie-vaskebord, Flotasjonscelle (Denver) , Knuse- og måle-
utstyr, Polarisasjonsmikroskop (Leitz, Zeiss), Hardhetbmåler
(Leitz), Refleksjonsmålingsutstyr (Zeiss), Div. røntgenutstyr
(diffraktometer - Siemens), 9cm Debye-Scherrer, Guinier).

Kontinentalsokkelgeologi/gravimetri

Undervisning/hovedfagsoppgaver

Gruppen har overskudd på hovedfagsstudenter, og er i begrenset
utstrekning i utplassering av hovedfagsstudenter til NTNFK og
I.F.A., særlig i forbindelse med analytisk virksomhet.

Forskningspersonale

Knut Bjørlykke Førsteaman. Sedimentologi, kontinetalsokkelgeologi
Ivar Ramberg Univ.lektor Strukturgeologi, gravimetri

Forskningsaktivitet

Bjørlykke:
1. Undersøkelse av sedimentene i de nordvestlige deler av

Barentshavet mellom Bjørnøya, Hopen og Sørkapp.
Forskningsprosjekt finansiert av NTNFK. Prosjektet påbegynt
i 1973.

2. Undersøkelse av kvartære og tertiære sedimenter fra borhull
i Ekkofisk-området i Nordsjøen.
Se også Eldholm og Jørgensen ved samme institutt.
Prosjektet starter 1974./75.

• J. En sedimentologisk undersøkelse av sen prekambriske sedimenter
| fra den sydlige del av sparagmitt bassenget i Hedmark-Oppland.
[ Prosjektet finansiert av NAVF og går inn i den norske del av
1 det Internasjonale Geologiske Korrelasjons Program, IGCP.

| 4. Sedimentologisk, geokjemisk-mineralogisk undersøkelse av
j kambro-silur lagrekken i Oslofeltet og Trondheimsfeltet.
| Prosjekt finansiert av NAVF, del av IGCP prosjekt.

i Ramberg:
I Arbeider med en geofysisk-geologisk undersøkelse av Oslofeltet,
f et prosjekt som har pågått i noen år og som nå er i ferd med å
I avsluttes. Han har også arbeidet med tolkning av geofysiske og
| særlig gravimetviske data fra kontinentalsokkelen.

Spesiell appp.iatur

har en del analytisk utstyr vel egnet for bearbeidd se



4 7

av sedimenter og seJimfntsre bergarter fra kontinentalsokkelen.
1 Røntgenfluorescens, Atomabsorpsjon, Røntgenrii f fraktometer,
Induks jonsovn Cut Cut bun-S vovel bustemme Iser.

Anvend_t_ tjep t'y_s i kk

Undejry isn i ng^ 'hoved f
Gruppen har noe lediy kd^jsitot når det «jjolder hovedf.agsstudi.-i ••
or, men er interessert t utplassering av hoved fagsstudenter til
NTNFK. Aktuelle hovedoppgaver lit.yer i området marin geofysikk
geologi.

Forskningspersonale

Olav Eldholm Uosent Mar i r. geofysikk, geologi
Gisle Grønlie Førsteaman. Anveridt geofysikk

Forskiningsaktivitet

Marin geofysikk-geologi: Samarbeidsprosjekt (Eldholm) med Jord-
skjelvstasjonen, Universitetet i Ber:••>

på den norske kontinentalmargin og i Barentshavet. Seismisk re-
fraksjon, refleksjon, magnometri.
Samarbeidsprosjekt med Lamont-Doherty Geoluyical Oljservatory, J
Columbia University, New York. Generell maringeofysikk og geoi, *|
1 Norskehavet, Grønlandshavet, Barentshavet med omliggende omr:. ;-.;ij

1
Varmestrøm: Samarbeidsprosjekt (finansiert av NAVF) med MIT c< ;f

Deutsche Landesamt flir Bodenf orschung . :|!

Tyngdemå linger: Regionale malinger sammen med NGO, detal jmålir. ;t f]
i egen regi. Målingene gjøres for bedre å kunn? |

tolke regionale og lokale geologiske forhold. (NAVP-støttet). f

Geofysiske malinger av kvartære avsetninger: Finansiert av NAVF •
Siktemål å finne *

tykkelsen på sed imentbassenger i Østlandso- '~ådet.

Spesiell apparatur

2 gravimetre (lWorden, 1 La Coste/Ramberg) , :
1 proton presisjonsmagnetometer (G 816 - Geometries),
1 Ørstedmeter (flux-gate), 1 kombinert enhet CP og SP-målingpi ,
1 EM-gun - (ABFM), 1 EM-gun, dobbel dipol (APEX),
ett utstyr for å måle varmeledningsevne på borkjerner,
1 VLF-instrument (anskaffes 1975),
ett boreutstyr for kjerner (inntil 3ra),
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M1NERALOGISK-GEOLOG1SK MUSEUM

Sars gate 1, Oslo b Tele fun : C3 G'j 00

Undervisning/hovedfagsoppgaver

"...~Ct-L ii<-ir o m t r e n t b a l a n s e - A a..tall h .. ve Jf aj.s_'. ....._..... * . * J J I . - 1 J -
ne tilfeller kan det være aktuelt med utplassering. Museet er
interessert i å niotta undtu v isning i databehandling og alJt i B(. J kk.

Fo rskningspersonaIe

A.
B.
I .

J.

L.
A.
W.

K.
B.
B.

E.
H.
B.
A.
S.
E.

0. Brunfelt
Bruun
Bryhni

A. Dons

B. Garmann
Gaut

L. Griffin

S. Heier
B. Jensen
Larsen

R. Neumann
Neumann
Nilssen
Råheim
Sundvoll
Tveten

D. van der Wel

Lab.ingeniør
Lab.ingeniør
Førstekonservator

Førs tekonserva tor
(bestyrer)
Vit-, ess. (Prosj.)
Museumsaspirant
Førstekonservator

Professor II
Amanuensis
Vit. ass. (NAVF)

Vit. ass. (Univ.)
Professor
Tekniker
Amanuensis
Lab.ingeniør(NGU)
Vit. ass. (Univ.)
Vit. ass. (Univ.)

Neutronaktiverings-ana]yser
Silikatanalyser (ves. "våt-vei")
Petrologi, strukturgeologi,
gneisregionen
Petrologi, strukturgeologi,
byd-øst Norge
Neutronaktiveringsanalyse
Osloområdets petrologi
Dypbergarters petrologi/geo-
k jemi
Varmestrøm, aldersbestemmelse
Sporelementfordel ing
Osloområdets pptrologi, struk-
tur
Petrokjemi, EDB
Norske mineralforekomster
Pegmatitter
Aldersbestemmelse
Massespektrometrisk analyse
Kartlegging, struktur, Lofoten
Mineralkjemi

Forskningsaktivitet

Hovedfagsstudenters forskning for sin cand.real. eksamen er ikke
tatt med her. Følgende større forskningsprosjekter beskrevet i
årsrapport for 1971 fortsatte i 1972 og 1973:

En norsk geotravers, NAVF
APOLLO-prosjektet, NTNF
Systematisk undersøkelse av norske mineraler og
mineralforekomster, NTNF (avsluttet)

Prosjekt "REE ved elektronmikrosonde" i samarbeide med Megon og
delstøttet i 1972 av NTNF (B.3393) ble i 1973 etablert som NTNF
prosjekt B.0562.4039 "Fensfeltets REE-mineraler". Det er fore-
tatt analyse av diverse mineraler med kvantitativ bestemmelse av
REF, videre paragenese-studier og metodeutvikling. Cand. mag.
Reidar Åmli som utfører arbeidene har også begynt studier av
scandiums geokjemi i Fensfeltet og foretatt innledende undersøk-
elser av REE i et område S for Bjorvatn ved Herefoss, Vest-Agder.
NTNF støttet til prosjektet bortfalt pr. 30.6.73 da resultatet av
NTNF prosjektet B.0560.4322, Fensfeltet, en økonomisk utredning,
ga en negativ konklusjon såvidt angikk thorium.

NTNF prosjektet B.0801.4043 "Sjeldne elementer i sulfider", ble
i år etablert og er fortsatt et samarbeidsprosjekt med A/3 Syd-
Varanger. Cand. mag. L.B. Garmann som utfører arbeidene, har
tatt for seg norske sulfidmalmer og bestemmer kvantitativt gull,
sølv, kobber og nikkel ved instrumentell eller radiokjemisk



neutronaktiveringsanalyse. Rapport fra undersøkelse av fem ser.-
er malmer ng bergarter (hver serie på 5-12 enkeltprøvcr) er sen:'
A/S Sydvaranger. Garmann har også deltatt i et samarbeide med
dr. Morton/dr. Ramsay (University of Alberta, Canada) ang. gull
i åtte prøver fra Yellowknife. Analyseresultåtene er avlevert.

Cand. real. E.-R. Ne^irann har fortsett sitt iirboulc: aystemar. ;
kjemisk undersøkelse av pyroksener, amfibolor oy Ke-Ti oksyder .
Oslofeltets dypborgarter.

Sporelementfordeling i anorthositt-playioklas er påbegynt som
forskningsprosjekt ved førstekonservator W.L. Griffin.

Feltarbeider:

1. Lofoten-Vesterålen (Griffin, Ncdland, Hakkin.en, Glassley,
Olsen, Tveten og Heier).
Kartlegging og bearbeidelse utføres i samarbeide med Norges
geologiske undersøkelse oq bl.a. en qruppe strukturgeoloqer
fra Rice University, Houston, Texas. Studier av Rb/Sr og
Pb/Pb utføres ved P.N. Taylor, Oxford.
Flere hovedoppgaver og engelske og amerikanske Ph.D. gradei
er basert på disse undersøkelsene.

2. Av videre prosjekter kan nevnes:
Radioaktive elementer i Oslofeltet (Raade). Intet feltarbei:
er gjort.
Brandsnuten manganforekomst (van der Wel).
Skyvedekkene Hardangervidda-Ryfylke (Andresen). NAVF pros-
jekt under ledelse av J. Naterstad, Institutt for geologi,
Blindern.
Kongsbergområdet, geokronologi og petrologi (Jacobsen) .
Supplerende kartlegging for NGU, kartblad Skien 1:2!3G 000
(Dons) i Bamble-Drangedal-Tørdal, 26. mai - 1. juni,
10. - 16. oktober.
Varmestrøm i Norge (Heier i samarbeid med amanuensis G. Grør-
lie. Institutt for geologi).
Prekarobriske sen-postorogene granitter i S-Norge (radioaktiv-
elementer og dateringer) (Heier og Killeen).
Supplerende undersøkelser i Osloområdet for utgiveise av ny
guidebook (U-forlaget). (Dons)

Spesiell apparatur

Neutronaktiveringsapparatur: Gamma spektrometer on-line med
NORD-1 regnemaskin basert på Ge(L;
detektor.

Radiometri: 400-kanals pulshøydeanalysator og 5 in x 5 in Na I-
scintillasjonsdetektor.

Massespektrometri: Micro mass MS 30. Thermal ionization source
mass-spectrometer med automatic field-contrc
led peak-jump operation.

Røntgenanalyser: To Philips røntgen spektrografer (PW 1410 oq
PW 1540) .
Debye-Scherrer og Guinier karaeraer for røntger
diffraksjon.
ASTM katalog (bare for uorganiske strukturer). /

Electron microprobe: ARL-EMX electron microprobe anskaffet av
museet og NTNF's Sentralinstitutt for in- ;
dustriell forskning i fellesskap.
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Spektrofotoraeter: Beckraan atomadsorpsjon spektrofotometer

Databehandling: NORD-1 regnemaskin (16 K)

Utstyr til: Knusing og homogenisering av bergarter.
Produksjon av bergarts-tynnslip, polerslip, micro-
probe-preparater.
Mineral separasjonsutsty r.

PALEONTOLOGISK MUSEUM

Sars gate 1, Oslo 5 Telefon: 68 69 60

Undervisning/hovedoppgaver

Museet har underskudd på hovedfagsstudenter. Museet er inte-
ressert i utplassering av hovedfagsstudenter til NTNFK når det
gjelder mikropaleontologiske undersøkelser. Museet ønsker
undervisning fra NTNFK.

Forskningspersonale

Gunnar Henningsmoen Professor Paleontologi (arthropoder),
stratigrafi

David L. Bruton Førstekonservator Paleontologi (arthropoder),
stratigrafi

Natascha Heintz Konservator Paleontologi (vertebrater),
stratigrafi

David Worsley Førstekonservator Paleontologi (brachio-
poder), stratigrafi

Johan F. Bockelie Vit. ass. Paleontologi (echino-
dermer), stratigrafi

Forskningsaktivitet

Paleontologi: Ved museet følgende grener: Systematisk paleonto-
logi (særlig reptiler, fisk, urfisk, echinodermer,
trilobitter, trilobitoidéer, ostrakoder, brachi-
poder, chitinozoer, radiolarier, sporfossiler),
paleobiologi, paleoøkologi, peleobiogeografi,
fylogeni.

Stratigrafi: S«rlig biostratigrafi, - laginndeling basert på
fossilenes opptreden i sedtmentbergartene.

Sedimentologi: Særlig for å utrede paleoøkologi og avsetnings-
forhold.

Kartlegging: Sedimentbergarts-lag, særlig i Oslo-Asker-området.

Vesentlig eldre paleozoikuro (kambro-jilur),
også yngre paleozoikum (devon, karbon, perm)
og mesozoikurn.

Materialets alder:

Undersøkelsesteknikk og -roetoder

Feltarbeid; Innsamling etter forskjellige modeller. Oppmåling
av lagrekker. Måling av fossil-orientering. Regi-
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strering av fossilinnhold pr. flate-enhet. Måling av sediment-
strukturer. Kartlegging. Fotografering.

Preparering av prøver

Mekanisk preparering: Med elektriske "tannlege"-bor og hammere,
ultralyd, prepareringsnåler, sandblåser;

ved hurtige temperaturendringer; polering av flater, fremstilliu.
av tynnslip.

Kjemisk preparering: Utløsing av makro- og mikrofossiler ved
syrer, oppløsing av fosailer .fted syrer for

frempreparering av overflateavtrykk, avstøpning av naturlige og
kunstige avtrykk med plaststoffer, impregnering av skjøre fos-
siler.

Undersøkelse av prøver og av feltobservasjonsdata: Mikroskoperir •$,
{inkl. SEM) , |

måling og statistiske undersøktlser (inkl. EDB), identifikasjon :
av fossiler og sedimentstrukturer, kjemiske analyser, analyser
av feltobservasjonsdata, fotografering.

Spesiell apparatur

Steinsag

Slipemaskiner for polering av flatar på stein og for fremstillin ?
av tynnslip av fossiler og bergarter.

Sandblåser for preparering av fossiler.

Elektriske prepareringsbor (diverse typer).

Ufestyr for fremstilling av plastavtrykk, plastavstøpninger,

plastroodeller, og for plastimpregnering av fossiler.

Diverse binokularmikroskoper av forskjellige typer.

Diverse fotoutstyr for makro- og mikrofotografering.

For øvrlg benytter forskerne seg til tider av EDB, Scanning elek
tronmikroskop (SEM), og vil også kunne ha nytte av røntgenutstyr
og divert° annen apparatur, som ikke finnes på museet.

Samarbeid om forskning

Foruten at samarbeid pågår med NTNFK (innen sokkelrelevanl pale-
ontologi og stratigrafi) gjelder at forskningen generelt ved mu-
seet egner seg for å trekke på faglig kompetanse ved NTNFK og
også teknisk kompetanse. Videre tilgang til NTNFK1s apparatur
og mullgens annen apparatur ved NTNF.
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BIOKJEMISK INSTITUTT
,:LB-bygningen , Postboks 10 4 1 , H i i ndern TLf. 46 6b 00

'' • f. o r v i s n i n q/ h o ve d o pp q a ve r

I r.s ti Lut tet. har balanse i antnll noved f agss t udfnfe r .

Sarnarbeidspros jekter

Ins t i tu t te t er i første rekke interessert i samarbeid med
ins tiLusjoner innenfor medisinsk/bickjemisk forskniny,

Forskningspersonel1

Inland, Sør^n Profpscnr Vr>V:s th<?mmende stoffnr
Zimmer,Trino-l.ise Førstelektor Riosyntese av peptider
.jyen , Tordis , Beate Amanuensis Nucleinsyrer i gjær
Smith-Kielland,

Ingrid Førstelektor Alkylering,nukleinsyrer,reparasjon
Mc.Kinley,Mac.Kee,

John Dosent Enzymologi, Fysikalsk biokjemi.
Sletten, Knut Førstelektor Prinwerstrukturbestemrnelse av

polypetider
Helgeland, Liv Forskn.stip. Biosyntese av plasmaglykoproteiner.
Christensen,Terje B Førsteaman.Glykoproteiner.Analytisk ultre-

sentrifugering
Kristensen,Tom Vit. ass Reguleringsmekanismer i cellekjernen
Koitlund,Jostein Vit.ass Celleveksthemmen.de steffer.

Forskningsaxtivitet

Biosyntese av peptider. Studiene gjelder polypeptid antibiotika
og t i ldels peptider fra pattedyr. (Zimmer)

Vesltheminende stoffcr. Metafasehemmere og hemmere av DNA synteser,
(Laland)

Nucleinsyrer i gjær. Lokalisering, organisering og transkrip,
sjon av gener (rDNA) for ribosomal RNA i
Saccharomyces cerevisiae. (Øyen)

; Innvirkning av mono- og dialylex^ende stoffer på RiJA og DNA i
' :-rokaryote og eukaryote celler Reparasjon av skader i DNA.
; ' (Smith-Kielland)

I Virkningsmekanismen for enzym-coenzymer og regulering av en-
I zymers akt iv i te t . Dehydrogenaser, ispenzymer, coenzyø og virk-
| ningen av enkelte medikamenter.
| Kjemisk modifikasjon av enzymer, kinetiske og fysikalsk bio-
I kjemiske teknikker. Fluorescens og spektrofotofluorometri.
| (Mc.Kinley Mac Kee)
| HriiTiærstrukturbestemmelse av c-phycocyanin.
I Karakterisering av amyloid proteiner (samarbeidsprosjekt med

overlege Natvig) Karakterisering av polypeptider fra human
I .'.ypofy&e (samarbeidsprosjekt med overlege Trygstad) . Karakteri-
II s e r i n g av o l g o k l o n a l e immunoglobul i n g e r ( s amarbe idsp ros j ek t med

p r o f e s s o r Harboe)
For disse studier benyttes en aminosyreanalysator BC-200 og en
sekvensanalysator JAS-4 7K.

(Sletten)
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av denne biokjemiske metodikk. (Christensen)

i ;. rokko Kjerneproteiner, både histon^i og ikke-his toner, modi-
fiseres i cellekjernen ved kovalent binding av poly(ADP-ribose
ril proteinet. Denne prosessen antas å ha betydning for regu-
lering av biokjemiske prosesser i kjernen, f.eks. DNA- og RNA-
syntese. Det arbeides for tiden ned rensing og karakterisering
av enzymet som katalyserer syntesen av poly(ADP-ribose).

(Kristenseri'

Vekstheniroende stoffer. M tafasehemrnere og hemmere av DNA synti-; %
(Holtlund) |

l 1_ apparatur

For primærstrukturbestemmelse blir axninosyreanalysator BC-200
og sekvensanalysator JAS-47K benyttet. (Sletten)

Den analytiske ultresentrifuge benyttes t i l å karakterisere
biologiske makromolekyier, særlig med hensyn t i l molekylvekt
og molekylenes form. Instrumentet er en Beekman model E.

(Christensen;



KJLMICK INSTITUTT,

Kocmiby-jninyon, PoKtbck;; 10.3"!, Blindern To le fon: 16 6B

Avdeling for uorganisk kjemi

Avdelingen har underskudd på hoved fagsstudenter . Tre sindentcr
•j-jør omlag halvdelen av si.n hovedoppgave ved IFA, i forbindeluo
:ned pågående samarbe ids pros jektur .

Forskningspersonale

Brattås, Leif
Furuseth, Sigrid
Grønvold, Fredrik
Kiekshus, Arne
Kofstad, Per

Vit. ass. Faste stoffnrs kjemi
Førsteaman. Faste stoffers kjemi
Dosent Kalorimetri
Førsteaman. Faste stoffers kjemi
Protessor Faste stotfers .Jtjemi Ihøytem-

peraturer, korrosjon),
oksyders egenskaper
Mossbauerspektroskopi
Faste stoffers kjemi
Faste stoffers kjemi
Tenslmetri

Vit. ass.
Førstelektor
Førstelektor
Univ.lektor

Nicholson, D.G.
Røst, Erling
Selte, Kari
Svendsen, Sven R.

- . , , . .
Forskningsaktivitet

Seiv om fullstendige strukturbestenunelser i prinsippet .kan utføres
på basis av pulverrøntgendiffraksjonsdata, setter vanskelighets-
graden vanligviiS ganske snevre grenser for de problemstillinger
som kan løses. Utstyret av sistnevnte type er derfor spesielt
nnskaffet madi hanblikk på faseanalyser og studier av :fasetrans-
formasjoner imellom 4,2 og 1600 K. . • : ,. •;-•••'. .

Supplert med måling 'aty temperaturavhengigheten av elektrisk led-
ningsévrié, magnotislc "susceptibiiitet, magnetisering o.'lj. saunt
Mossbauer spéktrdskopi,, brukes pulvérdif f raks jonsutstyret til
undersøkelser^av den "kjemiske bindingstilstand i faste stoffer.
Av andre metoder som 'ér benyttet til dette formål,,kan nevnes
nøytiondiffra^ktoinértrl og NMR-studier hvor de aktuelle malinger ut-
føres ved h.h.v. "i'nStit.utt for atomenergi og Sentralinstitutt for
industriell 'forskriiVig; • \ '-

Instituttet er -ve£,-utstyrt for termo'ijemiske undersøkelser. Til
dette formål er det;fø.rst og fremst utviklet et datamaskinstyrt
høytempera-turkailorimetsr, et "drop"-kalorimeter og et xeaksjons-
kalorimeter, særlig meid henblikk på detaljert kartlegging av fase

; eLIjar; orden-MGirderi-omvandlingei. Videre er det utviklet ut-
istyr for forskjellige ;typer damptrykkmålinger t i l bruk for fase-
ianalytiske pg, t&ifippdynamiske undersøkelser. For t i l fel ler der
|nøyaktig; .bestemfnslse, av termodynamiske parametere ikke er påkrev-
|et, rår-åns.titutlet over kommersiell apparatur for mikrokalori-
imetri og kombinec.t- DTA/DTC-analyse.
i . . \ ; : . : . . • . •

|Spes iel 1 apparatur- . ;"

Damptrykk måléiitstyr (for forskjellige trykkområder)
løytempéiatur-kaloriiiiétre (for forskjellige formål)
Kjemiske VirarispOrtreaksjoner - utstyr for.
•lagnet^sk suscfe^JUbiiftetsmå leuts tyr
'lagrtetome'ter (type. Î qnerV med Urgostat)
tetkllotfra.flsk''uts'tyr.; Mossbauer spektrometer.



1

Ovnsutstyr for synteseformål
Røntgendiffraksjonsutstyr (for enkrystaller og pulver, høy

lav temperatur)
Termovekt (DTG/DTA, type Mettler)

Avdeling for organisk kjemi

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har for tiden underskudd på hovedfagsstudenter. En
student tar oppgave ved SI og en ved NLH, Ås. Avdelingen er i
begrenseL utstrekning interessert i ytterligere utplassering av
hovedfagsscudenter til SI når det gjelder kn talyses t.: J.ier .
Avdelingen kan tenke seg å motta undervisning i petrokjemi.

Forskningspersonale

Johannes Dale
S.L, Bjørnstad
G. Borgen

D. Greig
R. Lichtenthaler
K. Titlestad
J. Grundnes
G. Hvistendahl
0. Kjølberg
E.H. Eriksen
E. Kloster-Jensen
S. Kolboe
P. Kolsaker

R. Koppang
T. Ledaal
S. Ore

L. Skattebøl
G. Becher
K. Berg-Nielsen
P. Frøyen
K. Kleveland
K. Sydnes
J. Skr anis tad

K. Undheim

Professor
Vit. ass.
Prosjektbearbeider
(NTNF)
Stip. (NATO)
Stip. (NTNF)
Stip. (NAVF)
Førsteaman.
Førstelektor
Førstelektor
Stip. (NFFR)
Førsteaman.
Førstelektor
Førstelektor

Amanuensis
Førsteaman.
Dosent

Professor
Stip.
Vit a«s.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Førsteaman.

Dosent.

Michel Gacek

Per Egil Hansen

Leif A. Riege

Olav Thorstad

Tyge Greibrokk

Stip. (NTNF)

Vit. ass.

Vit. ass.

Vit. ass,

Lektor(anal.kjemi)

m

i

Organisk kjemi
Cykliske oxymetylener
Komplekserende cykliske
etre
Multicykliske aminer
Cy an in- farge s to f fe r
Cykliske peptider
Spektroskop!
Organisk massespektrometri
Karbohydratkjemi
Ferromoner i fisk
Acetylener, kumulener
Heterogen katalyse
Organiske reaksjoners
mekanisme
Perfluor aromater
Pe roksyd-k j emi
Polymerkjemi, geler,
sorpsjon
Organisk kjemi
Allener
Heterocykler
Ferromoner
Hormoner
Små ringer
Organisk heterocyklisk
kjemi
Syntetisk organisk kjemi,
organisk medisinsk kjemi,
organisk massespektrometri
Organisk syntese/cytostat-
ika, CD-studier
Organisk syntese/valensiso-
meri, steroid kjemi
Organisk syntese, addisjons-
reaksjoner \
Organisk massespektrometri, >
fordampningsprosesser,
tautomeri
Organisk kjemi, hypotalamus
peptid hormoner, isolerings
arbeider/biologisk materiale



Forskningsaktivitet

,,/kliske forbinde laur : Gi uppuiiti aktivitet kan kur uk Lui
syntese- og konformasjonsstudier av cyk-

i iskc forbindelsor (vesentlig mellomstore og s te re ringer). Kn
vLktig metode er dynamisk IJMR-apck troskopi.

'•'. issL'Spok t ro mo tri: Undcrsøki-1 i-.oi uvur f ordar.j.:. ;.:. -si-1 -_.i ̂  J<_- I L
i massespoktroraetoret med hevedvekten på fnr-

>lampnlnqen av myaniske saltc-r og zwi tturioner. Studier av ga:,s-
formige ioners kjemi med hovedvekten på kinetikk oy mekanismer av
uniinolekylære prosesser i slike ioner.
Karbohydratkjemi: Syntese av forskjellige monosaxkarider, spesi-

elt uronsyrur. Analyse av polysakkaridor i
lavarter med henblikk på en systematisk kartlegging av innhold oq
type polysakkarider i de forskjellige arter.

Ferromoner i fisk: Undersøkelse av ferromoninnhold som utsondres
ira tisk og strukturoppklaring av aisse.

Acetylener: Syntese og spektroskopiske studier av sterkt umettede
molekyler med høy symmetri.

Heterogen katalyse: Arbeidet er konsentrert om teori og metodikk
for oppsetting av nøyaktige kinetiske lig-

ninger for katalyserte reaksjoner. Målet er øket forståelso av
en katalysators virkemåte og bedrede muligheter for beskrlvelse
av industrielt viktige reaksjoner.

Reaksjonsmekanismer; Nukleofilers reaksjon med elektronegativt
substituerte allylhalogenider.

Perfluoraromater: Syntese av polymere perfluoraroraater som den-
tal materiale. Undersøkelse av toksiske for-

bindelser fra dentale plastmaterialer.

Peroxyd-kjemi: Omfatter fremstilling, analyse og fys./kjemiske
undersøkelser av hydroperoxyder, peroxyder og

persyrer. Reaksjoner med 0 3 og spesielt H,0 2 i fort. løsnir.ger
og i sterkt konsentrert form.
Polymerkjemi: Kinetikken vr.1 polymerisasjonsreaksjoner. Polyraer-

molekylers form og solvatasjon i oppløsning.

Geler: Tverrbindingsreaksjoner og gel.dannelse. Faseseparasjon
i og kjemisk nedbrytning av polymere geler.

Sorpsjon: Sorpsjon av lavmolekylære vesker og damper i hydrofile
polymerer.

Organisk kjemi: Syntetisk kjemi, reaksjonsmekanismer, insekt-
kjemi.

Allener: Syntese og termiske reaksjoner.

Heterocykler: Syntese av antivirale forbindelser.

Ferromoner: Isolering og karakterisering fra barkbiller.

Hormoner: Syntese og biologisk aktivitet av insekthormoner.

Små ringer: Syntese og reaksjonsmekanistiske studier.

Organisk heterocyklisk kjemi: Syntese og reaktivitetsstudier av
cyklopenta-tiofener og ortokinoide

heterocykler. Organiske forbindelsers reaksjoner i elektrisk
lavtemperatur plasma.
Syntetisk organisk kjemi: Heterocyklisk kjemi, cykloaddisjoner/-
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Spesial I apparatur

Varian 60 MHz NMR K jprnespinn-rosoifinsspek t re skopi for proLoi,
kjerner med spinndekopler og variabel tem-
pera turenhet .

Varian 100 MHz NMR for proton 09 fluor resonans med spinndekop.
var iabe l temperaturenhet og computer.

Masse-spektronieter AE1 MS 902 høytoppløsende (opptil 70 000) • .
Ipt t i ] DS-T0 ri,iiaanlf"]g nnm hohn^dl er hncl'

høyt- oq lavtoppl/>sende spektra. OCJR.̂  utstyrt for malinger av
l.P. (A.P.) oq metastabile ovoryanger.

Cd instrument Jasco automatic spektropolarimeter J 10 for mali
av UV-absorpsjon og circular dicroisme med varia-

sjon av bølgelengden fra 185-700 nm. Lyskilde: 500W xenonlamp.

Differensial Scanning Calorimeter for måling av små forskjellei
i stoffers enthalpiforandrinq< :

som funksjon av temperaturen.

'Light Scattering" apparat Cenco-TNO for molekylvekt-bestenunel«
og studier av polymermolekyler i op;-
løsning.

"High speed" membran-osmometer Hewlett Packard 502 med skrivei
og variabel temperaturenhet for

moiekvlvek tbestenimelse av polymere forbindelser .

Apparatur for n-.åling av absorpsjonsfunksjon og kinetikk

Av tner vanlige instrumenter kan nevnes: div. gasskroraatografer,
(Varian), analytisk og preparative med flammeionisasjon - eller/-
og varmeledningsdetektor og med el ler uten temperaturprogrammer i r.:
iR-spektrometer (4000-250 era ) , UV/synlig spektrometer 200-900 r;
dipolmeter, katetometer, ozongenerator, oksygenanalysator, polari-
meter.

Samarbeid or1 forskning

Katalyse

Avdeling for fysikalsk og teoretisk kjemi

Undervisning/hovedoppgaver

Gruppen har for tiden underskudd på hovedfagsstudenter,

Forskningsgruppe for strukturkjemi/elektrondiffraksjon

Otto Bastiansen Professor Organiske forbindelser
Arne Almenningen Førsteaman. Apparatur, måleteknikk
Per Andersen Førsteaman. Frie radikaler
Arne Haaland Univ.lektor Metallorganiske forbindelser



: i;,s Martin Seip Univ.lektor Struktur oy bi ndinys teor i
:-.r G. Strand Univ. lektor Organiske forbi ndelser,

spredninysteori
.abet.h Astrup Vit. ass. Konformas jonsana lyse , f otoelek t ren ,

spektroskopi
. .• Kernholt Sttp. (NAVI-1) Organiske forbindelser

ijunde t stn Vi i . _;.-.- . . . - f urbindi-'l ser
• iii Kveseth Vit. ass. Konformasjonsanalyse
i idar Stølevik Univ.stip. Konformasjonsanalyse
-.t-jnhild Seip Konstruktør Apparatur, organiske f orbindi- Lŝ -r

V'.J r s kn ings akt i vi tet

i -blemstil 1 inc;: Studiet av struktur, konformas jon , indre bevey-
else og bindings!orhold i organiske, uorganiske
og metall-organiske molekyler.

••V'f ode : Først og fromst ni okt rondi f fraksjon av moie-kyler i qass-
fase, men også normal-koordinat analyse, "molecular mech-

m i c s " beregninger, ab initio molekylorbitalberegninger og foto-
• • lektronspektroskopi .

i nkeltprosjekter:

i) Strukturen til frie radikaler (Per Andersen)
ii) Strukturen til organometalliske og kovalente uorganiske

molekyler, spesielt derivater av beryllium, bor og alumin-
ium (Arne Haaland, Hans Martin Seip, Grete Gundersen og
Ragnhild Seip).

iii) Strukturen til molekyler med indre hydrogenbindinger
(Otto Bastiansen, Liv Fernholt)

tv) Bestemmmelse av likevektskonformasjoner og rotasjonsbarri-
erer i molekyler med stor indre bevegelsesfrihet
(Otto Bastiansen, Arne Almennigen, Hans Martin Seip,
Reidar Stølevik, Evabeth Astrup og Kari Kveseth) .

v) Studiet av reaksjonsmekanismer i gassfase (Otto Bastiansen
og Kari Kveseth).

Spesiell apparatur

Gruppen disponerer fire dirfraktografer for registrering av in-
tensiteter av elektronstråler spredt fra gasser eller amorfe
.•itoffer. Intensiteten registreres ved hjelp av fotografiske pla-
ter. Den eldste diffraktografen som er konstruert og bygget i
Oslo, ble tatt i bruk i 1955. Den har vært forbilde for alle som
:ienere er blitt bygget, også for den kommersielle Balzers Eldi-
uaph. Gruppen disponerer også en enhet av denne typen. Videre
har vi en spesialbygget enhet for registrering av lav-vinkelspred-
ning og er i ferd med å sette opp en diffraktograf som er bygget
på SI og som vi har fått låne.

Gruppen har to fotometre for bestemmelse av den optiske tetthet
på de fotografiske platene. Det ene som er bygget på instituttet,
overfører data til papirbånd, det andre, et Joyce-Loebl fotometer,
har automatisk registrering på magnetband.

Forskningsgruppe for mikrobølge spektroskopi

Undervisning/hovedoppgaver

Gruppen har balanse i antall hovedfagsstudenter. Ikke behov for
utplassering.



Forsk nings p_e rs o n a l̂ e

Møllendahl, Harald
Marstokk, Karl-Magnus

Univ.stip.
[,ab. i ngeniør

Mikrobølgespektroskopi
M i V. r obø 1 gss pek t ros kop i

Fe r = <2 - "2S akt ij£U_e t

MikrobøIgespektroskopi: Molekylspektroskopi i frekvensområdet
a ^ ^ ^ ^ ^ noen hundre GHz. I dette

frekvensområdet er det overqanger mellom molekylenes rotasjons-
energinivåer som gir opphav t i l spektrene. Metoden er vel egnt'
t i l struktur og konformasjonsbestemmelse av stoffer i gassfase.
I t i l l egg bestemmes dipolmompnter, kvadrupolkoblingskonstantei
og en rekke andre viktige molekylparametre.

Spesiell apparatur

To luxkrobølyespektiograier, konstruert og bygget ved Kjemisk in-
stitutt. Frekvensområde 8 til 40 GHz. Strålekilder: Klystror.-
er og BWO. Modulasjonsfrekvens: 50 KHz og 30 KHz.

Forskningsgruppe for strukturkjemi - røntgen

Undervisning/hovedoppgaver

Gruppen har for tiden underskudd av hovedfagsstudenter.
behov for utplassering.

Ikke

Forskningspersonale

Sven Furberg
Chr. Rømming

Jan Hvoslef
Arvid Mostad
Per Groth
Erik Bye
Ed. Hough

Professor
Dosent

Førstelektor
Førstelektor
Kons. (NAVF)
Vit. ass.
Vit. ass.

Dag Semmingsen Vit. ass.
Knut O. Strømme Førstelektor

Bernt Klewe
Mi Andersen
Hans J. Talberg

Førstelektor
Vit. ass.
Vit. ass.

Nukleinsyrekomponenter
Diazoanaloger, bioaktive mole-
ky ler
Ascorbinsyrederivater
Biologisk aktive molekyler
Organiske molekyler, EDB
Analgetica
Biologiske jernkcmpl., transport
Hydrogenbindinger, krystallfysii
Uorden i krystaller,
krystall termodynamikk
Carbanioner etc.
Biogene aminer
Nitrosoforbindelser

Forskningsaktivitet

Studier av molekylers og kompleksers struktur og komformasjon
v.h.a. én-krystall røntgen diffraksjons metoder.

Spesiell apparatur

En datastyrt fire-sirkel automatisk diffraktometer
En hullkortstyrt fire-sirkel automatisk diffraktometer
En manuelt fire-sirkel diffraktometer
Diverse utstyr for fotografisk registrering av røntgen diffrak-
sjon fra én-krystaller



Forskningsgruppe for spektroKkopi

U ndervisning/hovedoppgaver

Cruppen har for tiden underskudd av hovedfagsstudenter.

;• atskningspersonale

F.lse Augdahl Førsteaman. Vibrasjonsspektroskopi
.lust Grundnes Førsteaman. UV spektr., vib., spektro.
Peter Klæboe Dosent Vib. spektr., konform, anal.,

høytryk.
Torill Woldbæk Vit. ass. Vibrasjonsspektroskopi

For skningsaktivitet

Vibrasjonsanalyse av enkle, symmetriske molekyler, tre-ringer,
fem-ringor, soks-ringer, acctyl-jnur, eL/l^nei,
kumulener, cyanider.

Konformasjonsanalyse i gass, væske, løsning og krystallinsk til-
stand av cyclohexaner, etaner, propaner,
ally1forbindeIser.

Høytrykks-spektroskopi av diverse halogenerte organiske for-
bindelser.

Saltsmeltestudier ved Ramanspektroskopi (temp. 200-600°C).

Kvartsitter og enkrystall-kvarts undersøkes ved infrarød spektro-
skopi og korreleres med geol-

ogiske egenskaper. "Charge-transfer" (donor-akseptor) komplekser
og hydrogenbindingskomplekser studeres ved spektroskopisk teknikk.

Spesiell apparatur

Infrarød spektrometer modell Perkin-Elraer 22 5, med gitterraonokrom-
ator i området 5000-200 cm

Infrarød spektrometer modell Perkin-Elmer 21, med NaCl monokroma-
tor i området 4000-650 cm

Diverse tilleggsutstyr, strålekondensor, celler for gass, væske,
fast stoff, varmecelle, kryostater etc, utstyr for høytrykks-
spektroskopi opp til ca. 100 kbar trykk.

Ultraviolett, synlig spektrometer modell Beckman DK-1, med kvarts
monokromator i området 200 run.
-2800 nm.

Raman spektrometer modell Cary 81 med heliuro-neon laser 6328 Å og
argon ione laser 4880, 5145 Å og andre.

Forskningsgruppe for teoretisk kjemi

Undervisning/hovedfagsstudenter

Gruppen har balanse i antall hovedfagsstudenter. Det er ikke
behov eller muligheter for utplassering.

Forskningspersonale

Hans Martin Seip Førstelektor Elektrondiffraksjon,
Hartree-Fock-MO-beregninger
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Harald H. Jensen
5ve in Sæbø

Univ.s t ip . Har troe-Fock-ItO-beieyninger
V i t . a s s . Hartree-Fock-MC-bereyninger

For skningsa k t i v i t e t

i!ar tree-Fcj-i-MO-bt-vo«.]n lnyer . Hohky U >il
ab m i t i o - t y p e fo re t a s for f o r s k j e l l i y o
one sammenlignes med observer te da ta ora

i ' ..i.:. •- i"t- y:. i:iyu r a v

I:,L> leky ler , og resultat
s 1 ikc forol iqqer .

Fclyende personer er tilknyttet avdeling for fysikalsk og teo-
retisk kjemi, roen tilhører ikke (bare) en av forskni ngsgruppe:.'
nevnt ovenfor.

Kai Grjotheim
Bjørn Pedersen

Andreas Reine

B. Bergsnov
Hansen

Professor
Professor II,
(r.wvods i . SI)
Vit. ass.

L a b . i n g .

S a l t s m e l t e s t u d i e r
Spi nnspek t r o s kopi , s trukturk ji •:•
u . L. i f l a t e r
Fysikalake strukturbestemmelse;;
metoder, karbohydratsti'uktur

Over f latefysikk, hetrogen kava".
i

Overflatefysikk, hetrogen katalyse: Ved "Flash Filament" o.i,
metoder å måle termodynam-

iske likevekter og kinetikk gassadsorpsjon på rene metall over-
flater. Ved målingene fås informasjon om aktiverings- og inter-
aksjons energier som igjen danner bakgrunnen for bestemmelse av
modeller hetrogene katalytiske reaksjoner. Vidcre, problemer
med å etablere og måle lave trykk.

Avdeling for analytisk kjemi

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har et lite underskudd på hovedfagsstudenter. Avdel-
ingen har to studenter som tar hovedoppgaver eksternt, og er
interessert i en videre utplassering.

Forskningspersonale

Walter Lund Førsteaman.

Lise-Nette Opheim
Finn J. Langmyhr
Yngvar Thomassen
Kjell Taugbøl

Vit. ass.
Dosent
Vit. ass.
Førstelektor

Sporanalyse, automatisering,
elektroanalyse
Automatisering, elektroanalyse
Kjemisk analyse, sporanalyse
Kjemisk analyse, sporanalyse
Organometallisk kjemi, koordir.:|
sjonsforbindelser, molekylære i
komplekser
Elektrokjemi, kinetikk,
løsninqskjemi
Elektrodekinetikk, an jon adsorf
sjon, elektrokatalyse

Tot Hurlen Dosent

Elisabeth Eriksrud Vit. ass.

Forskningsaktivitet

Sporanalyse: Utvikling av analysemetoder for kvantitativ bestem-J
meise av tungmetaller i sjøvann og biologisk materi|

ale. De metodikker som benyttes er særlig anodisk stripping
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vol t ametri , oq a t. ijii.ib.si 'rps j< -nKspok t rome t r i kombi n- r t wil w,:,t r',1 -
;<Tt potensial elektrolyse. (Walter Lund)

•••... t i.iiMt isoi ing av elekt roanaly tiske teknikker for analyse et v t.l.j.
farmasøytiske preparater. (Walter Lund oq l,isi_-
W t »• •• ' • ' • • . . -

f;'->mp_leksk je >: Dot er utviklet regnemask inproyramrner f<jr bi-tuj-
iiincj av K tdbi 1 i te tskonstan tor fur kr,;i,plt_kscj 'it

! ra potensio, fiske data. (Walter Lund)

•'. )i-'inisk analyse: Utvikling av nye analysemetoder for bestommolse
av hoved-, minor- og sporkomponenter i uorgan-

iske materialer, spesielt de som er av interesse for 'juoloyi og
teknisk uorganisk kjemi. (F.J. Langmyhr)

Sporanalyse: Utvikling av nytt utstyr og nye metoder for besiem-
melse av spormetaller i organiske og uorganiske
materialer. (K.J. Langmyhr)

Hporanalyse: Utvikling av nye metoder for bestemmeIse av salt-
matriks ved preelektroly isk separasjon og kvanti-

tativ besteranelse ved atomabsorpsjonsi,j)ektrofotometri.
(Y. Thomassen)

organometalllsk kjemi: Struktur- og bindingsforhold, reaksjons-
mekanismer. Spektroskopiske metoder,

molekylvektsbestemmelser, stabilitetsundersøkelser. (K. Taugbøl)

Elektrokjemi: Kinetikk cv metall/metallion-reaksjoner på faste
metaller og flytende amalgamer i komplekserende

og ikkekomplekserende media (korrosjon, batterier). Liganderings-
effekter på redox-reaksjoner (komplekskjeroi). Elektrokjemisk
kinetikk og termodynamikk i blandede løsninger og i sterkt konsen-
trerte vandige løsninger (løsningskjemi). (Tor Hurlen)

Anjar adsorpsjon og elektroanalyse: Effekt av spesifikk adsor-
berte anjoner på hastigheten

av metall/metalljon reaksjoner på kvikksølv. (Elisabeth Eriksrud)

Spektrofotometri: Cary modell 14 skrivende spektrofotometer,
dobbeltstråleinstrument med to manokromatorer

for bøigelengdeområdet 186-2650 run. Lysvei opptil 10 cm. Utstyrt
med termostaterte selleholdere. Tilleggsutstyr for måling av
reflektert stråling.
Spektrofotometri: Cary modell 16 manuelt spektrofotometer, dob-

beltstråleinstrument med to monokromatorer for
bølgelengdeområdet 186-800 nm. Instrumentet har meget god foto-
metrisk nøyaktighet og presisjon. Lysvei opptil 10 cm. Utstyrt
med termostaterte selleholdere.

Atonu-bsorpsjon: Perkin-Elmer modell 303 spektrofotometer med
utstyr for atomisering i flamme og i grafittovn.

(Nytt spektrofotometer og nytt utstyr for atomisering i grafitt-
ovn er under anskaffelse.)

Samarbeid om forskning

Sporanalyse, metallurgisk analyse, overflatestudier.



A v do_l ing for '%j_<-_rnok jt\rai

LI n de rv i stun <-j ,_h ovedoppgaver

.V/del ingen hai balanse e l l e r svakt undi'iskudd av hoved f ayss t v.,:i-
Ler. Avde 1 i •'. - -r. ',11' f i r e hovecif aot;:; L «.nient er sor, •_..ii r.ovedopj •
gåven eks t e rn t , eg kan tenke sog en videre u tp las se r ing . Som .
t u e l l oppgave ni".Tcs programmer i mj av NORD 1.
Avdol i ngen or i r. 11 ros sor t i å woLUi undorvibu iruj i j r ene r av

inon.

Forskningspersonale

JoroLf Alstad

Bernhard Bergersen
Tor Bjørnstad

Vørsteaman.

S t i p . NAVF
Vi t . a ss .

G. Chr. Christensen S t i p . LMK

Leif Furbu
Otto Glomset

Einar Hagebø

Eivind Kvåle
Alexis C. Pappas

Brit Salbu
Magne Skarestad

Vit. ass.
Vit. ass.

Førstelektor

Univ.lektor
Professor

Vit. ass.
Vit. ass.

Lanthanider, fisjon, to-fasi-
kjemi
Elektronikk, instrumentering
Aktiveringsanalyse,
kjernespektroskopi, hurtigkjc:
Fallout (Sr-90)-studier,
væskescintiHasjonstelliny
Væske-væske ekstraksjon
Kjernereaksjoner, kjernespek-
troskopi, ISOLDE-kjemi
Kjernereaksjoner, kjernespek-
troskopi, ISOLDE-kjemi
Kjernespektroskopi, hurtigkje;
Kjernereaksjoner, analyse-
metoder
Analysemetoder
Kjernespektroskopi

Forskningsaktivitet

Kjernereaksjoner Radiokjemiske undersøkelser av fisjon, spalla-
sjon og fragmentasjon, fremkalt ved bestråling

av uran med neutroner eller energirike protoner. Bestemmelse av
reaksjonstverrsnitt, rekylegenskaper og fordelingen av kjernelad-
ning på produktene benytte for å belyse reaksjonsmekanismen.
Kjernereaksjoner indusert av 14 MeV neutroner fra egen neutron-
generatoi." kan studeres.

Kortlivede radionuklider Avdelingen deltar i et internasjonalt
samarbeid, ISOLDE, som muliggjør felles

apparatur og instrumentering og arbeidsfordeling medlemslabora-
toriene imellom for å bestemme et stort antall kortlivede radio-
nuklider over hele masseområdet.
Det element hvis isotoper ønskes studert/ føres kontinuerlig inn:
en masse-separator og de adskilte isotopers kjerne-egenskaper
blir målt ved bruk av egnede detektorer og pulshøydeanalysatorer.
Dette fordrer at en er i stand til å utvikle en effektiv og hur-
tig separasjonsmetode i vakuum for det element radionukliden er
en isotop av. Studier av flyktige metallforbindelser er mest ak-
tuelle. I et svensk-norsk prosjekt SISAK, bestråles uran med
14 MeV neutroner, hvorved det dannes en rekke kortlivede fisjons-
produkter. Fisjonsproduktene ekstraheres fra, og ved en serie
ekstraksjonstrinn som styres automatisk, renfremstilles det ele-
ment hvis kortlivede isotoper en ønsker å studere. Undersøkelsu
av spesifikke on-line ekstraksjonsmetoder, etterfulgt av spektro-
skopisV-e arbeider for b1 .a. lanthanider, tinn og andre elementer
som dannes i fisjon, er de mest aktuelle oppgåver.



• i - i n e s p o k t r o . s k o p i A v a n s i ' r t i : i . < l ' ' * r t u t : ; t y r v c l . i v d r . 1 i r . ' j i - n -
. d e t mulig å u t f ø r e kjernespektrcwsktepiske

:K r . En NORD-1 regnemaskin v i l høre t i l d e t t e u t s t y r e t , og en
..r; t i g del av a r b e i d e t e r dat --.N'hanri 1 ingen . De r a d i o a k t i v e v k -

. U T som kan unde r søken , •• : - i !=err>p del?, ved TSOf DE..J -CERN -7
I.-.S.JI. r t e r e s hjem, og d e l s \ e - r . j e i p av avdel i ngens "•néutronger.e-

• , i t : i r b l . a . 1 S I S A K - p r o s j e k t e r . . • • :

.i iysumetoder .U.trvikl.fcng av ui.aiyaoinutoder t i l bestenunelse av
s p o r e l e m e n t e r ved bruk av n e u t r o n a k t i v o r i n g ( t e r -

• r.kv, epitermiske og 14 MeV). Anrilysene utføres såvcl nondes-
•. : .klivt som destruktivt. Innenfor avdelingen og i samarbeid, med
, J i t iris ti tus joner anvendes metodene på aktuelle økologiske pro-

. livmer, som forurensning osv.

Måling av,likevektsfordelinger ved hjelp ev tracer-
metoder hvormed det er. mulig å bestemme kompleks-,

• nstanter for metalJ.T-ioner med betydelig større nøyaktighet enn
.vd potensiometrisk t i t rer ing. En kan også bestemme ^H og AS for
^•aksjonen. Arbeidet er.fokusert på lanthanider og deres kom-
: lakser med tf-hydrok6ydkarbonsyrer h_vor en er intejressert i å
-. larlegge selve utby-ttingsmekanismen. og ligandtalletfc innflytelse
;.."i ioneby^te.rs-ypteinejts evne t i l å separere lanthanider.

yjske-væske ekstraWfejcyn'' Ekstraksjoh av metallioner studeres. vsd
r ^ r - - ^ :-'J bruk av AKUFVÉ, et apparat for koljitin-

,;orlig unåersøkelse" åy Tordelingskoeff isienter Ved yæ^ke-eitstråk-
s^on. Metallionérie^ foréligger i fbrnr av radioaktive7 tracere'j" og
e<straksjbhsdataeh^^'freriiiommer lettvint., og hurtig. "Éĥ 'eir 'primSrt
i^teresssert i ekst^aksjbn sbiii sep^rae'^pnsmetode spesi'ejt for.:',
lanthanidéfi m&n£Sp|> r̂'å:t&ren er også Vé̂ . egnet for stjiåier'av kotr.-
plekskona%ånt^V*^3^it .d;anneisé,^héirg.J.sine, termodyrik^ikk bg .^.
k inét ikk5 védr" va^lfe^i^i l raks jon,'; i-feytibpT^ke utby t t i n^é^éaks j i n é t .

-BY-i-^nfcåQflfeibåndstasjon, plot ter , papir^ape-punch og
-leser. f•"•tilRftyeSirig^fc'il regneroafeJtin'en ful l t ut.-tyt for';'-sgidk-
troskopi fted ;t65eé'?t,i) lCaetektorer-!6g-tilhørendé élektfpnikit.; - -

14 MeV neutrongen$Éatflr,,-t-Iype^Philips/ brukbar N-flu^apca. 3*10 /
x»jc .'•>•[.•'••' / c r a /pek.» .-jAutomatisk bes-fcrllingsanlegg.

AKUFVE Apparat fof^JeoHtfnuerlig'ihnsai^iing av væske-væske ekstrak-
sjonsdata.-'•'^-sérttrifuge med absolutt fases^å ias jon.

Elektronisk deteksjonssystem for radioindikatorer med automatisk
og simultan datautskr i f t . ' ' ' ' ' ' '"' ^'';••:';•• • - ' • ••.;•

*yi 1''?*-• A •'* • • • ' ' i - ' ^ ' - * • ? - '

Samarbeid om forsknltng ' . . . .. :'.

Anvendelse av analyS-efflétoder.
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MATEMATISK INSTITUTT

Matematikkbygningen, Blindern Telefon: 46 68 00

Avdeling A, (Matematikk)

Undervisning/hovedfagsstudenter

Avdelingen kan ta imot flere hovedfagsstudenter.
for utplassering.

Ikke behov

Forakningspersonale

Alfsen, Erik
Aubert, Karl Fgil
Fenstad, Jens Erik
Peskine, Christian
Jensen, Ronald Bjørn
Stønner, Erling
Hustad, Otte
Laudal, Olav-Arnfinn
Birkeland, Bent
Gulliksen, Tor
Holm, Per
Høegh-Krohn, Raphael
Johnsen, Jon
Laksov, Dan
Reed, Jon
Skau, Christian
Sund, Terje
Tomter, ter
Øvreliu, Nils
Anderaa. Stål 0.
Alberverio, Sergio
Bratteli, Ola

Digernes, Trond
Fornæss, John Erik
Hansen, Idar
Jahren, Bjørn
Skjelbred, Tor
Ellingsrud, Geir
Høstraælingen, Chris-
telle
Johnsbråten, Håvard
Kleppe, Jan Oddvar
Lundquist, Rune
Moldestad, Johan
Normann, Dag
Nyberg, Anders
Olsen, Gunnar
Piene, Ragni
Straume, Eldar
Søreng, Jan
Vehusheia, Jan

Professor
Professor
Professor
Professor
Prof. II
Professor
Dosent
Oosent
Univ.lektor
Førstelektor
Dosentstip.
Førstelektor
Univ.lektor
Førstelektor
Førstelektor
Univ.lektor
Førstelektor
Førstelektor
Dniv.lektor
Førstelektor
NAVF - Stip.
Forskn.stip.

Forskn.stip.
Rekr.stlp.
Forskn.stip.
Rekr.stip.
Rekr.stip.
Vit. ass.
Vit. ass.

Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.

Funksjonsanalyse
Algebra
Logikk
Algebra
Logikk
Funks jonsnnalyse
Funks jonsanalyse
Algebra
Differensiallikninger
Algebra
Differensialtopologi
Matematisk fysikk
Tallteori
Algebraisk geometri
Topologi
Funksjonsanalyse
Grupperepresentasjoner
Trans formas jonsgrupper
Kompleks analyse
Logikk
Matematisk fysikk
Matematisk fysikk og funk
sjonsanalyse
Funksjonsanalyse
Funks jonsanalyse
Topologi
Topologi
Topologi
Algebra
Algebra

Logikk
Algebra
Topologi
Logikk
Logikk
Logikk
Funksjonsanalyse
Algebra
Topologi
Funksjonsanalyse
Algebra
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A v d e l i n g B, (Mekanikk)

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har balanse i antall hovedfagsstuderLer.
kan tenke seg å motta undorvi sning i elektron ik»' <~ci

Avdelingen

?!?.r s knlngspersona le

Palm, Enok

Kvalheim, Arve
Lauvstad, Vetle
Ri is, Eyvind

Weber, Jan Erik

Ellingsen, Torbjørn

Johannessen, Bjørn

Kvernvold, Oddmund
Røed, Lars Petter
Tveitereid, Morten

Professor Teoretisk hydrodynamikk,
bølgeteori

Lab.ing. Eksperimentell hydrodynamikk
Univ.lektor Teoretisk akustikk
Univ.lektor Teoretisk hydrodynamikk,

bølgeteori
Univ.stip. Teoretisk hydrodynamikk,

bølgeteori
Prosj.ass. Teoretisk hydrodynamikk,

bølgeteori
Prosj.ass. Teoretisk og eksperimentell

hydrodynamikk
Vit. ass. Teoretisk hydrodynamikk
Vit. ass. Teoretisk oseanografi
Vit. ass. Teoretisk hydrodynamikk

Forskningfc aktivitet

Eksperimentell hydrodynamikk: Eksperimentelle studier av ter-
misk konveksjon i væsker og i

porøse media, stabilitet av væskestrømmer, bølgebevegelse.

Teoretisk oseanografi: Studier av hav^ts hydrodynamikk. Teo-
retiske analyser av bølger og strøm i
havet.

Teoretisk hydrodynamikk: Lineær og ikke-lineær stabilitet.
Teknisk konveksjon i væsker og porøse

media, dobbel diffusiv konveksjon, kcnveksjon med boreovergang.

Teoretisk akustikk: Ikke-lineær akustikk, transmisjons- og
spredningsteori, aerodynamisk generert lyd.

Silgeteori: Bølgeforplantning i væske og elastisk medium {hav-
bølger, fjellbølger, jordskjelvbølger, dispersjon,
energiforplantning, effekt av store amplituda.

Teoretisk hemodynamikk: Beskrivelse av blodstrømsystemet v.h.a.
hydrodynamikk.

Eksperimentell hemodynamikk: Eksperimenter og malinger på raen-
nesker, dyr og modeller til hjelp
for den teoretiske hemodynamikk.

Spesiell apparatur

Forsøksrenne; Apen vannkanal 470x600 mm, lengde 10 m. Glass i
vegger og bunn, stllbar helning, typisk vann-
føring ca. 100 e/s.

Roterende bord: Diameter 670 mm. Kontinuerlig variabel rota-
sjonshastighet.

Forsøksapparatur for å studere termisk konveksjon i væsker og
porøse media, stabilitet av væskestrpmmer, blodstrømning.



Fotolaboratorium

Måle- og registreringsutstyr:

67

Varme film (tråd)-anemometer (Dl.c

Mikropropeller (Kent) , Viskosi.-
meter.

Datalogger med 10 kanalscanner,
DTU (Data Transfer Unit), 6 siffer digitalvolnieter,
ACD (Ana]og-digital omformere) og Incremental Tape Recorder.

6 kanals lysstråleskriver (SE 6008) og 6 kanals forsterker
(SE 993) .

Oscilloskop, Stroboskop, Funksjonsgenerator, Counter/Timer,
Nullpunktsreferanse-kommer (for termoelementer), termostat-
kontrollerte bad.

Samarbeid om forskning

Eksperimentell hydrodynamikk - Eksperimentell hemodynamikk

Avdeling C, (Statistikk og forsikringsmatematikk)

Undervi s n i ng/hovedoppgave r

Avdelingen har balanse i artall hovedfagsstudenter. Fem studen-
ter tar hovedoppgave ved eksterne institusjoner og avdelingen
kan tenke seg en videre utplassering til f.eks. Norsk Regnesen-
tral og Statistisk Sentralbyrå. Avdelingen kan tenke seg å
motta undervisning ^ra Norsk Regnesentral, Statistisk Sentral-
byrå, Kreftregisteret o.l.

Forskningspersonale

Bjerve, Steinar Univ.lektor

Fenstad, Grete Univ.lektor
Norberg, Ragnar Univ.lektor
Reiersøl, Olav Professor
Sandved, Else Univ.lektor
Sverdrup, Erling Professor

Toroprsen, Erik Dosent

Asymptotisk teori, ordningsobser-
vatorer
Robuste statistiske metoder
Forsikringsmatematikk, risikotecr.
Køteori og markovprosesser
Betinget inferens
Multippel statistisk inferensteor.
statistisk avgangsanalyss
Statistiske eksperimenter, desi-
sjonsteori

Fo rskningsaktivitet

Asymptotisk teori: Studiet av konvergenshastigh«t i forbindel.^e

med sontralgrenseteoremet.

TnA-erdighetsteori: (Aktuarmatematikk) .

Metoder i køteori, særlig anvendelse av køalgebraer.
•-.irkovprosesser, :ielvis

Teori fer
i forbindelse med køteori og populasjons-

^t.itistisk avgamjsanalysc! omfatter metoder i dødelighetsstatis-
ii"';ken. - Multippel dos is jonsteori. - Ett ernne innen sta-
t i s t isk i n f e rens t.eo r i .

.''ei ir.get Tn^erc-ns p3 grunnlag av ansillære observe-
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Statistiske eksperimenter (modeller) Vurdering av statistiske
eksperimenter m.h.p. deres
informasjonsinnhold.

Spesiell apparatur

/ bordregnemaskiner Canor. + 1 bordregnem^skin Canon

Samarbeid om forskning

Avdelingen er interessert i kontakt med stat ist ikere ved andre
NTNF-institusjoner.

Avdeling D, databehandling og numerisk analyse

Undervisning/hovedoppgaveir

Opptaket til DB hovedfag er adgangsbegrenset. Avdelingen har
stort underskudd på veiledningskapasitet. 15 studenter tar
hovedoppgaven enoternt, og avdelingen er interessert i en videre
utplassering til Norsk Regnesentral når det gjelder datafag og
optimering, og til N.R. og SI når det gjelder numerisk analyse.
Avdelingen ønsker å motta undervisning fra disse og andre ins-
titusjoner.

Forskningspersonale

Randolph, Paul

Dahl, Ole-Johan

Spurkland, Sverre

Jonassen, Arne

Amble, Ole
Dahl, Olav

Lyche.. Tom
Wang, Arne
Aarnæss, Erik
Hesjedal, Oddvar
Gjessing, Stein

Førsteaman.

Professor

Prof. II

Univ.lektor

Førsteaman.
Univ.lektor

Univ.lektor
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.
Vit. ass.

Operasjonsanalyse, matematisk
optimering
Programmeringsspråk, computer
science
Databasei, dataklassifikasjon,
representasjon
Computer science, program-
systemer
Numerisk matematikk, generelt
Numerisk matematikk, partielle
differensiallikninger
Numerisk matematikk, splines
Programmeringsteori

Forskningsaktivitet

Avdelingen henviser interesserte til utredningen "Gjøkungen"
som kan fås på fakultetssekretariatet.
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Forskningsgruppe for sikkerhetste:-inologi/dynainikk

Gruppen har en NTNF-stipendiat i arbeide. Gruppen kan tenke
seg å ta imot hovedfagsstudenter innen teoreisk termo-hydro-
dynamikk på området reaktorteknologi.

Forskningspersonale

Jan Bosio

Roar Holt

Pag Malnes

Jon Rasmussen

Oddbjørn Sandervåg

Saburo Toda

Olav Øye

Avdelingsing.
Siv. ing.
Fysiker
Cand. real.
Ovoring.
Lic. tech.
Avdelingsing.
Siv.ing.
Fysiker
Cand. real.
Assoc. Prof.
Dr. Eng.
Fysiker
Cand. real.

Reaktorteknologi, varmetekn
to-fase væskemekanlkk
Reaktordynamikk, EDB

Rcaktortoknologi.,
dynamikk, to-fase væskemeka.
Reaktorteknologi, termo-hydr
dynamikk, EDB

Reaktorteknologi, to-fase
væskemekanikk
Reaktordynamikk, EDB

Forskningsaktivitet

Sikkerhetsanalyser; Utvikling av program for beregning av trykk-
og kjøleforhold i reaktorkjernen ved brudd
på primærsystem i en lettvannsreaktor.

Utvikling av program for beregning av trykkforløp i sikke,rhets-
beholder i tilfelle brudd på primærsystem i en lettvannsreaktor.

Reaktordynamikk: Utvikling av et 3-dimensjonalt reaktor-
dynamikkprogram.

Grunnforskning to-fase strøm: Modellutv/ikling Innenfor to-fase
strøm teknologi.

Forskningsgruppe for sikkerhetsteknologi, systemanalyser

Forskningspersonale

Olav Ørjasæter Avdelingsing. Reaktorteknologi, sikkerhets-
Siv.ing. analyse, pålitelighetsteknolog.

Halvdan Sekkesæter Overing. " " "
Siv.ing.

Forskningsaktivitet

Sikkerhetsanalyser; Analyse av lettvannsreaktorenes sikkerhet.

Sikkerhetsanalyse av alternative forlegninger av kjernekraftverk,
spesielt fjellforlegning.

Driftserfaring og pålitelighetsteknikk: Innsamling av driftser-
faring fra utenlandske

kjernekraftverk samt feil og vedlikeholdsdata fra andre kilder. •.
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Utvikling av analytiske metoder innen pålitelighetsteknikk.

Systemanalyse: Tilpasning og anvendelse av analytiske metoder
innen system-konstruksjon og -evaluering, dvs.
i kostnad/nytteverdi/risiko-analyser.

Fq rskningsgruppe for sikkerhe tsteknologi , radiologisk nu I jøvern

:J n der visning/hovedoppgaver

Tiruppen har ikke arbeidsoppgåver sora egner seg for hovedfags-
sludenter. Gruppen er interessert i å gi undervisning i biolog-
isk skjerming, miljøpåvirkning fra radioaktive stoffer, spesielt
i forbindelse med kjernekraftanlegg.

Forskningspersona le^

Ulf Tveten Avdelingsing. Radiologisk miljøvern og biologisk
Cand. real. skjerming

Dag Thomassen Fysiker " "
Cand. real.

Erik Kvaal Siviling.
Siv.ing.

Forskningsaktivitet

Radiologisk miljøvern: Byggestedsvurdering (Kjernekraftanlegg i
Norge).

Utvikling av regnemaskinprogram for beregning av radioaktive ut-
slipp til atmosfæren, spredning av radioaktive stoffer, kontami-
nerte arealer samt strålebelastning (dose).

Biologisk skjerming: Utvikling av reghemaskinprogram for biolog-
isk skjerming av radioaktive anlegg og
komponenter.

Annet: Analyse av forskjellige typer kjernekraftanlegg ved nor-
maldrift samt uhellssituasjoner.

Forskningsgruppe for prosessdynamikk

Forskningspersonale

Kjell 0. Solberg Overingeniør (Siv.ing.)
Jon E. Jacobsen Prosjektingeniør "
Steinar Ekrann " "
Arild Ek
Terje Sira " "
Tørris Digernes " "
Erik Gran " "
Tore B. Miiller " "
Sven Nuland "

Forskningsaktivitet

Matematiske prosessipodeller: Grunnleggende metodestudier innen
matematisk prosessmodellering og

nyere multivariabel prosess-styring. Metodearbeidet omfatter

Matematiske
prosessmodeIler
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blant annet matematiske teknikker av særlig betydning for ana lys-
av prosessmetallurgiske og prosesskjemiske oppgåver. Den opp-
arbeidede kompetanse utnyttes til oppdragsvirksomhet for norsk
industri og omfatter prosessanalyser ved hjelp av matematiske
modeller med henblikk på bedret prosesskonstruksjon oe, optimal
driftsstyring. De største oppdragsgiverne på detce området for
tiden er: A/S Årdal og Sunndal Verk, Elkem-Spigerverket A/S,
A/S Norsk Jernverk, Mosjøen Aluminiumsverk, Norsk Hydro A/S,
A/S Megon & Co.

Oppdragene har hittil omfattet modellerings- og regulerings-
oppgaver innen:

Elektrolyse - Kontinuerlig støping - Ekstraks jonsprosi.-ss;

Elektriske reduksjonsovner - Termiske, mekaniske, elektriske
felter - Overvaking av kraftnett.

Erfaringene fra de industrielle prosjekter virker fruktbart og
styrende på de mer grunnleggende metodeundersøkelser. Omfanget
og karakteren av diss-i blir tilpasset den løpende og forventede
oppdragsvirksomhet på området.

Isotoplaboratoriene

Undervisning/hovedoppgaver

Laboratoriene har én hovedfagsstudent i arbeid, og kan tenke sec
å motta flere, f.eks. i forbindelse med miljøvernprosjekter.
Det &r ikke interesse for å gi undervisning i anvente fag.

Forskninqspersonale

Ulf Been

John B. Dah.1

Oddvar Kjensli

Nils Kaltenborn

Eiliv Steinnes

Jonas Thomassen

Odd To11an

Bjørn Brorson

Forskningssjef
Siv.ing.
Seksjonsleder
Cand. real.
Produksjonsleder
Cand. pharm.
Seksjonsleder
Siv.ing.
Seksjonsleder
Dr. philos.
Gruppeleder
Cand. real.
Sivilingeniør
Siv.ing.
Sivilingeniør
Siv.ing.

Isotopteknologi, strålings-
teknologi
Isotoptekniske anvendelser

Fremstilling radiofarmaka,
reagenser
Reaktorbestrålinger, gamma-
bestrålinger, isotopfremstil.
Aktiveringsanalyse, kontroll-
analyser, standarder
Strålingskjemi, dosimetri

Isotoptakniske anvendelser

Kontrollanalyser, standarder,
preparater

Forskningsaktivitet

Produktutvikling: Utvikling og tilpassing av nye radioaktive
legemidler og kjemikalier med fremstillings-

prosesser. Utprøving av produktene i samarbeid med potensielle
brukere ved sykehus, laboratorier og bedrifter. Frembringelse
av egnede stoffer for spesielle formål, hvce kommersielle pro-
dukter ikke er tilgjengelige.

Prosessteknikk for isotoper: Metoder for aktivering av stoffer
ved neutronbestråling i reaktor.

Strålingskilder. Prosess- og håndteringsteknikk for radioaktive
stoffer. Laboratorieteknikk.
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Kontrollmetoder: Kontrollmetoder for nye isotoppreparater og
forbedriruj civ pr/vemutoder tor r.-ksia tcrcndo

preparater. Utarbeidelse av kalibreringsopp]egg og referanse-
ptuparater. Utarbeidelse av kvalitetsstandarder.

ITdcer- og måleanvt2ndelser: Metode r for undersøkelse av indus-
tr iel le prosessparumetru o-j -:.. :.. . -

søkelser innen naturvernsektoren. Snøtaksering for kraftsel-
^kaper. Innen naturvernsektoren er det aktuelt med resipient-
indersøkelser med bestemmelse av strømningsretninger og -hastij-
iieter, fortynninger, måling av midlere oppholdstider og simuler-
ing av utslipp. Bestemmelse av forurensningsmengder, infiltra-
sjonsmålinger for kloakksystemer og lekkasjemålinger på rørled-
iiinger og produksjonssystemer etc.

Aktiveringsanalyse: Aktiveringsanalyse benyttes for gjennomfør-
ing av undersøkelser med inaktive tracere

oq for bestemmelse av mikromengder av stoffer i forbindelse med
naturvernundersøkelser, geologi, medisin, landbruk o. l . Resul-
tatene av forsknings- og utviklingsvirksomheten benyttes i for-
bindelse med service- og oppdrag for norske interessenter.
Muligheter for kombinasjon av utviklings- og oppdragsarbeider
søkes utnyttet.

Isotoptekniske instrumenter: Utvikling av måleinstrumenter ba-
sert på radioaktiv stråling for

montering i industribedrifter o . l . for bestemmelse av prosess-
parametre og prosess-styring.

Strålingsteknisk prosessutvikling: Strålingskjemisk fremstilling
og modifikasjon av materialer.

Strålesterilisering av medisinsk engangsutstyr. Dosimetri i for-
bindelse med gaminaanlegget. Utvikling og tilpassing av gairana-
bestrålingsteknikk i forbindelse med nye produkter og prosesser.
Anlegg for strålesterilisering, strålekonservering og strålings-
kjemi.

Spesiell apparatur:

Tungtvannsreaktoren JEEP II med svakt anriket uran. Driftsnivå
2 megawatt. Tilgjengelig termisk nøytronfluks opptil

13 2
2 x 10 n/cm .sek. Vertikale kanalér for bestråling av targets.
Pneumatisk bestrålingsopplegg (rabbit) med forbindelse t i l akti-
veringsanalyselaboratorium. Laboratorium for handtering av ster-
ke strålingskilder i skjermede celler.
Radioaktive laboratorier: Laboratorier for fremstilling, dispen-

sering og pakking av radiofarmaka,
radiokjemikalier og reagenser. Utstur for aseptisk arbeid.
Laboratorier for analyse av radioaktive stoffer. Aktiveringsana-
lytisk laboratorium med forbindelse t i l reaktor. Målerom for
radioaktivitet.

Instrumentering: Gammaspektrometere basert på henholdsvis Nal(TI)
og Ge(Li) detekterer koblet t i l analysatorer,

regnemaskin og prøveskiftere. Kromatogramscai nere, ionisasjons-
kammersysterner for aktivitetskalibrering. Feltutstyr for tracer-
undersøkelser. Feltutstyr for flymåling av radioaktivitet i
forbindelse med snøtaksering etc.

Gammaanlegg: Anlegg for bestrålinger med gammastråler fra Co,
Kildestyrke ca. 40 000 curie. Transportanlegg for

standard 120 l i ters pakninger. Mulighet for manuell oppstilling
og nedtaking av bestrålingsmaterialer. Laboratorium for aseptisk
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arbeid. Laboratorium for impregnering av raaterialer med plast-
monomer.

Fysikkavdelingen - Reaktorfysikkgruppen

Undervisning/hovedoppgaver

Gruppe*, har én hovedfagsstudent i arbeid, og er interessert i å
motta t lere. Aktuelle hovedfagsoppgaver er utvikling av be-
regningsmodeller for nøytrontransport. Gruppen kan også tenke
seg å gi undervisning i nøytrontransport.

Forskningspersonale

Jon 0. Berg
Sigurd Børresen
Jan Nitteberg
Torfinn Skardhamar
Kjell Bendiksen
John Haugen
Kjell Haugset
Hans K. Næss

Forskningssjef (Siv.ing.)
Seksjonsleder (Cand. real.)
Gruppeleder
Gruppeleder
Fysiker
Fysiker
Fysiker
Fysiker

Reaktorfysik

(Cand. real.)
(M. Sc.)
(Cand. real.)
(Cand. real.)
(Cand. real.)
(Cand. real.)

Forskningsaktivitet

Reaktorfysikk: Utvikling av matematiske modeller og beregnings-
teknikk for analyse av de fysikalske prosesser

i reaktorkjernen. Hovedinnsatsen gjelder nå og de nærmeste åren;
lettvannsreaktorer. Beregningsmetodene prøves ut ved sammen-
ligning med data fra utenlandske kraftreaktorer.

Fysikkavdelingen - Matematikkseksjonen

Undervisning/hovedfagsoppgaver

Gruppen kan ikke ta imot hovedfagsstudenter, men er interessert
i å gi undervisning i numerisk analyse.

Datateknikk
Datateknikk
Numeriske metoder
Numeriske metoder
Numeriske metoder
Numeriske metoder
Datateknikk

Forskningspersonale

Helge Moen Seksjonsleder, Siv.ing.
Oddleiv Holte Seksjonsleder, Siv.ing.
Gunnar E. Fladmark Gruppeleder, Cand. real.
Einar Madsen Matematiker, Cand. real.
Svein Fantoft Matematiker, Cand. real.
Ivar Martinussen Matematiker, Cand. mag.
Olav Egeland Matematiker, Cand. mag.

Forskningsaktivitet

a. Utvikling av numeriske metoder for løsning av partielle og
vanlige differensialligninger. Både "finite difference"-
teknikk og "finite element" metoder utvikles og anvendes
for: Diffusjonsberegninger - Væskestrømning - Fasthets-
probleraer - Nøytrontransport.

b. Utvikling av datatekniske metoder for systemering av store
teknisk-naturvitenskapelige beregningsproblemer. Utvikling
av software for datatransmisjon og prosess-styring.
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Nøy tronfysikkavdelingen

Undervisning/hovedoppg^ver

:-ire studenter f ra Kjemisk in s t i t u t t tar deler uv hovedoppgavcn
vud avdelingen. Avdelingen er v i l l ig 1 i l å ta imut flore ho'.Lii-
: .-: s studenter. Det er ledi^j c.i. fer. hovedoppgavi i i faste .st< •'.-
ters fysikk (spesielt faseoverganger) og én hovedoppyave i
f is jonsfysikk. Avdelingen er interessert i å gj. spesialfcrr»! es-
iiinger i faste stoffers fysikk.

Korskningspersonale

Andresen, Arne F.

:;tnes, Kaare

Riste, Tormod

Samuelser., Emil J .

Neutron-di f fraksjon,
krystal lcgrafi , magnetisme
Faste stoffer,
flytende krystal ler
Neutronspredning, faste
stoffer, flytende krystaller
Faseovergangsfysikk, struk-
turer, magnetisme
Fisjonsfysikk

Formfaktorer, maqnetisme,
kri t isk spredning
Krystallografi

Avdellngsfysiker
(Dr. philos.)
Avdelings fysiker
(Fil. l ic . )
Forskningssjef
(Dr. philos.)
Forsker
(Dr. philos.)

Skarsvåg, Kristian Forsker
(Ph.D.)

Steinsvoll, Olav Forsker
(Cand. real . )

Tressum, Lars NAVF-stipendiat
(Cand. real.)

Forskningsaktivitet

Krystallatrukturer: Strukturundersøkelser utføres bada på pulver
og énkrystalier. Man drar nytte av de for-

deler neutronspredning byr når det gjelder lokaliseringen av
lette atomer.

Magnetiske strukturen Ved pulvermetoden undersøker man den mag-
netiske struktur til forbindelser av

innskuddsgrunnstoffene. Stabilitetsbetingelsene for de forskjel-
lige magnetiske strukturer søkes klarlagt.

Faste stoffers dynamikk; Neutronspektroskopi for studier av
atomvibrasjoner, gittersvingninger og

realaksasjonsprosesser i krystallinsk materiale og væsker, spinn-
bølger og andre eksitasjoner (spinn-diffusjon) i magnetiske
stoffer.

Faseoverganger i faste stoffer: Ved strukturelle faseoverganger
(f.eks. overgangen ferro-elek-

trisk til paraelektrisk: LiTaO-) og ved magnetiske overganger
(f.eks. antiferromagnetisk til paramagnetisk: Fe_O,) er det tre
vesentlige sider en kan studere med neutronspredning:

1. Utvikling av "ordensparameteren" (atomforskyvning, ordning
av megnetisk moment) med temperaturen. Dette studeres ved
diffraksjon, en observerer superreflekser i lavtemperatur-
fasen.

2. Oppførselen av nær-orden like ved overgangstemperaturen
(diffus spredning).

3. Oppførselen av eksitasjonsspektret med temperaturen ("soft
mode") (uelastisk spredning).

Flytende krystaller: Med elastisk og kvasielastisk neutronspred-
ning studeres følgende problemer i nema-
tiske stoffer:



a. Orienteringsorden og f 1 uktuasjoner.
b. Faseovci j.ingt'ne faststoff/nematisk og nemat isk/ i sot rop

væske.
c. Ustabiliteter og faseoverganger innanfor det nomdtiske

område når magnetfelt og temperaturgradient variores.

Fis -jonsfysikk: Malinger av vinkel- og enery i forde i ing a\' fi = -
jonsneutroner, og vinkel-, energi- og tids-
fordeling av y-ctråler fra fisjon.

Spesiell apparatur

Neutrondiffraktometre består av fire hoveddeler; monokromator,
prøvebord, detektor, elektronisk styre-
enhet.

Instrumenter: OVUS pulverdiffraktome^er for neutroner
Monokromator: Ge-krystall
Kryostater (80K, 4K) ovn ;700 C)

CIRCUS 4-sirkel diffrsktometer for énkrystall-
undersøkelser, dobbelnonokromator med 2 krytal U T
av pyrolytisk grafitt

POL Enkrystalldiffraktometer med en polarisert
neutronstråle. Prøven kan magnetiseres med en
kraftig elektromagnet og varmes opp i en vakuum-
ovn (700°C)

Neutronspektrometre består av fem hoveddeler: monokromator,

prøvebord, analysator, detektor, elektronisk styreenhet.

Anvendelse: Måling av impuls- og energifordeling av neutroner
spredt fra faste storfer, væsker og flytende
krystaller.

Instrumenter: TAND monokromator: grafittkrystall
Prøvebord: kan dreies om vertikal akse, mulighet
for montering av kryostat (4K), magnet (20000),
ovn (700 C ) .
A.nalysator: graf ittkrytall.
Elektronikk: tilkoplet NORD-1

TOF flygetidsspektrometer
Kald moderator: flytende hydrogen
Monokromator: dobbelmonokromator med to krystal-
ler av pyrolytisk grafitt.
Prøvebord: kan dreie om vertikal akse, mulighet
for montering av kryostat (4K), ovn, magnet
(0 350 mm) .
Analysator: Fermi-chopper, flyvebane (2.-5 m) Ke3

detektor.
Elektronikk: tilkoplet NORD-1, 256 kanalers tids-

analysator.

MISS flygetidsspektrometer
Monokromator: pyrolytisk grafitt
Prøvebord: kan dreie om vertikal akse, mulighet
for montering av kryostat (4K), ovn, magnet
(0 700 mm).
Analysator: Fermi-chopper, flygebane (2-5 m) He3

detektor
Elektronikk: TMC 1024 kanalers tidsanalysator

Hurtlg flygetidsapparatur med detektorer for fisjons-
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f;.. • • .-r'.tLT , ncutroner ug y - s t r å l o r .
•>.

5.,::...: t n i d om f o r s k n i n g

i|j. i .'i^kiilsen av krystallografisku og maynetiske s t rukturar
5 . .amarbeLd med luvsf.Lit; ved Kjemisk insti ' . . .• . . :
SJ- :i:--.fl diffraktometret er opprettet en brukerkomté ir.cå
"l • • iTitanter for Un ivers i to t ot og IFA.



Meta 11 ur <iisk_l abor ^

Underv isn lrui . hovedopp-jave r

Laboratoriet or villig til å veilede hovedf aijss tuden ter, otj

mekaniske egenskaper J V bestrål t kapsliny nevros som en mul i -

oppgave. Laboratoriet kan ikke gi re'iul*t undervisning.

Foiskningspersonale

Kai Olshaugen d r . ing ./over ing . tlndersøkelser av t •••-•
reaktorbrensel

"L1!" vfno':un :• i v . i rg ,/i,u. Lall ui g L'uJci ̂ tfkeluer av ;.i. .•.
reaktorbrensel

Forskningsaktivitet

Etterundersøkelse av bestrålte reaktorbrense]olementer fra

Halden-reaktoren for å kartlegge elementenes oppførsel. Under-

søkelsene, som utføres som betalte oppdrag for deltagerne i

Halden-Prosjektet, varierer sterkt i omfang alt etter oppdrags-

giverens behov. En typisk undersøkelse kan f.eks. omfatte:

a) Visuell inspksjon for å lete etter uregelmessigheter i

kapslingens overflate (sprekker, korrosjon, avlagringer,

sveisedefekter etc.)

b) dimensjonsmåling for kvantitativt å bestemme de plastiske

deformasjoner som kapslingen har vært utsatt for

c) aksiell fordeling av spalteproduktene (gamme scan) for å

bestemme den lokale varmebelastningen som varierer langs

staven. Alle observerte forandringer av brenselstaven økes

korrelert med den lokale varmebelastning (W/cm)

d) Hvirvelstrøm-måling, røntgenfotografering og nøytronradio-

grafi for detektering av diverse små defekter som ikke er

direkte synlig

e) fisjonsgassmåling for å bestemme mengden av gass (xenon,

krypton) frisatt under bestrålingen "

f) utbrenningsbestemmelse for å finne ut hvor stor andel av

de spaltbare atomer (U235) er blitt spaltet. Dette tallet

lar seg regne om i produsert varmemengde pr. vekt av brer.se

(Mwd/t U 0 2 ) , og siden de fleste bestralingseksperimenter

tar sikte på en bestemt utbrenning (f.eks. 40.000 Mwd/t)

er det viktig å få målt dette
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LJ) metallograf i/ccTiimufjraf i av kapsling (Zircaloy) og brensel

(UO^). Observaa jon <"iv f orandr i r.̂ er i kons i r jks jonon , pore-

dannulst-, duftkU'i t-ti-,

h) Måling av mekaniske cijcnskapor av kapsl ingen som forandros

sterkt under bostrålinqen. Flytegrense-, bruddstyrke, uni-

form og total forUmyelse, derformasjonsherdingskoeffisient

er egenskaper av stor interesse siden det er disse som av-

gjør om kapslingen tåler en bestemt påkjenning (spenning,

deformas jon) eller ikke. Mikrohårdhttsmålinq.

5poslell apparatur:

P.g.a. den radioaktive strålingen som sendes ut av de under-

søkte brenselelementer, må alle undersøkelser utføres bak

skjeriningsvegger (1 m betong eller 25 cm bly)ved hjelp av

fjernstyrte manipulatorer. Laboratoriet består av tre betong-

celler (to 3x3 m, en 3x6) med fire arbeidsplasser bestående

av et sett master-slave manipulatorer og blyglassvindu. Dess-

uten finnes det en del mindre celler bygget av bly. Utstyret

i cellene må være spesialkonstruert for å kunn« betjeners med

manipulatorer. De viktigste apparaturer er:

Periskop med XYZ-bord: Foi visuell inspeksjon og fotografering.

Stereoperiskop med 3.75, 7.5, 16 og 30 x forstørrelse. Objekt-

btvegelse ved hjelp av XYZ-bord.

Profilometerbenk: Benk for måling av opp til 1.8 m lange

staver. Diameter og profil måles med differentialtransducere.

Axiell bevegelse av transducerne v.h.a. step-metorer. Måle-

nøyaktighet +2 p-

Gamma-Scanr.ing-Benk: Staven kjøres horisontalt forbi en kolli-

mator i celleveggen (step-motorer). Registrering av stråling

med Ge(Li) detektor og tilhørende elektronikk utenfor cellen.

1'unkteringsutstyr: Utstyr for å bore hull i kapslingen under

vakuum. Gassen ekspanderer i et kalibert volum. Måling av

trykk, volum i staven. Prøve til massespektrometri tas ut av

Røntgenfotografering: Et 300 keV røntgenrør er montert i en

iv betongcellene. P.y.a. eyenstråling fra fisjonsproduktene

mk filmen skyves inn gjennom veggen fort. Spesiell skuff-

arrangement for dette.
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Nøy tronradioctraf i: Denne teknikken har to vesentlige fordeler

overfor vanlig røntgenfotografering: ingen sverting p.g.a.

• :> n a 11 å 1 iiw: , v.ir.nstoff '.pl.ist, h y d r i d e r e t c . ) g i r g o d kcr.tr.ih v .

NVytronkilde: 10 in.beam kanal av JEEP II reactoren med innsett

konisk kollimator. Utenfor kanalen blycr-llo med mekanismer for

stavposisjonering og kasettskuff. Dysprosiumfoller aktivcres

av nøytronene. Etterpå tar man autorauioyrafi av foliane på

vanlig røntgenfilm.

hvirvelstrøm; En diffrensialspole som går rundt staven kjøres

langs staven v.h.a. profilmeterbenken. Frekvens 50 eller 100

kHz. Elektronikken tillater diskriminering av forskjellige

typer defekter.

Metallografi: Fjernbetjent sliping, polering og mikroskopering.

Også autoradiografier (enten 3 % eller <X) tas ut av UO_-brenselet.

Strekkmaskin; Instron strek^jnaskin med skjermet ramme. For-

skjellige prøveformer: standard, ASTM-subsize plate, rør,

ringer.

Databehandling: EDB ble innført for profilometri, gamma scanning

og strekkprøving. Digitale givere (digitalvoltmeter, tellere)

er koblet til en Kennedy digital magnetband rekorder via seria-

lizer. Off-line processing med hjelp av spesielle regnepro-

grammer ved RBK's Cyber regnemaskin.

Scanning Electron Microscope: Siemens Autoscan U med energi-

dispersiv røntgenanalysetilsacs (KeVex).
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SENTRALINSTITUTT FOR INDUSTRIELL FORSKNING
Forskn1ngsve1en 1, postboks 350, Blindern, Oslo 3. Tlf.: 69 58 80.

Formål

Sentralinstitutt for industriell for2kning (SI) har som formål - på

Lasis av oppdrag fra industri og offentlig forvaltning og NTNF-finan-

aierte proajekter - å drive .eknisk-naturviteaakapelig forakning til

fremae av norsk næringsliv. Som kjerne i det industrielle forskningB-

senter på Blindern skal det supplere andre institusjonar med sikte på

en effektiv utnyttelse av den samlede kapasitet. Instituttet bar 320

medarbeider:.

Organisasjon

Instituttet er organisert i fire seksjoner: Elektronikk, Datasystemut-

vikling, Materialteknikk og Industriell kjemi. Hver seki^on e_ igjen

delt i en rekke disiplin- eller brukerorienterte avdelinger. Ca. 1/3

av inetituttets medarbeidere er forskere. Disse er listet under sine

respektive avd./grupper.

Instituttet har gjennom de siste år til enhver tid veiledet mellom 15

og 20 hovedfagsstudenter fra Universitetet i Oslo og et mindre antall

diplomkandidater fra NTH. Hovedtyngden av studentene har tidligere

arbeidet ved Elektronikkseksjonen, men vi har etter hvert fått en

jevnere spredning av studenter på alle seksjonene.

Instituttets forskere deltar etter behov i undervisning ved Universitetet

i Oslo og ved en rekke eksterne kurs i regi av faglige samroenslutninger

o.l. For øyeblikket er to av våre forskere ansatt som professor II (i

kybernetikk og i spinnspektroskopi) ved Universitetet i Oslo,
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Henvendelaer co undervisning/veiledning kan rettes direkte til de

enkelte forskere eller til sentraladministrasjonen. Koordinator for

veiledning av hovedfagsstudenter: Cand.rsal. Gerd Brevig Liestøl.

Samarbeid med andre institusjoner inngå:* SCHB en eksplisitt nevnt del

av SI'a formålsparagraf. V4rt samarbeid med andre om fatter en rekke

rorskningaorganisasjoner både innen den offentlige sektor og innen

næringslivet. Som eksempel på typiske "samarbeidsområder" kan nevnes

miljøvern, biomedisinsk teknikk og aktiviteter knyttet til virksom-

heten på kontinentalsokkelen. For ytterligere beskrivelse RV forak-

ningsaktiviteter og saoarbeidsmuligheter viser vi til beskriveJsen

av de enkelte aktivitetsområder.
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SEKSJOH FOR ELEKTROHIKK

Seksjonsleder: Forskningssjef, siv.ing. Thomas Hysing.
Adm.sekretær: Siv.ing. Svein Haugen.

Seksjonen har 65 medarbeidere og følgende faggrupper: Halvledert^knologi,

Fototeknikk, Elektroniske materialer, Optikk, Mikromekanikk, Elefctronikk-

laboratorium, Systemlaboratorium og Inetrumenttjeneste og samarbeider der-

til særskilt med enkelte av Dataseksjonens faggrupper. På faglig basis

samordnes for&kningsaktiviteten innenfor følgende aktivitetsområder:

Mikroelektronikk og halvlederteknologi, måle- og instrumentteknikk,

automatiseringa- og inbtruffienteriiigEsyatciaer, 'biomedisinsk teknikk.

MIKROELEKTROHIKK OG HALVLEDERTEKNOLOGI

Leder: Cand.real. Henrik Jakobsen.

Forska ingspersonell

Bakken, John
Carlson, Erik

Frostad, P c
Hansen, Thor-Erik
Holvech, Olaf -,
Jakobsen, Henrik
Sandmo, Halle
Skarelven, Harald

2)Hemsen, Kaare

Hsibo, Leif .«
Ruzicka, Dalibor
Aasoldsen, Egil

Siv.ing.
Siv.ing.

Siv.ing.
Siv.ing.
Cand.real.
Cand.real.
Cand.real.

Halvlederteknologi, tynnfilm, fysikk
Elektronikk, måleteknikk,
datamaskinassistert konstruksjon
Halvlederteknologi, svakstrøm
Fysikalsk elektronikk
Halvlederteknologi, tykkfilm

" planar

Fotoingeniør Fototeknikk, fotomasketeknikk

Ph.D.
Dr.phil.
Siv.ing.

Elektroniske materialer

1)
2)
3)

Gruppeleder Halvlederteknologi
" Fototeknikk
" Elektroniske materialer

For8kningsaktivitet

Forskning, utvikling og konsultativ service for norsk elektronisk industri

og offentlige institusjoner. En vesentlig del av aktiviteten er prosjekter

som går over flere år, og som sikter på å bygge opp en innenlandsk produk-

sjon av halvlederkomponenter og mikroelektroniske kretser. Det arbeides

med monolittisk integrerte kretser, MOS-teknologi, hybridintegrerte kret-

ser, elektrooptisk tehuJlogi, elektroniske materialer, epitaktisk groing,

ioneinplantasjon og industrielle produksjonsprosesser.
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Instrumenter
Vanlig u t s t y r for elektronikk-forskning.
Utstyr for u tv ik l ing og produksjon av halvledermaterialer og elementer.
Utstyr for ep i takt i sk groing av halv lederkrysta l ler og
ut3tyr for maskefreinsti l l ing.

MALE- OG mSTRUMENTTEKNIKK

Leder: S i v . i n g . Svein Haugen.

Forskningspersonell

Barstad, Jan

Debernard, Jean
Eriksen, Odd
Hisdal , Bjarne
Serck-Hanssen, Fin

Cand.real. Måleteknikk, sensorer, s ikkerhets -
forskning

Cand.real. Fysikalske malinger, laser
Ingeniør Måleteknikk, sensorer
Siv. ing. Optikk, l y s - og fargemåling
Siv. ing. Måleteknikk, mikromekanikk, maskin

Bull-Hansen, Stein Ingeniør

1) Gruppeleder Mikromekanikk
2) " Instrumenttjeneste

Instrumentteknikk, måleteknikk

Foraknina» aktivitet

Innen dette område er målsettingene å hjelpe til 4 bygge opp en instruaent-

induatri her i lendet og dertil å assistere dem som har måleproblemer i

industri, offentlige instanser, forskning osv. Vart arbeid for instrument-

industrien omfatter utvikling av piezoreaistive og optoelektroniske føler-

elemente? og tfoaauucere baeert på disse, utTi&ling av akustisk støy-

analyseutstyr og biomedisinsk måleutstyr. Vi følger pros jektene frem

gjennom prototypstadiuia pg tilrettelegging av produksjonen, om nødvendig

ved at vi utfører den første pilotproduksjon. - Den generelle aåletskniske

assistanse er omfattende og f-.vner fra store måletekniske systemer til

enkle m&linger og utleie av instruaenter.

Instrumenter

SI disponerer over en omfat tende park av instrumenter til utlån for

industri og forskningsinstitutter. HAVF's instrumenttjeneste for uni-

ver3iteter og høgskoler administreres av Si's Instrumenttjeneste.
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AUTOMATISERINGS- OG INSTRUMENTERIHGSSYSTEMER

Ledere: S i v . i n g . Håkon Bjor og s i v . i n g . Hans P. Haraldsen.

Forakningspersonell

Andersen, Sven H. M.Sc.
Bjor, Håkon1' Siv.ing.
Bråten, Knut Helge Cand.real.
Bordalen, Knut Siv.ing.
HoLnelid, Alf Egil Siv.ing.
Håkonsen, Håkon Cand.real.
Johannessen, Svein C.nd.real.
Lund, Olav Ingeniør
Navestad, /rode Cand.real.
Thon, William Dr.phil.
Westirgaard, Richard Siv.ing.
Wetleaen, Thorvald, Siv.ing.

Grenager, Pål . Siv.ing.
Haraldsen, Hans P. Siv.ing.
Hognestad, Hårek Siv.ing.

Høvde, Trond Siv.ing.
Raad, Bjørn Ingeniør
Sjølie, Kåre Siv.ing.
Ssther, Tore Siv.ing.

Elektronikk
" måleteknikk, automatisering

Elektronikk
Måleteknikk, automatisering
Elektronikk, automatisering

" datateknikk
Matematikk, e lektronikk, datateknikk
Mekaniske konstruksjoner
Automatisering, reguleringsteknikk
Elektronikk, HF-kretsteknikk
Kjemiteknikk, fys ikk
Maskin, måleteknikk, automatisering

Elektronikk, automatisering
" siffertekn, automatisering
" "biomed. teknikk,

elektroakustikk
Elektronikk, siffertekn., datsmaskintekn.

Sifferteknikk

1)
2)

Gruppeleder Systemlaboratorium
" Elektronikklaboratoriiæ

Forskningsaktivitet

Kontinentalsokkelarbeid: Utvikling, bygging og operasjon av fjernstyrt

undervannsfarkost med instrumenter og manipulatorarm, utvikling og bygging

av styrings&yBtemene fer posisjonering og nedsetting av plattformer og

secere overvaking av disse. Det arbeides med utvikling av fjernstyrt hånd-

teringsutstyr for undervannsformål. Det ventee etter hvert en betydelig

deltakelse i utviklingen av apparater og styrings- og automatiserings-

systemer for underva&nsoperasjoner.

Nær beslektet med disse arbeidene er vår utvikling av håndteringsautomater

og serviceroboter for mekanisk industri og skipsbyggere. Vi har i den for-

bindelse påbegynt utvikling av rudimentere sanser for syiisgjenkjennelse av

gjenstander, for følelse av gripekraft og ncrhet m.v. Arbeidene i prosess-

industrien enfetter systemstudier og utarbeidelse av regnemaskinintegrerte

proBesskontrollanlegg for større prosesBavsnitt.
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Inatrunenter

Elektroniske regnemaskiner for automatisering, m&ledataprosessering og

proseaskontroll.

BIOMEDISINSK TEKNIKK
Leder: Siv.log. Øivind Lorsr.tsea.

Foraknin^aperaocell

Kinden, Per Siv.ing.
Larsen» Claus-T. Ingeniør
Lorentsen, Øivind Siv.ing.

Maskin, biomed. teknikk
Klektronikk, bicned. teknikk
tøtskin, bicned. teknikk

Forskningaaktivitet

Aktiviteten amfatter bl.a. automatisering av laboratoriefunksjoner i

sykehua og helseinstituajoner og utvikliag av utstyr for funkajonsheranede.

Det utvikles sensorer og apparatur for flere formål. TekniBk veilednings-

tjeneate for leger og sykehua com bl.a. gir hjelp ved vurdering av utstyr

i laboratorier, og tar på seg aktuelle utredningsarbeider.
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SEKSJOH FOR DATA SYSTEMUTVIKLING

Seksjonsleder:
Adm. sekret JET :

For3kningssjef, siv.økon. Bjørn Ørjansen.
Siv.ing. Finn lange.

Seksjonen har 1*2 medarbeidere, organisert i grupper for: Administrative

styringssystemer, Overvaking og styring av tekniske systerner, Datamaskin-

assistert konstruksjon, Anvendt matematikk og Kcmanuniserende datasystener.

ADMINISTRATIVE STYRINGSSYSTEMER

Leder: Siv.ing. Kjell H. Swvareid.
" " Einar Hotvedt.
11 " Frode Aschim.

Forskningsperaonell

Aschim, Frode*

Bae, Per Einar

Bråten, Kjell Arne

Ekenes, Asbjørn
Hotvedt, Einar1

Lind, Lers

Solheim, Svein
Sævareid, Kjell H.*

Thorsteinsen, Per
Thue, Trond

Siv.ing.

Cand.real.

Cand.real.

Siv.ing.
Siv.ing.

Cand.real.

Siv. ing.
Siv.ing.

Cand.rt\l.
Cand.rea.".

EDB-informasjonssysterner, systemutvik-
lingshjelpemidler, databaser
EDB-infosystemer, produksjonsstyringB-
systemer
EDB-infosystemer, produksjonsstyrings-
eysterner, databaser
EDB-infosystemer, sykehuslab.systemer
" M produksjonsstyrings-

sy st einer, organisasjon
EDB-infosystemer, databasesystemer,
overordnet styring
EDB-infosystemer, sykehuslab.systemer
" " produksjonsstyrings-

systerner, organisasjon
EDB-infosystemer, materialstyring
" " produksjonsstyTings-

sy sterner

* Delt ansvar for gruppeledelse.

ForskningBaktivitet

Utvikling av datasystemer hovedsakelig for administrativ styring.

Anvendelsesområder er først og fremst ordreproduserende industri, men

også offentlig forvaltning og offentlige etater.

De enkelte prosjekter bearbeides i nært samarbeid med dem som skal ta

syatemene i bruk. Ett prosjekt gjelder langsiktig termin- og belastnings-

planlegging i skipsindustrien. Systemet skal brukas for å fastsette hoved-

terminer for hver ordre og den belastningen som derved fremkommer på de

forskjellige produksjonsområder. Løsningen er basert på sterk styring av

systemet fr» brukerhold og kan karakterisere som en konsekvensmodell.
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I et annet prosjekt hvor både bedriftsledelsen og bedriftsklubben deltar,
er målet å utvikle et informasjonssystem for produksjonsstyring som i
størst mulig grai tilgodeser informasjonsbehovet hos alle rer-rte i
bedriften.

Innen flere av disse typer oppgåver er ut viki ingen nå kommet så langt
at den mer datatekniske gjennomføring i større grad bør tas hand oo
av bedriftene seiv eller av frittståande programmeringskonsulenter.
Vi har derfor nå funnet det riktig & rette oppmerksomneten mer mot
andre viktige problemområder innen denne sektor, i første rekke etab-
lering og bruk av databaser, samspillet mellom datateknikk og organi-
sasjou og problemene omkring selve innføringen av EDB-baserte systemer.

Vi har bl.a. utviklast databasesystemet 3IBAS som nå markedsføres av to
bedrifter, og saumen aed disse bedriftene har vi gående jn betydelig
aktivitet for å videreutvikie og effektivisere systemet.

Instrument er
Hord 1 m/grafiske terminaler.
DCT 2000 (terminal).

OVERVAKING OG STYRIHG AV TEKNISKE SYSTEMER

Leder: Siv.ing. Odd Vetle Vislie.

Forskningepersonell

Håland, Kjell E. Cand.real. EDB-informasjonssystemer, software-
engineering , operativsystemer

Jørgeucen, Gro Cand.real. do.
Klein, Knud Siv.ing. do.
Vialie, Odd Vetle Siv.ing. do.

Forskningsaktivitet

Utvikling av datasystemer for registrering, kontroll eg styring av

vanskelig tilgjengelige tekniske systemer. Anvendelsesområder vil

scrlig gjelde offshore-virksomhet, men også andre områder der for-

holdene gjør fjernbetjening aktuell.
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Ovennevnte målsetting aøkeB nådd via konkrete proBJekter, hovedsakelig

i samarbeid med andre forskergrupper og industrien. Karakteristisk for

virksomheten er at mar. vil utnytte de siste lar.dev'nringer.e innen elek-

tronikk og samtidig vwe et bindeledd mellom data- og elektronikkfeltene.

Prosjektene er primært konsentrert rundt komplekse enheter av typen

roboter, som er helt eller delvis instrumentert og styrt med datatekniske

hjelpemidler som enkeltstående datamaskiner og multimaskinsysterner.

Andre prosjekter gjelder syatemer for innsamling og presentasjon av data

under nedaettingen av Coideep plattformene i Nordsjøen. Dataseksjonen er

her engasjert i systemdc-aign og implementering av programsystemene, og

arbeidet foregår i nært samarbeid med vår Elektronikkseksjon.

Instrumenter

Nord 1 m/grafiske terminaler.

DCT 2000 (terminal).

DATAMASKINASSISTERT PRODUKSJON

Leder: Siv.ing. Frank Lillehagen.

Forskningspersonell

Dahl, Leiv M. Siv.ing. Datamaskinassistert konstruksjon
Hasselknippe, Bjørn Cand.real. do.
Lillehagen, Frank M. Siv.ing. do.
Strøm, Bjørn Siv.ing. do.

Forskningsaktivitet

Utvikling av hjelpemidler for konstruksjons- og produksjonsforberedelses-

prosesser. Anvendelsesområder vil i første rekke vere industri, dernest

bygg og anlegg og offentlig forvaltning.

Ovennevcte målsetting innen DAK (datame .tinassistert konstruksjon) søkes

n&dd via konkrete prosjekter, hovedsakelig i samarbeid med industribedrifter.

Innen mekanisk industri, spesielt skipssektoren, har SI lenge sett behovet

for moderne DAK-hjelpemidler for å forbedre kommunikasjonen mellom menneske

og datamaskin og dermed hele konstruksjonsprosessen. Vi driver nå en in-
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tensiv utviklingsaktivitet i samarbeid tsed et skipsverft, spesif.it på

området "interactive computer graphics". To langsiktige utvJVlings-

prosjekter er startet: "Grafisk generering av produksj-r.sunderlsg" og

"Interaktiv stålkonstruksjon". Videre er nødvendig utstyr - i form av

bildeskjermer - 3kaffet til veie, og en programpakke med basis software

er utviklet og tatt i bruk.

Videre samarbeider gruppen med vår Elektronikkseksjon, Elektronikk-

laborettoriet ved SINTEF og flere industribedrifter on et forsøksopplegg

for bruk av DAK innen elektronikksektoren. Vi deltar har ssrlig med data-

baseoppleggene.

Vi er med i en samarbeidsorganisasjon, NORSIGD, hvor norske miljøer som

er aktive brukere eller utviklere på "computer graphies"-feltet, er repre-

sentert. Denne organisasjon skal fortrinnsvis samarbeide om utvi) ling av

basis software og metoder.

Instrumenter

Nord 1 m/grafiske terminaler.

DCT 2000 (terminal).

ANVENDT MATEMATIKK

Leder: Siv.ing. Stefan Ljunggren.

FcrakningsperBonell

Ersoy, Okaa Ph.D. Anvendt matematikk, tekniske sy st eine r
Hut ton, Gary Siv.ing. do. do.
Lju&ggren, Stefan Siv.ing. do. do.
Løvhaugen, Odd Siv.ing. do. do.
Mehlum, Even Dr.philos. do. do.
Seip, Knut Lehre Cand.real. do. do.

ForskningBaktivrltet

Gruppens virksomhet gjelder anvendelse av matematikk og EDB til løsnin;;

av tekniske problemstiilinger. En vesentlig del er konsentrert om to- og

tre-dimensjonal representasjon av objekter, og anvendelsesområder vil vsre

i industri, offentlig forvaltning og offentlige etater.
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Ovennevnte målsetting søkes nådd via konkrete prosjekter, delvis i sam-

arbeid med partnert utenfor instituttet. Gruppen har således i flere år

arbeidet på feltet "datomaakinholografi". Målsettingen i et basisprosjekt

har hele tiden vært å lage systemer (hardware og BOftware) som skal gjøre

det mulig å få frem i visuell fonn objekter son ligger lagret på numerisk

form i en datamaskin. Aktuelle eksempler kan være skip, biler, fly,

terrengformasjoner med veier, hus etc. Vi har nå gående et opplegg som

funksjonerer i laboratorieskala, og arbeidet langs disse linjer forteetter.

Virksomheten hittil har frembrakt flere betydelige "spin-off" muligheter.

En av disse bearbeides i samarbeid med - og finansieres av - størve norske

industribedrifter. Prosjektets titte) er "Seismisk holografi i oljeleting".

Grovt sagt er malaettiugen med dette prosjekt a bruke datamaskinhclografi

til å omvandle seismiske opptak til hologrammer for å kunne gi en visuell

gjengivelse av utstrekning og fasong av sedimentene under havbunnen.

I tur og orden vil gruppen i årene fremover stfke & få sått ut i praktisk

anvendelse de videre "spin-off" muligheter man ser, samtidig som basis-

pros jekt et vil bli fortsatt.

Gruppen bearbeider også miljøvernproblemstillinger i et prosjekt hwr

det utfonnes matematiske modeller for å beskrive både hydrogrsiiiske og

biologiske forhold i en fjord.

Instrumenter

Hord 1 m/grafiske terminaler.

DCT 2000 (terminal).

KOMMUTIISEKENDE DATASYSTEMER

Leder: Professor Trygve Reenskaug.

Forskninaspersonell

Brox9 Ulf Siv.ing. EDB-informasjonssystemer, system-
utriklings hj elpemi dler

Landmark, Anton H. Siv.ing. do. do.
Reenskaug, Trygve Professor do. do.
Schanche, Tor Siv.ing. do. do.
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Forakningsaktivitet

Konniuniaere&de dataproaesaer med sikte på praktiske uetoder for sammen-

knytting av selvstendige datasystemer. Nye typer systemer for tilvirk-

ningaplanlegging. Anvendelsescmråder vil vere i industri, offentlig for-

valtning og offentlige etater.

Ovennevnte målsetting søkes nådd via konkrete prosjekter i samarbeid

med skipaveft. Her har vi et prosjekt som neter DATAVEI, hvor vi vil

utvikle en praktisk metode for sammenknytting av flere, selvstendige

datasystemer på en alle-mot-alle basis. Målet er at man fra en hvilken

som helst dataterminal skal kunne få forbindelae med et hvilket som

helst datasystem, og at ethvert slikt system skal kunne overføre der.a

til ethvert annet system.

I et annet prosjekt utvikler vi en ny klasse systemer for planlegging

av tilvirkningen i ordreproduserende industri. Det totale planleggings-

problem dekomponeres i et antall små og enkle komponenter, og i et typisk

system kan man bl.a. ha et ant all aktivitetakoaponenter med "ansvar" for

planlegging av hver sin aktivitet, et antall ressurskomponenter med

"ansvar" for planlegging av hver sin ressurs oav. Selve planleggingen

skjer så vad kontrollert samspill mellom komponentene.

Vi bygger videre opp under disse og andre fremtidige brukerrettede

prosjekter med mer metoderettet forskning, der vi vil finne frem til

bedre teoretiske grunnlag for ayst snutvikiingen.

Instruments

Nord 1 v./grafiske terminaler.

DCT 2000 (terminal).
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SEKSJON TOR INDUSTRIELL KJEMI

3ek3Jonaleder: Dr.philos. Gulbrand Lunde.
Adm. sekret sr : Cand. real. Ove Hf*£dahl.

Seksjonen har 62 medarbeidere og følgende avdelinger: Plastteknologi,

Høypolymere materialer (fra oktober 1971»}, Petrokjemi, Næringsmiddel-

teknologi, Kjemisk analyse. Ti seksjonen er også knyttet Si's verksted

med 32 medarbeidere. Verkamester: Rolf Brekke.

PUSrrEKNOLOGI

Leder: Siv.ing. Yngvar Car el ius.

Forskningspersonell

Brun, Håna Siv.ing. Plastteknoltgi, glassfibei"armert plast
Careliua, Yngvar Siv.ing. " formkc.-istruksjon
Helle, Dag Siv.ing. " prosess, rheologi

Forskningaaktivitet

Alle bearbeidingsmetoder for forming av plast av alle slag. Rheologi,

iiorfologi, mekaniske egenskaper, prosessregulering etc, og bearbeidings-

metodenes innvirkning på de ferdigformede plastenes egenskaper, f.eks.

avhengigheten av formkonstruksjonen, blir undersøkt. Armerte plastmate-

rialer og herdeplaster er deler av denne avdelings virkeområde.

Instrumenter

Foruten vanlige IB- og UV-spektrografer, massespektrograf, DTA og

ellers vanlig analyseutstyr, står NMR, ESR, r^ntgenspektrografer,

scanning elektronmikroskop, vanlig elektronmikroskop, mikrosonder

etc. til disposisjon.

Ogaå neutronaktiveringsanalyser og atomabsorpsjon er viktige ved

undersøkelse av plast.

Polymerisei'ingeapparatur, høytrykkBautoklaver, inertgassutstyr, lav-

temperaturutstyx for kjemiske reaksjoner, vak\iumlinjer for gassanalyser,

utstyr for nolvektsbestemmelser etc. forefinnes.
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Gt fullt utbygd plaatlaboratorium - i samarbeid med Statens teknologiske

institutt (STI) - med ekstrudere, sprøytestøpemaakiner, film- og flaske-

bl&seutstyr, sveiseutstyr for plast osv. stir til disposisjon. Vanlig

utstyr som strekkprøvemaskiner, rheoraeter for plastsmelter, utstyr for

termisk, mekanisk og elektrisk utprøving av plast has.

HØYFOUMERE MATERIALER

Forakningaperaonell

Euiifclt, Finn Siv.iug. ii^ypolymere o&terialer,
Avdelingsleder teknisk kjemi

Forskaingsaktivitet

Avdelingen har til oppgave å ha oversikt over plastmaterialer av alle

slag og derea egenskaper. Man bearbeider områdene rheologi og morfologi

til hffypolymere materialer og deres kjemiske og fysikalske egenskaper.

Avdeling for høypolymere materialer er dessuten sterkt i inngrep med

Avdeling for plastteknologi, Avdeling for petrokjemi, Gruppe for nterings-

middelembollasje og Analyseavdelingen. Da plaatemballaajenB egenskaper

er sterkt avhengig av forhold som bearbeides ved alle de ovennevnte

arbeidsgrupper - fra katalysatoren ved polymeriseringen via tilsetning

av hjelpestoff er for bearbeidingen og bearbeidingen seiv - har Avdeling

for høypolymere materialer fatt som en av sine hovedoppgaver å virke

som koordinator for arbeidet med plastemballsje ved 51.

Avdeling for høypolyuere materialer har dessuten kompetanse pi områdene

maling, lakk, trykkfarver, cellulose, papir, pigmenter og teknisk

kjemiBke produkter av forskjellig slag som lim, emulsjoner, polishes

etc. Spørsmål om statisk elektrisitet i forbindelse med plast og løs-

niagsmidler har man også mattet ta seg av.

Instrumenter

Felles med de ovennevnte avdelinger.



PETROKJEMI

Leder: Dipl .chem. Ulf Blindheim.
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ForsJmingspersonell

Blindheim, Ulf Dipl.chem.

Dahl, Ivar Martin Cand.real.
Ellestad, Ole Henrik Cand.real.
Nilsen, Bjøra Petter Cand.real.

Petrokjemi, katalyse, metall-
organisk kjemi
Petrokjemi, polymerkjemi, katalyse

" katalyse, fysikalsk kjemi
" " syntese

ForakningBaktivitet

Den vesentlige del av aktiviteten er konsentrert ca katalyseforskning.

Fagfeltet har en sentral stilling innen petrokjemi da de fleste petro-

kjemiske proaesser er basert på katalyse ett eller flere steder i pro-

sessgangen. Videre antas at de viktigste fremtidige prosessforbedring.-r

vil ha direkte tilknytning til utvikling av nye og bedre karalysatorer.

Avdelingen samarbeider med Universitetet i Oslo (Kjemisk institutt) ved

deltakelse i forelesninger, utarbeidelse av undervisningsopplegg m.m.

på områder med tilknytning til petrokjemi og katalyse. Det er anledning

til å utføre hovedfagsarbeider ved SI med problemstillinger fra katalyse-

området.

Katalysefeltet er meget omfattende og berører en rekke spesialområder

innen kjemi. Den faglige aktivitet ved SI er konsentrert om syntese og

karakterisering av katalysatorer, anvende3.se av disse ved utvalgte

kjemiske reaksjoner, studier av reaksjonsforhold samt karakterisering

av reaksjonsprodukter.

Man arbeider med så vel homogene som heterogene katalysatorsystemer, og

studerer bl.a. grensefasen mellom disse to typer. Som viktig del inngår

her undersøkelser av reaksjonen mellom løselige (homogene) katalysator-

komponenter og aktive grupper på overflaten av faste, uorganiske materi-

aler (berere) som SiO og A12O . På denne måte immobiliserer man den

løselige komponent.

De ljffselige katalysatorkomponenter er transisjousmetallforbindelBer

(ir-komplekser, halider m.m.) og/eller metallorganiske forbindelser fra



hovedgruppenwtaller (særlig aluminium). Aktuelle atoffer som inngår i

sluttsyntesen, må of*.e fremsti l les separat på forhånd. Bwrermaterialer

og kc.talysatorer kare.kteriseres ved elementæranalyscr, CCJ.. .^.^iyssr

(avspalting av aktive grvoper) og fysikalsk-kjemiake metoder som IR,

Raman, HMB, ESR, DTA, BET og TGA.

Ved de katalyserte omaetninger inngår som vikt igste reaktanter de

lavere o lef iner , sromater, CO og hydrogen. PolymeriBering av etylen

og propylen ved anvendelse av katalysatorsystemer av Ziegler/Nafta-

typen er et betydelig aktivitetsområde ved avdelingen. Polymerkarakte-

risering er her en viktig del av arbeidet (viskosimeter, lyuspredning,

density- og taktisitetsbestemmelser, MI-malinger, IR-studier, OTA- og

NMR-undersøkelser e t c . ) .

Inatrumenter

Reaksjonsapparatur (2 anlegg) i glass for katalyaerte onsetninger, f lere

testautoklaver, polymeriseringsapparatur for trykkforsøk m/rensetåra,

flovmeter, trykkregulator og en 1- l i ter autoklav med magnetisk e l l er

mekanisk røring.

Inertanlegg og spesialutstyr for laboratoriearbeider under argon e l l e r

nitrogen. Inert-hanskeboks for operasjoner i vann- og oksygenfri

(<1 ppm Op) atmosfære (VAC, California).

Kjøletermostat for temperaturer t i l -90 C (Colora KT 90 S).

Termostatbad for viskosimetri (med vinduer) for temperaturer opp t i l

230 °C (Tamson TXVMB UO/230).
Calcineringsovn m/inertgassutstyr.

GC-apparatur for rutineanalyser (Perkin Elmer).

2 vacuum-linjer (10 5 mm Hg) for bestemmelser av aktive grupper på

katalysator.

Lysspredningsapparatur (Brice-Phoenix Universal Light Scattering

photometer).

Sentrifugal kulemøflle m/utstyr (Retsch, Type S l ) .
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HÆFDIGSMIDDELTEKNOLOGI

Leder: D r . i n g . Karl G. Arneatad.

f o r B k n i n g s p e r s o n e l l

Araes tad , Karl Q. Dr. ing .

Fevolden, Sve in Erik Cand.real .

GyjJrjlBi, P e t e r - P a u l Cand.rea l .

Bordalen, Bjørn £.

'orberg, Ola'2)

Siv,ing.

Riv.ing.

Eidså, Gudmunn Cand.real.

Jordfald, Anne-Berit Siv.ing.

Stranger-
Johannessen, Maria

,.3) Siv.ing.

Næringsmiddelforskning, produkt-
utvikling, plastemballasje
Instrumentell analyse, separ^sjons-
teknikk, aromaanalyse
Biologi

Næringsmiddelteknologi, termoanalyse,
aramaan&lyse
NwringsmiddelteVnnlogi , fettforskm'ng,
konsistens

Mikrobioli-gi, biokjemi, mikrobiologisk
nedbryting
Industriell mikrol ioxogi, organoleptikk,
hygiene
Industriell mikrobiologi, konservering,
hygiene

1) Gruppeleder Emballasje
2) " Næringsmiddelteknologi
3) " Mikrobiologi

Forskningsaktivitet

Ulike forpakningsproblemer bearbeides i fonn av enkelte industrioppdrag

og i fellesskap med industrisammenslutninger. Grunnforskningsmessige

problemer son optimal naringsmiddelemballering er av stor praktisk

interesse. Restmonomerinnholdet, samt flyktige stoffer i plastemballasje,

og lukt- og smaksproblemer i forbindelse med polyetylen emballasje har

vert bearbeidet i f lere år, delvis i nordisk regi . Korrelering av organo-

leptiske undersefkelser med instrumentelle analyseresultater bearbeides.

Aroma, konsistens og fettkrystal l isering er tre hovedområder innen

teknologi. Ved aromaunders^kelser arbeides det med gasskromatograf direkte

t i lkoplet massespektrometer. Av Btor interesse er nytt t i l leggsutstyr for

luktbed^mmelse direkte på fraksjonene som kommer fra gasskromatografen.

KonBistensarbeidet undersøker fryse / t ine-s tabi l i t e t av produkter. Det er

arbeidet med f lere produktmodeller, og det er fremkommet viktige resultater

med hensyn t i l enkelte komponenters bidrag t i l konsistens og s t a b i l i t e t .

Undersøkelse av krystallforhold i fettprodukter har pågått lenge, og på

grunnlag av ervervet kompetanse arbeides det nå direkte på industrielle

problemer.
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Mikrobiologiske induatriproblemer vedrørende mikrobiologisk material-

prøving, holdbarhet av n«ring3midler og andre produkter. Produksjons-

hygiene, b l . a . i fort indelse mei aseptisk pakking og mei r.&rp I V.c avsett ing

i papirindustrien. Grunnforskningsmeasige problemer vedrørende biologisk

nedbryting «v sopp- og bakteriedrepende midler t i l industr ie l t bruk.

Studiar vedrørende mikrobiologisk angrep på p last med henblikk på å kart-

legge plastmaterialers langtidsbestandighet. Nye. arbeidsområder er under-

søkelser av plaatmaterialers b io logiske -sffekter og biotekniske prosesser.

Instrumenter

On-line l u k t i n g , koplet t i l gasskromatograf.

Utstyr for maling av gasspermeabil i tet .

KJEMISK ANALYSE

Leder: Cand.real. Jan B. Bøler.

Forakningapcrsonell

BjØrseth, Alf ,
Bøler, Jan B.

Gether, Jørgen
Gjøs, Nina

Landmark, Laura H.
Lunde, Culbrand^'

Melsom, Sigurd

Paus, Per Einar

Wetleaen, C.U.1'

Cand.real. Spektroskopi, miljøvern
Cand.real. Kjemisk organisk analyse, organisk

syntese, gasskromatografi
Siv.ing. Miljøvern, kromatogr&fi
Fil.dr. Kjemisk organisk analyse, masse-

spektrometri, gasskromatografi
Mag.sc. Kromatografi
Dr.philos. Kjemisk analyse, miljøvern,

akt iverings analyser

Cand.real. Kjemisk uorganisk analyse, røntgen-
fluoreBcens, emisjonsspektrografi

Cand.real. Kjemisk uorganisk analyse,
atomabsorpsjon

Cand.real. Kjemisk uorganisk analyse, spektroskop
elektrokjemi

1} Gruppeleder Organisk analyse
2) Forskningssjef Seksjon for industriell kjemi
3} Gruppeleder Uorganisk analyse
U) " Service analyse

yorskniagaaktivitet

Avdeling for kjemisk analyse består av fire grupper, hvorav to hoved-

sakelig aroeider med organisk kjemi og to med uorganisk kjemi. I tillegg
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til større oppgåver (bl.a. innen milj^._^n) bearbeid.es det både innen

generell organisk og uorganisk analyse en rekke mindre oppdrag (service-

oppdrasr) fr6 ir.iustri, anire institutter og offer.*lige ir.s* it-sjoner.

Dette utgjør en viktig del av var virksomhet, og vi arbeider stadig med

forbedring og utvikling av analysemetoder for best mulig å utnytte den

totale kapasitet som finnes ved avdelingen.

Spesielle større arbeidsområder:

Tungmetaller_i iaarint_materiale som tang, tare, oljer og sjøvann er

bestemt med aloiuabsorpsjon og røntgeruxuorescens. AnaJ.ysemetod.er er ut-

arbeidet, og disse anvendes på aktuelle prøver fra norske fjorder. Med

samme teknikk analyseres fisk, fiskemel og andre næringsmidler, og ber

bestemmes også svovel og halogen.

Tungmetaller_i_kloakkslam og sedimenter er bestemt med røntgenfluorescens,

som er en nondestruktiv metode og kan bestemme elementer tyngre enn fluor.

Anal^semetoder for arsen, selen, germanium og tellur basert på atom-

absorpsjon er under utarbeidelse. Disse elementer danner flyktige hydrider,

og dette gir grunning for spesialteJcnikk hvor tilleggsutstyr benyttea.

Metodene anvendes på bergarter, metaller OR biologisk materiale.

Oljeanaljfser med atoirabsorpsjon er aktuelt for sporelementer. Foruten

nikkel og vanadium bestemmes en rekke elementer i råoljer, die:el- og

smøreoljer. Dette benyttes til karakterisering av oljene og til kontroll

av slitasje i større maskinerier.

lf:r.6a?£§a2Ŝ y.5§. • Foruten generell metodeutvikling med ho vedtekt på

dekomponeringsteknikker arbeides det med l) Sedimentanalyse (metoder

for prospekteringsarbeid); 2) Kiselanalyse (metoder for økonomisk viktige

elementer som gull, sølv og kobber); 3) Karakterisering av sedimentære

bergarter, spesielt kalkstein, sandstein og leire fra oljeførende lag.

Foruten klassisk analyse benyttes atomabsorpsjon, emisjonsspektrografi

og røntgenfluorescens.

Konservering_av ^isk_med_][-stråling. Dette er samarbeidsprosjekter hvor

Norges veterinærhøgskole, NTH (t'toisk biokjemi), Vitaminlaboratoriet og

SI deltar.



Qrjjaniskej^kro^orurensninger. Dette prosjekt tar for seg alle trinn
av en fullstendig analyse av organiske mikroforurenaninger i vann og
biologisk materiale og omfatter prøvetaking, opparbeiding, separs?sj ;.r.
av enkeltkomponenter og identifisering. Vi har spesielt konsentrert oss
om klorerte og bromerte hydrokarboaer og bestemmelse både av totalmengde
av disse forbindelseae (sen klor og brom med neutronaktivering) og av
PCB-innholdet (polyklorerte bifenyler). Prosjektet inngår i det inter-
nasjonale EF-prosjektet COST 6Ub "Micropollutants", og vi har også sam-
arbeid med professor D. Oyrssen's gruppe i Gøteborg.

Sui_nedbgr. Vi deltar i NTNF/NLVF-pro3Jektet "Sur nedbørs virkning p&
skog og fisk" og har ansvaret for karakterisering og analyse av organiske
forurensninger i nedbør.

Polycykliske aromatiske hydrokarboner (.PAH}- Et nytt aktiveringsområde
"Forurensninger på arbeidsplassen" ble etablert i 197^• Det første pro-
sjektet innebsrer analyse av PAH og gjennamføres i samarbeid med
Yrkeshygienisk institutt og SINTEF.

Mineralolje_i_marine orgacismer. Ber ser vi på anvendelsen av såkalte
biologiske "indikatororganismer" t i l overvaking av oljeforurensnings-
situasjonen, idet enkelte organismer kan ta opp og selektivt anrike
forurensningakcoponenter.

Oljeforurensning i forbindelse med tankskip som fører råolje. Virksomheten
her omfatter både kvantitativ og kvalitativ oljeanalyse (IB og gasskromato-
grafi) samt vurdering av utstyr t i l kontinuerlig måling av små oljemengder
i vann.

S_?£S.il5si§S£ gasskromatografi/
massespektrometri. Undersøkelsen består av derivatisering t i l l e t t -
flyktige forbindelser samt pyrolyse av pjlymere materialer, spesielt plast.

< Be8temmelse av legemidler (spesielt av typen
tertiære aminer) i blodplasma. (Arbeidet består i utvikling av analyse-
metoder som deretter benyttes t i l absorpsjonsundersøkelser av legemidlet.)
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3yntese av peptider og peptidlignende forbindelser og

karakterisering av naturlig forekommende subatanser innen denne gruppe.

Vi samarbeider her r.e: Jniversitetets psykiatriske kl in i kV: og ned farma-

Bøytisk industri. En hovedfagsstudent arbeider også på dette området.

Garakromatografi/databehandling. Det arbeides med å overføre og data-

behandle gaoskromatografiske signaler for identifisering av komponenter

i kompliserte blandinger.

1 n st rumen ter

Atomabsorpsjonsspektrofotometer, en Perkin Elmer model l»03 og en modell
303 med hulkatodelamper og elektrodeløse utladningsl amper for ca. 35
elementer. Tilleggsutstyr for flammeløs atomabsorpsjon i form av grafitt-
ovn og spesialutstyr for kvikksølv og arsen/selen-bestemmelse.

Densitometer, ikke registrerende, fra Jarrel Asch.

EmisjonBspektrograf, en prismespektrograf, Hilger scor kvarts og en
2 m gitterspektrograf ARL.

Ganmaspektrooeter, Nal-detektor og mangekanalanalysator.

Ga8skromatograf, to Perkin Elmer 900 hvorav en med ECD, to Perkin Elmer
3920 hvorav en med ECD, en Pye Unicam IOU, en Carlo Erba 2101 AC.

IR-spektrofotometer, Perkin Elmer U57, med FM1R.

Massespektrometer, Hitachi-Perkin Elmer RMU 6L med tilkoplet gasskroma-
tograf (PE 990) og datautstyr (AEI-DS50).

Røntgenfluorescensspektrometer, Philips

UV-synlig apektrofotometer, Beckman DB-GT.

Vaeskekromatograf (vil bli anskaffet i 1975).
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SEKSJOH FOB MATERIALFORSKHINC

Seksjons leder:
Adm.sekretsr:

Dr .rer .nat . S t i g Lyng.
Cand.real. Ove Høgdahl.

Seksjonen har 55 medarbeidere og består av følgende avdsl inger:

Uorganiske mater ia ler og p r c s e s s e r , Metal lurgi , Mater ia lkarakter i ser ing .

UORGANISKE MATERIALER OG PROSESSER

Leder: S i v . i n g . Ingegerd Rafn.

Forskningapersonell

Jebens, Aksel 1)
Windfeldt, Arne

Haugerød, Oddbjørn

Rafn, Xngegerd

Risberg, Eilif '

Siv.ing.
Cand.real.

Siv.ing.
Dr.rer.nat.

Siv.ing.

Siv.ing.

Uorganisk kjemi, kjemiteknikk
Uorganisk kjemi, elektrokjemi, korrosjc

Uorganisk kjemi, keramiske materialer
n ii n M

biomedisinske materialer
Uorganisk kjeai, keramiske materialer

Uorganisk kjemi, elektrokjemi, korrosjt

1) Gruppeleder Uorganiske proseaser.
2) Forskningsajef Seksjon for materialforskning
3) Avdelingsleder Keramiske materialer.
k) Gruppeleder Korrosjon og Elektrokjemi.

Forakningaaktivitet
Uorganisk prosesskjemi omfatter hovedsakelig underaøkelaer i forbindelae
med prosessutvikling, prosessforbedring og industrielle forurensnings-
problemer. Målet for arbeidene har dels vsrt & redusere mengden av bi-
og avfallsprodukter, dels & gjennomføre en effektiv oppsamling av de
utslipp man ikke kan unngå, og endelig i størst mulig grad å sørge for
gjenvinning og «sirkulasjon. Av større prosjekter kan nevnes gløding og
beising av rustfrie stål med resirkulering av beisesyre og gjenvinning
av metall; gjenvinning av verdifulle bestanddeler i metallholdig slam
fra metall- og overflatebearbeidende industri-, atøvingsegenskaper for
aluminiumoksyd( skorpe- og dekningsproblemer i forbindelse med aluminium-
elektrolyse; belegging av varmvalset tråd for å overflødiggjøre beising
for kaldtrekking og prosjektering av renseanlegg for brukt beisesyre.
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Gruppen har videre arbeidet med materialproblemer som oppstår ved høye

temperaturer. Undersøkelsesmetoder sera differentialteraisk analyse,

dilatometri og forskjellige karakteriserir.gstekr.ikXer bruXes i utstrakt

grad.

Det keramiske arbeidet foregår i nært samarbeid med norsk finkeramisk

industri og til dsls også med dens råstoffleverandører. Hovedmålsettingen

har vwt - og «r - å forbedre ekaisterende produkter, samt å utvikle nye

materialtyper. Sammenhengen mellom mikrostruktur og mekaniske og kjemiBke

egenskaper på den ens side og mikrostrukturens avhengighet av råstoff-

sammensetting, komstørrelse, formingsmetode og sintringsbetingelaer på

den annen side er bestemmende for materialenes bruk segenskaper.

Arbeidet med oiomaterialer foregår i nært samarbeid med medisinere og tar

hovedpakelig cpp materialproblemer ved bruk av metaller, keramer og plast

som protesematerialer implantert i kroppen. Problemstillingene er ut-

preget tverrfaglige og går hovedsakelig ut på å finne frem til materialer

som kan fungere som reservedeler i kroppen over lang tid.

Det arbeides med elektrokjemi, korrosjon og materialteknikk i forbindelse

med aggressive miljier og for spesielle anvendelser, samt med overflate-

behandling av metraier. I senere ar har mac tatt opp et spesialfelt:

Anvendelse av lavtemperaturplaBma for overflatebehandling. Denne teknikken

har vært brukt bade for filmsyntese av høyresist»nte stoffer og for ren

overflatemodifikasjon.

Inatruaenter

Dif f erensial-termoanalysator.

Utstyr for bestemmeIse av spesifikk overflate, coulter-counter, ovner.

Utstyr for ekstrudering av keramiske masser.

Utstyr for knusing og maling.
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METALLURGI

Leder: Siv.ing. Paul Løvland.

Forskningapersonell

Berg, Otto1'
"ee, Aasmund Erik
Simensen, Chr. J.

Herø, Håkon'2)
• 3 )Lp"vlajjc, Paul"

MiXkelsen, Jon A.
KESS, Sveia Erik

Brett&e,
B«lye, k

Kvernes, lagard

Farty», Per5)

Siv.ing.
Dr.phil.
Cand.real.

Siv.ing.
Siv.ing.
Siv.in?.
Cand.real.

C&nd.real.
Siv.iag.
Dr.rer.nat.

Ingeniør

Metallurgi, lettmetaller

Metallurgi, bsarbeiding
stål

ti

" elektrormikrosonde

Cassmetallreaksjoner, difrusjon
Metallurgi, høytemperaturkorrosjon

ti n

plasmasprøyting

Metallurgi, metallografi

1) Gruppeleder Lettmetaller
2} " Bearbeidingsmetallurgi
3) Avdelingsleder Metallurgi
It) Gruppeleder Hptvtemperaturkorrosjon
5) " Metallografi og Mikrosonde

ForaknxBgaåtetivitet

Aluminium!egeringers fysikiXske metallurgi: De enkelte prosjekters mål-

setting er re t te t mot utvikling av nye aluminiumlegeringer og utprøving

av deres egenskaper og mot fysikalsk-metallurgiske probleostillinger i

forbindelse med fremst i.1 l i ng , bearbeiding og v i dere foredling av legeringer.

Det vi dereføre8 et stjilrre prosjekt med Bikte p& å utv^JLe aluminiumtråd

t i l elektriske ledninger for å kunne erstatte kobber i disse. Det se t tes

ssrl ige krav t i l ledningstrådenes mekaniske egenskaper og elektriske

lednings^vne. Resultatene er meget lovende, og arbeidene videreføres med

hovedfeki. på bruksprpfving og fremst i l l ing i større skala.

Inneslutninger i aluminium kan forårsake betydelige skadevirkninger i

den videre bearbeiding. I samarbeid med aluminiumsindustrien utvikles

metoder for karakterisering av inneslutningene, samtidig som en søker

å finne årsakene t i l deres daaielse og hvorledes skadevirkningene kan

unng&6.
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Kornforfining innebærer et nøkkelproblem i utvikling av legeringer med

forbedrede egenskaper. På den ene side må klarlegges de mer fundamentale

prosesser for r-.ikrojeigrin^, dannelae av primærpar*. Ir'.ler e'-c. for Xcr.tcull

av korn- og ce l l e s tørre l se , og på den annen side må prosessene kunne

kontrolleres i driftaskala. Disse problemstillingane v i l stå sentralt, i

kommende års arbeider. Et løpende prosjekt omfatter kornforfining av Al-Mn

fronatilt ved kontinuerlig båndstøping. Målet er å forbedre produkters

egenskaper, f .eks . dyppressbarhet. Utvikling av høyduktile Al-legeringer

byr på interessante perbpektiver i krevende formeoperasjoner c-z for an-

•.'*.;fldel8e i kontrukBJoner hvor sikkerhet mot ustabil sprekkforplanting er

veaentlig. Disse mulighetene vurderes spesielt med henblikk på i forbedre

utherdbare Al-legeringers seighets- og duktiiitetsegenskaper. Industri-

oppdrag på Al - fe l t e t generelt omfatter korrosjonsstudier, spesiel le

metoder for forming av legeringer, karakterisering av mikrost'-iiVturer etc .

Bearbeidingsmetallurgi inng&r sons et naturlig og integrert ledd i videre-

foredliag av metaller og legeringer. S+;frre arbeider på f e l t e t dyptrekking

er videreført i samarbeid med industrien. Hurtigstrekkprøving bearbeides

med sikte på å korrelere laboratorieprøver med produksjonsparametre i

industriel le bearbeidingsmetoder. Inst i tuttet deltar videre i et prosjekt

angående varmforming av mikrolegerts s t å l , formalet er å øke formbarheten

og å forbedre sluttproduktets mekaniske egenskaper. Magnetiske egenskaper

ved elektrotekniske blikk er undersøkt og sått i sammenheng med materia-

l e t s atrukturparametre.

Høytemperaturkorrosjon. Problemene er knyttet t i l a l l e anvendelser av

materialer ved høye temperaturer (dieselmotorer, v e n t i l e r , gassturbiner,

kjemisk og petrokjemisk industri, forbrenning av avfal l e t c ) . Det langt

største løpende enkeltprosjekt ved SI på dette område er et større for-

søksprogram som utføres for OECD-atomreaktorprosjektet Dragon i England.

Ved SI har vi bygd den største apparatur 3osu er t i l g jenge l ig i vest l ige

land for utprøving av siging'korrosjon av høytemTwaturlegeringer i

heliumatmosfsrer med små mengder forurensninger. Heliumgassen utgjør

kjølemediet i denne typen atomreaktorer. Innen høytemperaturkorrosjon

utføres også andre større prosjekter, b l . a . for å forbedre stål som an-

vendea som vent i ler og stempler i dieselmotorer, for å oppnå redusert

korrosjon i gassturbiner gjennom kontroll av forbrenningsoljers Bammenset-

ning o.a. Som en del av et større Nordforsk-prosjekt er videreført studier

over høytemperaturkorroBJon av nikkellegeringer armert med volframfibrer.
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Instrumenter

Elektronaikrosonde.

Utsiyr far accallografiske undersøkelser.

Utstyr for testing av høytemperaturlegeringer under aktuelle driftsforhold,
sige- og korrosjonstesting, utmattingsmaskin, hurtigstrekkprøvemaskin.

Utstyr for varmebehandling/smelting, smihammer, strekk- og trykkprøve-
utstyr, gnisterosjonsmaskin, flamme- og plasnm^prøyteu.styr.

MATCRlALKARAXTERTSERIflG

Leder: Cand.real . Joar Karka l i .

Forskningspersonel l

Aschehoug, Halvor D r . r e r . n a t . Gassanolyser, gaaser i metaller
Lauritzen, Jan-L^der Ingeniør " " " "
Markali, Joar1' Cand.real. Fysikalsk kjemi, elektroomikroskopi,

2\ strukturkjemi
Pedersen, Bjørn Professor, Spinnspektroskopi, strukturkjemi,

dr.philos. overflater
Slotfeldt- Cand.real. Faststoffysikk, spinnspektroskopi,
Elling3en, Dag magnetisme

1) Avdelingsleder Materialkarakterisering

2) ForskningBBJef

Forskningsaktivitet

Materialkarakteriseringsavdelingen er en liten og relativt løst organisert

avdeling, konsentrert cm bruk a" store apparatenheter. Den består av fire

laboratorier:

1} Elektronmikroskoplaboratoriet (Markali)

2) Røntgendiffraksjon (Markali)

3) Spinnspektroskopisk laboratorium (Pedersen, Slotfeldt-Sllingsen)

k) Gassanalyselaboratoriet (Lauritzen)

1) Det opptas transmisjon- cs; scanning-elektronmikrografier. Begge

mikroskopene er utstyrt med meget tilleggsutstyr slik at man dekker

et stort spektrum av anvendelser.
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2) P& røntgendiffraksjonslaboratoriet er det for tiden kun én ingeniør,

men det er etablert et samarbeid med faststoffysikkgruppen ved Fysislt

ins t i tu t t , og professor N. Norman er konsulent pi arr å l e t . Ved labora-

toriet utførea for det meste updersøkelser av pulvere med røntgen-

diffraktometeret og diverse filmkemeraer. Det finnes også filmutstyr

for enkry8tallopptak.

3) Ved spinnspektroskopisk laboratorium er arbeidet konsentrert om

undersjiOtelse av faate stoffer. Det er etablert et samarbeid ned Kjemisk

inst i tutt for opptak av NMR-spektra av væsker. (Bjørn Pedersen er

professor II i spinnspektroskopi ved Universitetet i Oslo.) Det har

i de senere år vert arbeidet med metalliske hydrider, hydrater og

polymere. I 1975 er det ete-blert et samarbeid med Petrokjemiavdelingen

for karakterisering av spesiel le katalysatorsysterner. Det arbeides også

med besteimnel3e av magietijke egenskaper t i l magnetiske okay der.

k) Gassinnholdet i ikke-flyktige stoffer kan bestemmes. Det har seerlig

vært arbeidet med bestemmelse av gasser (H?, 0 , R , CO, C0?, HO og

hydrokarboner} i metaller ( lettmetal ler , ferrolegeringer o . l . ) og i

tranaformatoroljer.

Instrument er

1) JEM T elektronmikroskop
JSEM 50A scanning elektronmikroskop med EDAX
Diverse tilleggsutstyr

2) GE-XR D-3 røntgendiffraktometer m/høytemperaturtilsatB
Diverse filmkameraer
Gandolfikamera ("pulver"-opptak av små enkrystaller)

3) DP-60-HMR-spektrometer (Varian)
pul3-HMR-spektrometer (selvbygd)
6'- og 12'-magnet
X-band-EFR-spektrometer (Varian)

M Feichtingers amelteekstraksjonsapparatur (GAAF)
med tilleggsutstyr.
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NORSK REGNESENTRAL

Forskningsvn. 1 B, Blindern, Oslo 3. Tlf. 46 &y 30

'Cndervisning/hovedoppgaver

Regnesentralen har For tiden 4 hovedfagsstudenter i arbeide,
men har fleie ledige arbeidsoppgåver som egner seg for hoved-
fagsstudenter. Regnesentralen er villig til å veilede opptil
10 hovedstudenter.

Forskere ved Norsk Regnesentral har utarbeidet et. kurs i
simuleringsteknikk og har gjennomgått dette et par ganger.
Kurset vil bli ført videre. Et kars i klassifikasjonsteori
er under oppbygging og er holdt i gang som en "brokk" med.
tittel Informasjon, struktur og klassifikasjon. Regulær under-
visning i enkelte emuer yis ved Universitetet i Oslo av ansutti
ved MR på mer privat basis.

Aktuelle samarbjaidsoppgaver

Strukturert programmering, programteori og CAI (Computer Aided
Instruction) er de ,forskningsaktivitetene hvor Norsk Regne-
sentral i første rekke kan trekke på faglig kompetanse fra
Universitetet i Oslo.

Forskriingspersonell

Oamsleth, Eivind, . .
Jeksfiid", Hans

Kalvenes, Sigmund
Krogdahl, Bjørn
Monn, Erik
Skappel, Jon
Sollie, Bjørn ...
Spurkland, Sverre
Sørensen, Kjell
Tjungen, OLa.y H.,_„.

Tveter, Jens Olav. •
Volden, Rolf
Wøien, Dan

-pand-jjreal
siv.ing.

cand.real.
cand.mag.
cand.real.
cand.mag.

p f ^ j^ifry gg»; -teknis
bereĝ nirigér
statistikk, data-analyse
statistikk .̂.d^̂ arjags'lyse
s t a t i s t i k k ,~åVcl^ analyse
ironJéi?lSR a'hjaT.ys'e',- optimer:

k / å C ^ l
cand.real
cand.real numerisk analyse, optimer

tatlstiKk ^ l d r å t é

. . reaL-
cand.real.
cand.realk.

B tatistliefe i- aatå^ana lys e
statistikk, data-^analyse

1)forskningssjef

Forskningsaktivitfit. ,. -,. ,. ••-;•;. -' : - : ''

Statistikk og dataanalyse

Utvikling, tilpassing, programmering og praktisk anvendelse
av metoder innen:

Regresjonsanalyse, variansanalyse, analyse av tidsrekker,
forsøksplanlegging, ikke parametriske raetoder, diskriminant-
analyse, faktoranalyse, prinsipal komponent analyse, klassi-
fikasjon og kontingenstabeller.
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Numerisk analyse

Konstruksjon oy analyse av metoder for å løse matematiske
problemformulerinqer ved hjelp av eksakte e l l e r tilnærmede
metoder på datamaskin.

Utvikling og analyse av ulineære optimeringsrnodeller, utvikling
av generelle programsystemer for standardproblemtyper:
Kontinuerlig deriverbare problemer, diskrete ulineære problemer,
ubeskankete problemer og ulineære minste kvadraters problemer.

Babcicky, Karel Prom. mat.

H;ien , Terje

Kent, Jan cand.real,

Kubosch, Sigurd cand.real.

Lie/ Andreas cand.rea].
Myrhaug, Bjørn cand.real.

Wynn, Paul M.Sc.

Forskningsaktivitet

Kopilatorteknikk

Implementering av SIMULA systemer, samt utvikling og implement-
ering av PL-språk for mini- og mikromaskiner.

Strukturert programmering

Praktisk utpiøving og evaluering av metoder for strukturert
programmering.

kompilatorteknikk,
operativsysterner
kupxldLui.Ltik.Mikk, system-
programmering
mikrodatamaskiner ,
strukturert programmering
kopilatorteknikk, system-
programmering
kopilatorteknikk, simulering
kopilatorteknikk, operativ-
systemer
kopilatorteknikk, system-
programmering

Acklam, Geofrey,.
Berntsen, Drude
Broz, Jiri

Clemetaen, Rolf
Eknes, Helga
Erichsen, Harald H.
Fossum, Øystein

Furuholt, Bjørn

Hafner, 01c Pndreas
Jahnsen, Torleiv

Kirkerud, Bjørn

M.A.
cand.mag.
cand.real.

cand.mag.
dipl.øk.
cand.real.
cand.real.

cand.real.

cand.real.
cand.real.

mag.scient.

Kirkerud, Lars P.
Kjølberg, Arne Truls cand.real.
Klitzing, Helge siv.ing.
Kristoffersen, Eva
Myhre, Øystein

informasjonssystemer
EDB i helsevesenet
databaser, informasjons-
systemer
geo-data
informasjonssystemer
geo-data
dis t r ibuer t EDB, s t rukturer t
programmering
informasjonssystemer,
databaser
informas jonssystemer
dis t r ibuer t EDB, EDB's
ringvirkninger
grafisk EDB, f latir.odei ler ,
program teor i
geo-data
geo-data
geo-data
sy s temp ro gr amme r i r.g
nettverksplanlegging



Saka i iassen , Arnvind
Salvesen, Stein

Skard, Torstein

Thoresen, Kari
To tiand, Helge
Tunaal, Marit
Vestøl, Åge
Øren, Ole A.

jpplikasjonsprogrammer
cand.real. databaser, informasjons-

sy sterner
cand. real. strukturert proqrammerLU

dediserte Sjsuw.oi
cand.real. menneske maskin kommunik
cand.real. databaser, tekstbehandl i:
cand.real. informasjonssystemer

informasjonssystemer
siv.ing. geo-data, minimaskiner

institutts je

F';rskningsaktivitet

leodata metoder for visualisering av stedfestede data, diyil.il.-
flatemodeller, automatisk karttegning.

Databaser, informasjonssystemer

Utvikling og implementering av databaser og informasjons-
systemer for spesielle anvendelser. Sammenligning og vurderin :
av generelle databasesystemer.

Distribuert databehandling. Analyse av brukerbehov.
Utvikling og implementering av terminalprogrammer.

Ebdiserte systeiner. Utvikling av on-line systemer t i lpasset
spesifikke brukerkrav.

Nettverksplanlegging. Videreføring av nettverksplanleggings-
systemet OPTIMA, utviklet av en SIMULA versjon.

Bredrup, Bjarne cand.real.
Berge, Olav Terje siv.øk.
Halvorsen, Øystein cand.mag.
Hegna, Håvard cand.act.

Holbæk-Hanssen, Erik cand.real.
Husstad, Bjørn cand.real.
Håndlykken, Petter siv.ing.
Johnsen, Kari cand.real.

Kvaase, Helge cand.real,
Løken, Bjørn cand.real.
Nygaard, Kristen cand.real,

Røgeberg, Thomas cand.real,
Stenseth, Børre cand.real,
Stormark, Einar cand.real,

Forskningsaktivitet

simulering
EDB's ringvirkninger
simulering
minimaskinger, simulering,
optimering
systembeskrivelsesspråk ,LIS
CAI, simulering
systembeskrivelsesspråk
simulering, system-
programmering
simulering
simulering
systembeskrivelsesspråk,
EDB's ringvirkninger
simulering
simulering
simulering

Simulering. Beskrivelse og simulering av: Telefonsysterner -
TETRASIM, lager - SIMWAP, prosess og prosessmaskiner - PROSIM,
nerveceller, kommunikasjons- og spredningsprosesser.



110

Sys t embesk r i Vel s e s s p r i k . Utvik l i n y oq anve:id-_-'. s ~ a v t t sp råk
for b e s k r i v e l s e a v . a d m i n i s t r a t i v e , t e k n i s k e , ^ : ". : .::str. t r,q
s o s i a l e sys t e i r . e r . S p i å k e t Lar u tgangspunk t i c^ -.^r a s k i n s p r å k e t
SIMULA, men s k a l b rukas t i l konimunikas jon m o i l . - -e .- .nesker .

KDB' s r i n g vi r ' < n i n j e r . V u r d e r i n g av deri v i r k m r . ; L r J : av EDB
liar pa a rbe i ds i:". ihol d og a rbe i d s o r q j n i s a s jun i. : l . : i e sc-k t o r e r
i n æ r i n g s l i v o^ samfunn.

B e s k r i v o l s e a\' s p e s i e l l e a p p a r a t u r

I n s t i t u t t e t h a r I s t k . UN 1 VAC 1004 for t e rmi n \ \ •: - ; r i ng mot
UN IVAC 1108 ho5 F j e r n d a t a A/S , 2 f a s t e l i n j e r ~e~ 4 6 J 0 b a u d s .
Den ene 1004 ' e n e r u t s t . y r t mud hui l k o r t p u n c h o ,• i ~.agne ti^ånd-
e n h e t e r .

Vide re h a r i n d t i t a t L e L av SM402, ^4 K med papi :Li . - .u I / O ,
p l a t e l a g e r og en O l i v e t t i t e l e t y p e (TbJ 318) ned s t o r e og
små b o k s t a v e r . Denne kan b r u k e s som en s e l v s t e r . d i g d a t a -
maskin e l l e r som t e r m i n a l . I v i s s u p e r i o d e r på dagen k j ø r e s
med f a s t l i n j e mot F j e r n d a t a s IBM a n l e g g .

T i l s l u t t kan nevr.es a t NR h a r b e s t i l t en TEKTRCNIX 4014,
g r a f i s k t e r m i n a l , for t i l k o p l i n g t i l SM4.
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NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Sognsveien 72, Postboks 40, Tåsen, Oslo 8 Telefon: 23 03 88

Undervisning/hovedoppgaver

Ins t i tu t te t har for tiden ingen hovedfagsstudenter, men er v i l l ig

t i l å gi novedoppgaver innen feltene snøforskning, geologi og

geofysikk.

Instituttet kan ikke gi undervisning ved fakultetet.

Aktuelle samarbeidsområder;

Geologi, geofysikk, snøforskning samt utvikling av matematiske

modeller og regnemetoder.

Forskningsgruppe for stabilitetsanalyse

Høeg, Kaare Siv.ing. , Sc,dr. Geoteknikk generelt

Andersen, Knut Siv.ing. Matematiske modeller,
spesielle laboratorieforsøk,
analyse av markforsøk

Hansteen, Ole Edv. Siv.ing. Matematiske modeller,
numeriske regnemetoder

Stenhamar, Per Siv.ing. Spesielle laboratorieforsøk,
analyse av markforsøk

Fqrskningsak t i vi te t

Utvikling av matematiske modeller for simulering av jordarters

egenskaper.

Utvikling av numeriske regnemetoder.

Spesielle laboratorieforsøk.

Analyse av spesielle markforsøk.

Av konkrete prosjekter kan nevnes utvikling av material- og regne-

modell for analyse av faste oljeplattformer som utsettes for store

sykliske bølgelaster.

1)
Åremålsansatt
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Spesiell apparatur:

Apparatur hvor jcrdeiementer kan utsettes for sykliske belastning-

<-r. S i mu 11.- re r t : ! = '.. anden for typiske elementær i f rca under

• iljoplattformer som utsettes for sykliske bølgelaster.

l'a 1 ibreri ngstank for trykksonde. En trykksonde er en sonde som

presses ned i jorda samtidig som motstanden mot nedpressingen mål-

i:s. Denne motstanden ur avhenyiy av jordas beskaffenhet, uy for

sand kan sonden kalibreres ved å måle nedpresningsmotstanden i

sandprøver med kjente egenskaper i en kalibreringstank.

Forskningsgruppe for garn og fjell

Kjærnsli, Bjørn

Sande, Arne

bien, Reidar

Lunde, Johnny

Valstad, Tore

uøken, Tor

Barton, Nicholas

Strøm, firik

Løset, Fredrik

1)
Tvete, Kai G.

Korbøl, Bjarne
1)

Johansen, Per M.1)

Siv. ing.

Lic. techn.

Siv. ing.

H ii

Cand. real.

Siv. ing. Dr.

Siv. ing.

Cand. real.

Siv. ing.

Cand. real.

Siv. ing.

Robsrud, Arnulf1' " "

Velta, Terje Ingeniør

Våge, Terje

Gulliksen, Walter "

Lauvland, Jon "

Fyllingsdammer

•i

Fjellanlegg

n

Malinger på dammer

Geologi og geofysikk

Bergmekanikk

Analysemetoder

Geologi

Fyllingsdammer

Kvartærgeologi, ras og erosjon

Malinger i fjell

Fy llingsdammer

Damkontroll

1)
Aremålsansatt
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Korskningsaktivi tet

Kv 11 '. -. -jsdamme r: 1 . niske iM-jrnskapor av d'urjii.it or i .iler

itut av ty 11ingsdammer

Utførelsestcknikkk

Anvendelse av andre materialer enn jord
og stein

Innsamling av erfaringsdata

Berqmekanikk og

ingeniørgeologi: 1. Ingeniørgeologiske raetoder for løsning
av fjelltekniske oppdrag

2. Geotekniske egenskaper av fjell

3. Diit.ensjoneringsgrunnlag og beregningsmetode

4. Malinger i marken

Spesiell apparatur:

Fyllingsdammer: Triaksialuts^yr og ødometerutstyr for undersøkel
av fyllmaterialer

Bergmekanikk: Skjærboks for bestemmelse av friksjon på fjell-
sprekker

Forskningsgruppe for fundamentering og feltundersøkelse

Aas, Gunnar Siv.ing.

Karlsrud, Kjell "

Gregersen, Odd "

Mowinckel-Amundsen, Amund

Sander, Lars

.1)
Røste, Knut

Smith-Meyer, Johan

Sørlien, Per

Tuft, Per

Johannessen, Ivar

Fjell, Bjarne

1)

Ingeniør

•i

Siv.ing.

Ingeniør

Fundamentering av

byggverk



114

Utfotskning av løsavsetninyenes joidmekap. isk e egenskaper med hen-

blikk på å kunne bereyne stabilitet oq de f:; r r, as joner, samt på-

kjenninyer på byynlnyskonstruksjuner ved r\..-\ jamen ter inys- oy

jordarbeider.

Forskningen består i at man ved laboratorie- oy markforsøk kommer

frem til en rner eksakt bus temme Ise av nu ter ialeyenskaper, videre

at mar. ';;ennom e tte rbereyniny av i nn t. ruf r.-. _.•.'.•! idninyer, ved del-

tagelse i prosjektering og byyyep]asskontroi1, samt ved observa-

J jUiiei pu feidiyc i_

liggende analyseraetoder.

. L Lu i j^i V vol i_i j . i J e iuaLv ik l c I de f..

?2esiell_agparatur

Maskinelt og manuelt yeoteknisk utstyr for:

1) Å ta opp uforstyrrede jordprøver for nærmere undersøkelser i

laboratoriet, og

2) å foreta direkte malinger av grunnens egenskaper.

Forskningsgruppe for marin geoteknikk

Eide, Ove Siv.ing.

Clausen, Cari J.F. "

Schjetne, Knut "

Brylawski, Ed 1 }

Kleven, Arne1*

Lunne, Tom "

Rannestad, Åsleik1^

Andenæs, Einar "

1)

Fundamentering

på sjøbunnen

Aas, Per M.'

Kildalen, Steinar Ingeniør

1)
Åremålsantsatt
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Utredning av ingeniørmessige problemer i fo rb inde l se med:

.."eotekniske oqenskaper av sjtfbur.nen

2) Konstruksjoner fundamentert d i r e k t e på sjøbunnen

3) Konstruksjoner fundamentert på pe l e r

4) Nedgraving av r ø r l e d n i n g e r

Forskningsgruppe for utstyr og måleteknikk

Berre, Toralf

Moum, Johan

Fiscner, Karl Petter

Iversen, Knut

Mordal, Randi1'

Bakke, Stein '

1)

Siv.ing.
Cand. real.

Laboratoriemetoder og
Ingeniør / -utstyr

Andresen, Arild
Sollie, Steinar
Jonsrud, Ragnar

Ingeniør
Siv.ing. Maskinkonstruksjon

DiBiagio, Elmo

Øien, Kjell

Myrvoll, Frank

Hansen, Svein Borg

Bjelde, Anl1*

1)

Bergsås, Arnljot

Aas, Stein

Weber, Tor

Sorum, Per

£2 ITS £*} ings akt i vi tet

Siv.ing. Måleteknikk, utvikling,
Dr. phil. instrumentering

Cand. real. Måleteknikk, utvikling,
måleutstyr

Siv.ing. Måleteknikk, instrumente
ii n ••

Ingeniør Måleteknikk, elektronikk

" Måleteknikk, instrumente
måling

Måleteknikk, utvikling
måleutstyr

Måleteknikk, elektronikk

1) Utvikling av metoder og utstyr for geotekniske laboratorie-

feltundersøkelser for bestemmelse av løsavsetningers mekani;

egenskaper.
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Utvikling, utprøving og forbedring av givere, m.4 l^tekniske

rnetoder og registreringsutstyr for måling av de fysikalske

størrelser som er av betydning for ins t i tu t t e t s forsknings-

rir.ido, f. oks. utstyr f' r rAling av trykk, l as t , doforma-

sjon m.v.

...louratorieutstyr:

Trykkforsøk: (ekaksialt trykkforsøk, ødometerforsøk,

triaks ial forsøk)

Avskjæringsforsøk: (skjærLoksforsøk, direkte skjærforsøk)

Måioteknisk utstyr: For måling og registrering av trykk, last,

de formas jon m.v.

Forskningsgruppe for skred

;,ied, Karstein Cand. real .

McClung, David ' " D r . \ Snøskred og

Bakkehøi, Steinar ' Cand. real . / forbygning

Larsen, Jan Otto Siv.ing.

Snøraekanikk og snøskredsteknikk.

1. Snøens grunnleggende fysiske egenskaper

2. Snøskred - f je l ls tudier

3. Sikring mot skred

4. Drift av snøskredstasjon

Spesiell apparatui:

Feltutstyr for visse malinger i snø.

1)
Åre.målsansatt
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KONTOR FOR FJELLSPRENGNINGSTEKN1KK

F o r s k n i n g s v e i e n 3 B , Pos tboks 3 4 1 , B l i n d e r n , Os lo 3 T e l . : 46 y&

Ins 11 t u t t s j e f Anders .'•'.. H e i t z e n

Unde rv i sn ing /hovedoppgave r

I n s t i t u t t e t h a r ingen h o v e d f a g j s t u d e n t e r , men v i l i e n k e l t e t i l -

feller kunne være interessert i å veilede hovedfagsstudenter.

Aktuelt område er for tiden sjnkkdynamiske undersøkelser.

Fotskningspersone LI

Babic, Mehmed Berg.ing. Fjellsprengningsteknikk - planleggi

Bjørke, Arne R. Siv. mg. "

Helt2en, A. M.

Kure, Karl

Lambach, G. J.

Berg.ing* Fjcllsprengning, bergmekanikk,
ingeniørgeologi

Siv. ing. Fjfjllsprengning, sprengstoffteknolc
profilboringsteknologi

Siv.mg. Sprengstoffteknologi, bergmekanikk,
seismikk

Petterson, Bjørn Berg.ing. Sprengstoffteknologi, fjellsprengni

Schach, Ragnar Siv.ing. Ingeniørgeologi, bergmekanikk

Boye, Kjell1* Siv.ing. Fjellsprengningsteknikk

Luncstad, Sigurd Ingeniør Sprengningsrystelser, vibrasjoner
generelt

Forsknings aktivitet

A. Fjellsprengning

1. Sprengstoffer Bestemmelse av detonasjonshastighet, sjokken

og gassenergi i nye sprengstoffkomposisjoner som gir billig

og/eller sikrere sprengning. Studium av optimal teknisk/øk

nomisk sammenheng mellom sprengstofftype og bergart/fjell-

forhold.

2. Bor- og sprengningsplaner Studium av de faktorer som innvi

på en gunstig fragmentering og på en gunstig stabilitet av

fjellet rundt sprengningsobjektets kontur.
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3. Nye metoder for destruksjon av fjell Studium av forhold som

påvirker resultatet ved ful lprofilboring. Planlagte studier

av "eksotiske" metoder - som boring med høytrykkvannstråle,

mikrobølger, laser, eller ved hjelp av kjemikalier.

4. Utstyr for boring, lasting og transport Studier av effekter

og anvendbarhet. Deltakelse i industrielle prosjekter for

utvikling av nytt utstyr.

B. Virkning av sprengning på omgivelsene

1. Støtbølger i fjell og løsmasser Studium av sjokkvirkning.

Utvikling av elektronisk utstyr for langtidsregistrering.

2. Støtbølger i luft Studium av sjokkbølgeforplantningen i for-

bindelse med store sprangninger i dagen.

3. Støtbølger i vann Studium av virkningen f ra ur.dervannsspreng-

ninger på konstruksjoner o.l.

C. Yrkeshygiene i forbindelse med fjellarbeider

1. Ventilasjon av bergromavgasser, sprenggasser, støv og støy

Praktiske malinger. Studium av forebyggende tiltak, bl.a. ut-

vikling av praktisk utstyr for støvavsugning fra boring.

Forskningssamarbeide med Institutt for gruvedrift, NTH.

2. Sosiologiske undersøkelser i forbindelse med anleggs- og

gruvedrift Planlagte studier for å kartlegge de arbeidsmes-

sige forholdene og trivselen på arbeidsplassene - i første

rekke ved underjordsarbeider.

D. Sikringsarbeider - bergmekanikk Måling av belastninger på

konstruksjoner med trykkseller, deformasjonsmålinger i berg-

rom, måling av bergtrykk.

E. Utnyttelse av fjellgrunnen Studere og arbeide for at fjell-

grunnen både under og over jord blir bedre utnyttet enn i

dagens situasjon.

AKTUELLE SAMARBEIDSOMRÅDER: A-l, B-l, B-2 og B-3.
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Sgesie11

Utstyr for måling av vibrasjoner

•;Spo~ î l T s pren gni ngs ry s te Iser)

Følere:

Forsterkere:

Diverse:

Elektrodyn. seismometre, piezoel. aksellerometre,

servoaksellerometre.

Forsterkere med integrator, ladningsforsterkere.

Utskrivning på u.v. galvanor.eterskrivere.

Instrumentene er delvis spesiallaget og består del-

vis av standard komponenter. Brukes mest til mål-

ing av sprengningsvibrasjoner. (Aksellerasjon,

svingehastighet og utsving).

Tellus mekanisk vibrograf, "Vakthund" elektronisk

måleinstrument, begge spesielt konstruert for lang-

tidsovervåking av sprengningsvibrasjoner.

Sammen med Dyno Industrier A/S målestasjon for be-

stemmelse av sprengstof fparanietre.

Diverse utstyr for måling av fjelltrykk, belast-

ninger og deformasjoner.
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NORSAR

Postboks 51, 2007 gjeller Telefon: 71 69 15

Undervisning/hovedoppgaver

NORSAR har for ti den on hovedfagsstudent i arbeid, og er villig
til å ta JTTiot flere hovedfagsstudenter. Det fins aktuelle hoed
oppgaver innen alle de forskningsområder som er nevnt nedenfor.
Instituttet kan gi kollokvier innen disse forskningsområdene.

Forskningspersonale

Eystein s. Husebye

Hilmar Bungum

Dag Tjøstheim

Ole Steinert

Karl A. Berteussen

Håvard Gjøystdal

Anders Dahle

Dag Rieber-Mohn

R. James Brown

David W. King

G^ldo, Calcagnile

George Purcarc

Fil. dr.
Chief Seismologist

Dr. philos.
Chief Data and
System Analysis

Ph.D.
Scientist

Cand. real.
Array Monitoring,
Chief Analyst

Cand. real.
Scientist

Cand. real.
Scientist

Cand. real.
Scientist

Cand. real.
Chief Programmer

Fil. dr.
Stip. NTNF

Ph.D.
Stip. NTNF

Ph.D.
Stip. NTNF

Ph.D.
Stip. NTNF

Seismologi, signalbeh.,
jordstruktur

Seismologi, tidsserie-
analyse, jordskjelv-
identifikasjon

Matematikk, statistikk

Kommunikasjonsteori

Seismologi, bølgefor-
plantning, jordskorpe-
analyser

Seismologi, seismisitet

Seismologi, bølge-
forplantning

Programmering, data-
teknologi

Seismologi, anvendt geo-
fysikk, jordskjelvmeka-
nismer

Seismologi, jordstruk-
turanalyser

Seismologi, jordskorpe-
analyser

Seismologi, seismisitet,
jordskjelvprediksjon

Forskningsaktivitet

1. Bølgeforplantning i inhomogene data

2.

3.

4.

5.

6.

Bølgeforpl&i.tning i lagdelte media

Invertering av geofysiske data

Autoregressive modeller ved analyse av seismiske serier

Jordskjelvmekanj smer og tektoniske bevegelser i Norskehavet

Spatiell filtrering av seismiske data
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8. Analyse av seismisk støy

9. Strukturen av jordens skorpe og øvre mantel VP<1 dispers jons-
studier av seismiske overflatr-bølge •

10. Strukturen av jordens skorpe, mantel oq kjerne ved analyse
av seismiske P- og S-bølger

Spesiell apparatur

1. Verdens største seismologiske observatorium

2. NTNF/NORSAR har Europas mest omfattende bibliotek av
digitale, seismiske registreringer (13000 magnetband).

3. Et av Europas mest omfatLonJe bibliotek av reynumaskin-
program for analyse av seismiske data.

Samarbeid

NORSAR samarbeider med Inst i tu t t for geofysikk og Institutt for
geologi.
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NTNF's KONTIN!INTAL:;OK?;I:LKO:;TOR

Hoffsveien 13, Oslo 2. Tlf. 55 64

Avdeling for prekvartær geologi. Tlf. fa9 56 bO

Undervisning/hovedoppgåver

Avdelingen har for tiden 3 hovedfagsstudenter og nar ikke
flere ledige hovedoppgaver.

Vltenskapelig personale

David Graham Bell
Finn Erik Skaar
Bindra Thusu
L)di til Faye-Sehøll
Gunn-Kari Hygen
Magne Løfaldli
Marc Edwards
Ragnar Kihle '

M.Sc. Geologi-Paleonto logi-Pa lynologi
Cana.real Sedimentologi,stratigrafi,pa Ieontojogi
Ph.D. Palynologiske undersøkelser
Caiid.^dy. Pcilyr.-logisk preparering
Siv.ing. HUB av geologiske data
Cand.real Mikropaleontologiske analyser
Ph.D. Sedinentpetrografiske analyser
Cand.Sc. Mikropaleontologiske analyser

Forskningsaktivitet

Nordsjøens jura-bergarter

Omfatter studier av sporer, pollen og mikroplankton i Nordsjøens
bergarter.

Andøyas jura-palynologi

Prosjektet er avsluttet, og behandler mikrofossiler og deres
anvendelse for biostratigrafiske studier. Lignende arbeid er
påbegynt med materiale fra Spitsbergen og Barentshavet.

Source rock-atudier

Omfatter generell undersøkelse av termisk metamorfose av det
organiske materialet i palynologiske prøver. Slike studier in-
dikerer mulighetene for hydrokarboner i sedimentære bassenger.

Re feransesamling

Over 2 000 prøver er katalogisert og kan s t i l l e s t i l disposi-
sjon for oljeselskaper og Departement. Bergartene er samlet
i Grønland, England, Scotland, Spitsbergen og den arktiske del
av Canada. Sammenstilling av dataene gir en viss forståelse av
Nordsjøens geologiske oppbygging.

bibliografi og undersøkelser, norsk sokkel

Sammenstilling av bibliografi som omhandler norsk kontinental-
sokkel. Oversikten holdes a jour og publiseres hvert annet ar.
Den er ment som et hjelpemiddel for forskning og industri.

1)
Avdelingsleder
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Birentshavprosjektet

Sedimenter fra topplagene av bunnen i Barentshavet (innenfor
trekanten Sørkapp, Bjørnøya, Hopen) undersøkes kjemisk, minera-
logisk og faunistisk. Prosjektet yjennomføres i samarbeide med
Institutt for geologi. Tre hovedfagsstudenter er knyttet t i l
prosjektet.

S -jrce rock analyser

Frrstudier for oppbynaing av analysel abora tr r i >:r, for ar.a1. ysc
av "source rocks".

Statigrafiske kataloger

Scanning-bilder, nyere beskriveise, opplysninger om stratigrafisk
cpptreden etc. av coccolither, mikroplankton, ostracoder, for*-
miniferer, pol. n og sporer vil danne grunnstammen i de s t ra t i •
grafiske kataloger, som man tar sikte på å a jourføre mest mulig
parallelt med tilgang på gode stratigrafiske prøver. Resultatene
av dette prosjekt vil i stor grad komme prosjekt 1.4 t i l gode.

"Computer Graphics"

Avbildning av romiig fordelte data (i hovedsak geologiske) ved
hjelp av datamaskin. Datamaskinovertakelse av en del rutiner
som geologen tidligere utførte manuelt.

Utvidelse av geologens

arbeidsfelt og muligheter for data-korrelasjoner ved hjelp av
EDB (innføring av database med tilhørende data-base management
system).

Statistikk

Aroeidet med å anvende statist iske teknikker for relativt store
datamengder (faktoranalyse etc.) på geologiske data.

Lagring
av litteratur-referanser på tape/disk for senere kryssreferanse.

Spesiell apparatur

Tynnslipemaskin (Struers), Discoplan TS (Struers), Wilfug Sen-
trifuge (C. Falkenberg), Heraus Christ Sentrifuge (C. Falkenberg)

Aktuelle samarbeidsprosjekter

Alle de nevnte forskningsaktiviteter.
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Avdeling for ingeniørgeologi/naringeologi. Telefon: 53 64 97

Undervisrujig/hovedopjjgaver

Avdelinqen har ingen hovedfagsstudenter, men kan mjligens ta
i m o t I W U I I . A ' N U H ' 1 lv .pp'j. i'.•(_• r ui 'jLolO'jisk t^lkrii:. • y f : •.-

iiggende data og geoiroffologisk bearbeidelse av foreliggende
qrunnlagskart.

Forskningspersonale

George Maisey Cand. real. Marjngeologi, traséundersøkelser,
ressurser

Kåre Rokoengen Lic. techn. Ingeniørgeologi, traséundersøkelser
Tora Bugge Siv.ing. Ingeniørgeologi, traséundersøkelser,

kartering
Trygve Dekko Cand. real. Maringeologl, kvartærgeologi

Forskningsaktivitet

Ingeniørgeologisk, maringeologisk og kvartærgeologisk tolkning
av seismikkelprofiler, sidesøkende sonar og bunnprøver samt fotos
fra den norske kontinentalsokkel fra Nordsjøen til Barentshavet.
90% utenskjærs, 10% innenskjærs.
Ca. 50% av aktiviteten er oppdrag.

Mineralressurser og grusressurser på havbunnen.

Ilandføringsmuligheter for olje/gass.

Utarbeidelse av grunnlagskart over havbunn og topografi.

Grunnlagsdata for fundamentering og grave-operasjoner
N. for Stadt.

Spesiell apparatur

Se avd. under Avd. for instrumentutvikling og FeltavJelingen.

Aktuelle samarbeidsprosjekter

Innen områdene sedimentologi, kvartærgeologi, mineralogi og
paleontologi.

Avdeling for miljødata Telefon: 69 58 80
•

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har ingen hovedfagsstudenter, men er villig til å ta
imot hovedfagsstudenter. Aktuelle oppgåver er:
1. Mikroorganismens evne til å nedbryte olje
2, Marinbiologiske studier i forbindelse med utslipp fra

Monstad-raffineriet.

Avdelingen kan tenke seg å gi undervisning i:
1. Praktisk bruk av gasskzomatograf for analyse av olje og olje-

komponenter.
2. Skadevirkningen ved oljespill
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Forskningspersonale

Thor Hægh cand. real Oseanograf i ,o 1 leforurensn . ,geoK ;•.
Per Steinbakke cand. roal Bølqe
Harald Rcstad ocmH •- ' i'. ,),-,- ̂ T a r.y. _ =t..^.
nndreas Yinsjansen ing. oljeanalyse - geoKjfrm
Karl H. Bryne siv. inq. F jernregis t re r i IHJSU t s ty r fr.r n] ,,

do t 1.4;:.
Cato Borge siv. ing. Vannkvalitet

Beskrivelse av forsknir.qsaktiviteten

Bølgedata

Innsamling og bearbeiding av eksisterende data. Bercgning av
bølgesituasjonen ved ekstreme v^rsituasjoner bakover i tiden
(Htndcast) -
Oppfølging av pågående malinger.
Initiering av malinger i nye områder.

Strømdata

Som for bøloadata med unntak av "Hindcast" beregninger.
Måling og simulering av drift av oljespill.

Isdata

^ av isformasjoner, isgrenser og drift av is i Sval-
bardfarvann, samt initiering av isfysiske og ismekaniske under-
søkelser.

Bølge-strøm og isdata innsamles og bearbeides i fcrbindelse med
aktivitetene på den norske kontinentalsokkel (vesentligst nord
for 62 ).

Fjernregistrering av oljespill

Kartlegging av eksisterende fjernvåkingsutstyr samt oppfølging
av to utviklingsprosjekter initiert og finansiert av NTNFK.

1. Detektor for plassering i bøye, basert på R-absorpsjon.
2. Laserfluorescensdetektor for plassering i fly.

01jeforurensning

Kartlegging av baseline for hydrokarboner i vann-sediment og
bentos. Utvikling av metoder for påvisning av oljespillkilder

u ved bruk av GC-IR Atomabsorpsjon og fluorescens. Undersøkelse
<u over mikroorganismens evne til å nedbryte olje.
ai

o. Geokjemi; Beregning av 0,-0- i sediraenter og vann.
C
^ Spesiell apparatur

-o Hydrokarbondetektor for plassering i bøye

•* Detektoren er basert på differensialmåling av reflektert lys i
området, 3,4 Un. Under utvikling, ventes ferdig våren 1975.
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Laseren sender ut lys i UV-området som forårsaker spesifikke
fluorescensdiagram fra olje. Vil kunne brukes til å bestemme
oljetype samL tykkelse av oljefiimer 1 mm.
Under utvi.-: linn "<̂ d Fysisk institutt, .'..-. . x-r s i tett.-1 i
Bergen. Ventes ferdig høsten 1975.

Beregi ing av hydrokaibongasser (C. - C. i sedimenter.

Gasse'ie i sedimentært materiale frigjøres under vakuum ved til-
set»" *ng av vannsyre. Gassene overføres til et lukket kammer med
septum, hvorfra 2 ml prøver injiseres i gasskromatograf (Perkin
Elmer F 30) med kolonnetemperatur 30 C.

Aktuelle samarbeidsprosjekter

Renrbeiding av strømdata.

Marinbiologiske og mikrobioloyiske undersøkelser.

Avdeling for instrumentering Telefon: 55 64 97

Undervisning/hovedoppgave

Avdelingen har en hovedfagsstudent og er villig til å ta imot
flere.

Porskningspersonale

Bo Brannstrøm Ph.D. Marin instrumentering
Kåre Vårvin Siv.ing. Marin teknologi
Rolf Jemne Siv.ing. Marin gruvedrift

Beskrivelse av forskningsaktivitet

Sensor- og redskapsbæresyster

Utvikling av moduler hvor de enkelte tyngre systemkomponenter
kan overføres og benyttes i flere sensor- og redskapsbærersy-
s terne r.

Systemanalyse over skips- og tokttyper ved kontinentalsokkel-
unders.

Utvikling av modell for definisjon av optimal skipstype for
forskjellige tokttyper.

u
% Kabelstyrt undervannsfarkost, utbygging og oppgradering av
a sub-systemer.
a Oppgradering og komplettering av sub-systemer som bl? planlagt
£ utviklet da prosjektet ble påbegynt i 1972.

Ti Dyptauet linje-scan system
•3 "

< Det prototypsystem som planlegges utviklet, konstruert og
testet for å optimalisere bruken av sidesøkende sonar og
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magnetometer på norsk sokkel, videreutvikLes i 197'J for å
utvide og forbedre nytte1 astkapasiteten.

Maxidrills^stem

vibras jonsbor ing i vanndybder ned t i l 1.000 meter oy nied
per.et ras jcnsevne på ca . 7 meter.

Sanseorienterte st^re-__og__re_g_uleringssysterner

Videreutvik1 ing og konstruksjon av integrerte systemer for
fjernstyring av instrumentbærere.

Sensor ug redskapssystemer

L. lektLunopt isk DIlue teknikk OLJ opnsk siynaibehanu L my . Mikio-
relieff- stereofotomosaikk. ,
Sensorer for in si tu brunnmålinger
Isotopteknisk mineraldeteksjon
Undervannsmanipulator- og verktøy

Undervannsteknologi

Kostnads- og lyttevurdering for bruk av utviklede systemer i
sokkelarbeid.
Teknihk for utsett ing og heving av tungt uts tyr fra fartøy.
Maskinteknisk utstyr - mobile arbeidsmaskiner for sjøbunnen.
Simulering av havmiljø - utstyrsprøving.
For utsetninger for anleggs- og gruvedrift på havbunnen.

"sub-sea completion" og produksjonssystem for oljereservoir.

Feltavdelingen. Tlf. 55 64 97

Forskningspersonell

Hans Erik Fritzner s iv . ing .
Knut Audum ingeniør kart,bearbeiding av posisj.data rr.
Otto Benestad s iv . ing . fjernanalyse,forurensn.overvåkn.nv
Jan Chr.Blankenburgh siv. ing. marin geodesi
Nikolai Hessen ingeniør prøvetakingsutstyr
Øystein Larsen siv.ing. databank/måledatasender
Arnfinn Lindstad ingeniør kabelstyrt undervannsfarkost
£rik Moe Haugen ingeniør integrert posisjoneringssystem
Helge Risnes ingeniør akustisk profileringsutstyr
Hans Olav Torsen s iv. ing. undervannsakustikk
Per A. østerholt. s iv . ing. integrert posis joneringssystem

1) Avd. leder

Beskrivelse av forskningsaktivitet

Databank/måledatasenter

På grunnlag av systembeskrivelse og systemanalyse utført tid-
ligere

å medvirke til opprettelsen av et nasjonalt referansedata-
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senter for kontincntalsokktildata
å etablere et måledatasenter ved NTNFK i nær kontakt med
andre tilsvarende sentra.

Kart og bearbeiding av posisjpnsri_ata_

Presentasjon av innsamlede data i bearbeidet form på de tid-
lig^re utarbeidede UTM-kart og medvirke t i l utgivelse av nye
utgåver av UTM-kartverket når behovet melder seg, samt å ajour-
føre tidligere utgåver.

Integrert posisjoneringssy cm/marin geodesi

Utbygging av systemer for nøyaktig posisjonering som basert
på eksisterende systemer kan gi tilstrekkelig nøyaktighet for
de fleste arbeider på kontinentalsokkelen.

Øvrige aktiviteter, se andre avdelinger.

Beskrivelsene ovenfor får målsettingen for forskningsprosjek-
tene iflg. NTNFK's LTP 1975-79-

Spesiell apparatur
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NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING,

Postboks 15, 2007 Kjeller Telefon: 71 4 i 7 0 - 71 41 71

Undervisning/hovedoppgaver

Instituttet har for tiden ingen hovedfagsst _dor.ter i arbeid, men
har store mengder meteorologiske data og for^rensninysdata som
skal behandles og som egner seg for hovedfagsoppgaver. Insti-
tuttet er villig til å veilede hovedfagsstudenter.

Instituttet kan gi undervisning i luftforurensningsproblemer.

Aktuelle samarbeidsområder

Meteorologiske og kjemiske problemstillinger,

Personale

Brynjulf Ottar1)

Bjørg Fjeld
Marianne Elmer
Arne Semb
Jan Schaug
Leif 0. Hagen
Jan Erik Hanssen

Britt Rystad
Jørgen Schjoldager
Odd F. Skogvold
Bjarne Sivertsen

Steinar Larssen

Einar Joranger
David Brenchley
Svein Erik Haagenrud

Thor Christian Berg
Karin E. Thrane
Fredrik Gram
Knut Erik Grønskei
Anton Eilassen
Oddvar Jensen
Jørgen Saltbones
Yngvar Gotaas
Harald Dovland

Dr.philos

Siv.ing.
Fil.cand.
Cand.real.
Cand.real.
Cand.real.
Cand.real.

Siv.ing.
Siv.ing.
Cand.mag.
Cand.real.

Siv.ing.
M. of Sc.
Cand.mag.
Ph.D.
Siv.ing.
Lic.techn.
Siv.ing.
Cand.mag.
Cand.real,
Cand.real.
Cand.real.
Cand.mag.
Cand.real,
Cand.real,
Cand.real,

Langtransport, forurensninys-
nivå, overvaking
Utslipp, mottiltak
Langtransport
Langtransport, forurensr,. nivå

" , databehandling
Forurensningsnivå
Forurensningsnivå, analyse-
metoder, analyser

Forurensningsnivå,
industriforurensning
Forurensningsnivå,
trafikkforurensning
Virkninger (biosfæren)

(helse)
" (korrosjon)

Instrumenter, prøvetakingsmet.
Analysemetoder, analyser
Databehandling
Spredningsmodeller.

langtransp.

flymålinger
Spredningsmodeller,
virkninger (biosfæren)

Forskningsaktivitet

UTSLIPP Miljøfremmede s t o f f e r f ra forbrenning av f o s s i l t b r e n s e l ,
industri, trafikk og avfallsbehandling, -kilder, utslipp
i atmosfæren.

Kartlegging av utslipp: a)
b)

lokalt
regionalt

OPPTAK

Atmosfæren som resipient: Opptak mesoskala spredning, regional
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spredning, langtransport. Innflytelse av topografiske og met-
eorologiske forhold.

Resipientens egenskaper og hvordan disse påvirker og på' .rkes
av opptak, akkumulering, trans formasjon og distribusjon av
miljøfremmede stoffar.

Fysiske og kjemiske prosossim kanismer i resipienten: Vekscl-
virkninger, kjemiske trans f.irmas joner, avsetning. NiMbiurens
forsuring. Fotokjemiske prosessar. Smogdannelse.

ATMOSFÆRENS FORURENSNINGSNIVÅ

Forekomst av miljøfremmede stoffer : Kjemisk sammensetning og
mengder. Bakkemål-ingei:, ij.y må linger, - innsamling av data, kjer--
isk analyse, bearbeiding, overvaking. - Sammenhengen mellom ut-
slipp og målte mengder.

a) lokalt : Resipientens tilstand i norske kommuner,
byer, tettsteder, indre miljøer. - Esti-
mert forventet luftforurensning fra pros-
jekterte anlegg.

b) regionalt: Resipientens tilstand i regional sammen-
heng.

VIRKNIdGER
Generelt: Virkninger av forurensninger i atmosfæren på f y s i s k e ,
kjemiske og biokjemiske forhold i biosfæren (vassdrag, jordbunn,
vegetasjon, dyre l iv , h e l s e ) . - Virkning på materialer (korrosjon)

Den sure nedbørs virkning på vassdragenes forsurning. Snelagets
akkumulering resp. f r i g j ø r e l s e av miljøfremmede s t o f f e r .

MOTTILTAK

Overvaking, forurensningsvarsling.
Prosjektering av utslippsreduksjon.

METODEUTVIKLING

Utvikling av: a) instrumenter
b) prøvetakingsmetoder
c) analysemetoder
d) databehandling
e) spredningsmodeller

Spesiell apparatur

NILU's instrumentpark inkluderer blant annet følgende spes ia l -
instrumenter:
1. For feltundersøkelser (prøvetaking og /e l l er analyse):

20 stk. Vindmålere (Woelfle)
2 3 " Termo(hydro)grafer

9 " Automatiske værstasjoner
162 " Automatiske luf tprøvetakere ("Kommunekasser")

2 " Høyvolumprøvetakere i campingvogn
4 " Sektor prøvetakere
7 " Imcometere
2 " CO-målere
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2 stk. Ilydrokarbonmålere
L " "Tape spit" prøvot.akiT
1 " Støvmonito (Sigrist)
1 " Kaskadeimpaktor (Casella)
1 " Oksyger.meter (for måling av oksygeninnho]d i vann)
1 " Flairjnefotoineter for bes temmelse av svovel
1 " Apparat for måling av korros jonsnas tiyr.ct- (Mâ na

Corrater)

Noen av ins trumen tene er Røykskaderådets eiendom, men dispor.eres
av NILU.

2. For undersøkelser på laboratoriene:

Automatisk analysesystem for sulfat (Cenco)
Automatisk analysesystem for nitrat
Automatisk analysesystem for klorid
Spektrofotometer (Hitachi 101)
filterfotometer (EfcL)
Atomabsorpsjonsspektrofotometer (Perkin Elmer 40 3)
Atomabsorpssjonspektrofotometer (Perkin Elmer 300S)
med grafittovn for flammeløs atomabsorpsjon
Utstyr for automatisk titrering (Radiometer)
Coulometrisk titrerutstyr
Spesifikk ionmeter (Orion 407)
Reflektometer (EEL)
Ntfelometer (EEL)
Gasskromatograf (Carlo Erba) med electron capture og
flammeionisasjonsdetektor
Klimaskap (Feutron)

1
1
1

1-1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

s t k
M

II

II

II

11

II

11

II

It

II

II

II

NILU eier også et fly innrettet for feltundersøkelser. Luft-
inntak er montert i flyets nese, og i kabinen er montert en
rekke prøvetakings- og måleinstrumfinter.
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NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

Gaustadaléen 25, Postboks 260, Oslo 3

Dataseksjonen Brekkvn. 22-24, Oslo 8 Telefon 23 52 80

Undervisning/hovedoppgaver

Seksjonen er villig til å veilede hovedfagsstudenter innen

naturvitenskapelig simulering og naturvitenskapelig database-

Forskningspersonale

Munthe-Kaas, Hans siv.ing.

Brustad. Knut siv.ing.

Nygard, Jan K. ingeniør

Gram, Herman Hoe cand.real

Støren, Egil cand.mag.

seksjonsleder Interinstitusjonei
samarbeid, data-
bankopplegg

forsker Simulering, data-
baseteknikk,
informasjonsanalys

Databehandling,
limnologi

Databank,
applikasjon

forskn.ass.

forsker

forskn.ass. Databehandling,
Sur Nedbør

Forskningsaktivitet

Utvikling av et databanksystem for vannforskning

Vannforskning innebærer innhenting, lagring og utnyttelse av

mange typer originaldata. Den samlede datamengde er allerede

i dag betydelig, og tilgangen er raskt økende. For å kunne

handtere denne store datamengde på en hensiktsmessig måte, vi

det både for NIVÅ og andre tilsvarende institusjoner være nød

vendig å ta den moderne databankteknikk i bruk.

Det tas sikte på, gjennom vurdering av eksisterende opplegg

og ved nyutvikling, å fremskaffe et egnet databanksystem. Opp-

gaven skal gjennomføres i samarbeid med andre interessert insti-

tus joner i Norge og øvrige Norden.
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Begrepet databank er ikke klart definert. Det står her for en

rekke forskjellige funks jor.er som kan sammen f attes i stikkordene

" forbehandlinq" , " sys temat iser i na" , "]a:jrinq", "utsøkninq",

"standardberegninger", "presentasjon" og "formidling".

Utviklingen av systemet skal skje på en slik .måte at banken

Lidligst mulig kan tas i praktisk bruk. Opplegget skal sam-

tidig være fleksibelt, slik at den kan videreutvikles i takt

både med et vanskelig prognoc.eoart fremtidig behov og den raske

datateknologiske utvikling. De mest presserende databankbehov

skal dekkes gjennom provisoriske systemer.

Standardisering er et viktig begrep i denne forbindelse. Sentrale

standardiseringstema er datakarakterisering, nomenklatur og

geografisk stedfesting.

Simuleringsoppgaver i forbindelse med sur nedbørs virkning på

skog og fisk.

Det arbeides med simuleringsmodeller for små nedbørfelter som

påvirlces av sur nedbør. Grunnlaget består av en hydrologisk

modell soit beskriver gjennomstrømmingen i systemet. De.ine

grunnmodellen utvides til å omfatte vannkvaliteten i system-

ets enkelte deler i nedbør, tørravsetning, markvann, grunn-

vann etc. Utvasking av de enkelte komponenter i jordsmonn

studeres i relasjon til pH. Det anvendes ikke-linære opti-

mering eg statistiske analyser. En vil også forsøke å an-

vende observerbarhetstester på modellene.

Informasjonsanalyse i tilknytning til vannforskning og vann-

forvaltning

Det er i gang et prosjekt som behandler informasjonssystemet

i vannforvaltning. Oppdragsgiver er Statens forurensingstil-

syn. NIVÅ vurderer også å benytte egne forskningsmidler til

dette. I tilknytning til dette prosjekt kan også nevnes

'Landsplan for utnyttelse av vannressurser" og kontinuerlig

vassdragsundersøkelser.



I det nevnte prosjekt tar en sikte på å anvende metoder fur

morma1iserte beskrivelscr av infomasjonsstrukturer. Målsett

...,.•. •_ : å Ktnstiucic ^ i ...u... > ,, ̂ u . ^ r j i s y t u . '.il .. _,. . t • •'

forvaltningen. Prosjektet har karakter av pilotprosjekt med

relativt lavt ambisjonsnivå når det gjelder investering i

proqramutrustning.

Spesiell apparatur

Instituttet har to interaktive små terminaler for egen til-

Mij Uiing t i l aLyiiJ-u Uidi»kiiiSt:iiLi a l e i :

1 stk. Data Dynamic 390 - hastighet 10 tegn/sek.

1 " GNT 300 - hastighet inntil 30 tegn/sek.

BIOLOGISK AVDELING

Gaustadalléen 25, Oslo 3, Telefon 46 69 60

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har 3 hovedfagsstudenter og er villig til å motta

fler dersom Universitetet samtykker i at hovedoppgaven til-

passes seksjonens arbeidsoppgåver. Slike hovedoppgaver kan

tilpasses i delaktiviteter av limnologisk/hydrologisk art,

feltundersøkelser, eksperimentelle undersøkelser i fjorder

og innsjøer

Forskningspersonale

Skulberg, Olav M. Cand.real. Avd.sjef

Vassdragsseks jonen

Holtan, Hans

Grande, Magne

Traaen, Tor

Nygard, Jens J.

Kotai, Jozsef

Brettum, Pål

Dosent cand. Seksjons-
leder

Cand.real. Forsker

Siv.ing. Forsker

Cand.med.vet. Forsker

Forsker

Hydrologi, alger,
vannforurensning

Fysisk-kjemisk limno-
logi

Fiskeribiologi, gift-
virkninger

Mikrobiologi, eksperi-
mentell økologi

Veterinærmedisin,
bakteriologi, gift-
virkninger

Kjemi, vekstforsøk,
forsøksteknikk

Cand.real. Forsker Hydrobotanikk, alger,
Tru«n fnrur^ naer
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Kjellberq, Gdsta Fil.kand.

Haulier,, I '.M r Mi co lay f'arid. real

Nilson, 'V'tfrcd Cand.real

Laake, Morten Siv.ing.

Mtindrey, George R. Ph.D.

Jørgensen, Geir Finn Cand.real

Mndstrpm, El i-"Anne C:.:u1 ./ • i'j .

Rørslett, Bjørn Cand.mag.

Forsker

ForsKer

Forsker

Forsker

Forsker

r.-Lker

Forsker

Zoologi, vassdrags-
undersøkelser

'-'-rin t.otan ikk ,
^cr.Li.isne aiger

Marin zoologi, eksperi-
mentell biologi

Mikrobiologi, heterotrof
begroing

Hydrobiologi, Sur nedbør

Zoologi, krepsdyr,
vassdragsundersøkelser

Planteplankton, algcr

Hydrobotanikk, fjern-
analyse, makrovegetasjor

Hamar-kontoret Telefon (065) 26715

Analyseseksjonen

Ormerod, Kari

Krogh, Truls

Fakketun, Åse

Efrairasen, Harry

Siv.

Siv.

Cand

ing.

ing.

.mag.

Meieri-
tekn

Seksjons- Nedbrytbarhet Slamm-
leder dannelse Standardisering

Laboratorie Metodeutvikling: bio-
-leder tester, biokjemi

Laboratorie Metodeutvikling:
-leder Bakteriologi

Forskr. Metodeutvikling: ned-
assistent brytbarhetstester, BOF.

Forskningsaktivitet

Sestonundersøkelser i vassdrag

Generelle forstudier og metodeutviklingsarbeid

Eutrofiering av Gjersjøen

MjøsundersøkeIsen

Bearbeidelse av hydrografisk materiale

Stoffers giftighet for fisk

Vannkvalitetskriterier for europeisk ferskvannsfisk

Sammenheng mellom oksygeninnhold org. stoff, surhetsgrad og

fiskeprod. i små innsjøer.

Utvikling av vassdragsstasjoner ved resipientundersøkeler

Undersøkelse av parameteroganismer i avløpsvann og slam

Tungmetallspredning

Sanering av eutrofe innsjøer

Fytoplankton som indikator på trofinivå i norske vannforekomster



Begroing i regulerte og uregulerte vassdrag

Heterotrof begroing

Utvikling av dialysekul tur me t.-der for bioteser med diger

bunnsediraentprosesse i

Innarbeidelse og utvikling av biotestmetoder

Fjernanalyse

Forurensningsvirkninger på høyere akvatisk s'egetasjon

Nedbrytning av organisk stoff

Standardisering

Heterotrofe metoder

Gifllest heterotrofe mikiuotganismer

Biokjemiske og fysisK/kjemiske metoder ved biologisk analyse-

seksjon

Nedbrytbarhetstester

Kulturforsøk med alger

Sur nedbørs virkning på skog og fisk

Skrubbeflyndreprosjekt

Blågrønnalger i norske vannforekomster

For analyseseksjonen:

Sammendrag for gruppen: Utvikling og innarbeiding av metoder

for anvendelse innen biologisk vannanalyse. Øke bredden i

instituttets bioassaykapasitet slik at vi får testmetoder i

samsvar med dem som er under utarbeidelse av diverse inter-

nasjonale stadardiseringskomiteer, og i tillegg slike som

har spesiell interesse under norske forhold. Utarbeidels av

standard metodebeskrivelse for felt - og laboratoriemetoder

som benyttes ved instituttet.

Delprosjekter: Utvikling og utprøving for måling av potensiell

veksthastighet for alger. Utarbeidelse av

standard metodebeskrivelser.

For K. Ormerod: Prosjekt - Nedbrytning av org-

anisk stoff ved lave temperaturer

(i kalde innsjøer). Standardi-

sering av analysemetoder for vann.

Div. undersøkelser av metoder i

forbindelse med utarbeidelse av

kapitel om bakteriologiske analyse

i WHOs "Manual on Analysis for

Water Pollution Control".



Biologisk nedbrytning av organiske

og uorganiske stoffer i vanlig

miljø.

§££s ̂ ®i1 apparatur

1 Coulter counter

2 Celloscope

2 New Brunswick BioFlo kjemostater

1 New Brunswick kjøleenhet for nedkjøling av BioFlo kjemo-

stater (eg. kjøleenhet for nedsenkning av store flasker (ca.

10 1) og/eller sirkulering av kjølevæske til "cold finger")

(1 kjøleenhet for sirkulering av kjølevæske til "cold finger.)

1 kjølecentrifuge

1 Spesiallaget apparatur for dyrking av fastsittende bakterier

og sopp i fastsittende tilstand, med resirkulering av vekst-

mediet.

Instituttet har forøvrig en utstyrs- og instrumentsentral

med hjelpemidler for feltundersøkelser både av biologisk,

fysisk og kjemisk art. Utstyret er primært lagt opp for å

dekke instituttets behov, men kan også leies ut.

Nærmere opplysninger om utstyret kan fåes ved henvendelse til

instituttet.

Samarbeid om forskning

Biotester med diverse dyr samt fler av de større forsknings-

prosjektene som er nevnt.

Kjemisk avdeling

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen er villig til å veilede hovedfagsstudenter. Aktuelle

oppgåver er undersøkelser av asbestfibre i drikkevann m.m. Det

er imidlertid vanskelig å få plassert eventuelle hovedfagsstudent-

er på grunn av plassmangel.



Forskningspersonale

Samdal, John Erik Cand.real. Avd.sjef Vannforskning - vann-

Kjemi - vannrensniny.

Kristiansen, Hans Cand.real. Forsker Korrosjon - vannkjemi

Gjessing, Egil Cand.rral. Forsker Humus, vannkvalitet -
oppdemning

Johannessen, Merete r̂ -id. real. Forsker Vannkjemi - forsurniny
- humus

Dahl, Ingvar Cand.real. Forsker Vannanalyse - standardi-
sering - rintester

Henriksen, Arne Cand.real. Forsker Vannforskning - vann-
kjemi - vannanalyce

Forskningsaktivitet

Vannkvalitetskriterier for vann til forskjellige bruksformål.

Korrosjon på vannledningsrør av betong, asbestsement og kobber

for varmt og kaldt vann. Vannkjemi aggressivitet.

Asbestfibre i vann som følge av korrosjon på asbestsementrør.

Karakteristiske fysiske og kjemiske egenskaper for humus i

vann.

Virkningen av forurenset nedbør på vann og vassdrag.

Standardisering av vannanalyser. Gjennomføring av vannkjemiske

ringtester (interkalibreringer).

Utvikling av kjemiske analysemetoder for vann og sedimenter.

Spesiell apparatur

an Slyke, apparatur for gassanalytisk bestommelse av C02 i vann.

Isoelektrisk fokusering (separasjon av høymolekylære organiske

forbindelser).

Apparat for kontinuerlig registrering av pH og ledningsevne i

elver (nett- og batteridrevet).

Diverse typer utstyr for kontinuerlig vannprøvetaking.

Gasskromatografisk bestemmeIse av løst uorganisk og organisk

karbon i ferskvann og karbonat i sedimenter.



Samarbeid om for_skning

Asbestfibre i vann son følge av korrosjon asbes tr

Kjemisk a"deling> Industriseksjonen

Underv 1 jniny/hoveJ.ppyaver

Seksjonen er villig til å påta seg veiledning av hovedfags-

studenter under forutsetning av at dette kan skje i samarbeid

med ansvarlig veileder ved fakultetet. Aktuelle hovedoppgaver

er anvendelse av avanserte analyseraetoder på industrielle for-

urensningsproblemer.

Forskningspersona_le

Arnesen, Rolf Arne Cand.real.

Berglid, Lasse

Tryland, Øivind Cand.real

Kolstad, Sverre Cand.mag.

Seksjonsleder Vannforurensninger
industri/gruver

Forsker

Forsker

Forskn.ass.

Vannanalyse org.-
stoffer - Rensing
industriavløp

Vannforurensning fra
industri

Databehandling

Forskningsaktivitet

Seksjonen undersøker forurensninger fra industriell virksomhet.

leidet foregår dels ved undersøkelser av sammensetning og

•gde av avløpsvann, dels ved å studere forurensningenes spred-

ning og virkning i resipienter.

Utvikling av kjemisk analysemetodikk og spesielle arbeids-

metoder inngår som ledd i forskningsarbeidet. Forurensninger

fra gruver og oppredingsverk er gitt stor cppmerksomhet. An-

vendelse av kjemiske metoder for rensing av industrielt avløps-

vann er også viktige oppgåver. Kjemiske fellingsprosesser og

ionbytterteknikk har vært de mest anvendte metoder hittil.

Seksjonen har også oppgåver når det gjelder innsamling av data

om forurensningskilder og tilførsler til norske vassdrag og

fjorder.



141

Spesiell apparatur

1. FAR. Mod. 174 Polaroyraf med utstyr for Anodisk Stripping

v :~ 11 amme tri

2. PYE UNICAM Series 104 yasskromatograf.

Med doble flamme ionisasjonsdetektorer og en flammeionisasjons-

og en elektroncaptandetektor. Diverse kolonner for variert

analyseopplegg.

3. Orion Research digetal ionaly^er, model 801 A med diverse

elektroder.

Teknisk avdeling, Brekkvn. IZ-2A , Oslo 8, Telefon li 52 80

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har 1 hovedfagsstudent i arbeide, og er villig til

å veilede flere. Det er alltid ledige hovedoppgaver innen feltet

vann og avløpsvannrensing, slambehandling, systemanalyse av

tekniske anlegg. Avdelingen er ikke interessert i å gi omfattende

undervisning.

Forskningspersonale

Peter Balmér

Svein Stene Johansen

Oddvar Lindholm

Arild Schanke Eikum

Bjarne Paulsrud

Ole Jakob Johansen

Lasse Vråle

Arne Lundar

Knut Moum

Jan Hansen

tekn.lic.

siv.ing.

tekn.lic.

Siv.ing.
Ph.D.

siv.ing.

tekn.lic.

siv.ing.

ing.

ing.

ing.

Avd.sjef

Forsker

Forsker

Forsker

Forsker

Forsker

Forsker

Vann og avløpsteknikk

Vann og avløpsteknikk,
informasjon

Systemanalyse, overvanns-
forurensninger

Avløpsvannrensing, slam-
behandling

Slambehandling

Biologisk rensing, søppel
-deponering

Avløpsvann rensing,
kommunalteknikk

Avløps og slamanalyser,
drift

Avløps og slamanalyser

Teknisk assistanse

Forskningsaktivitet

Eksperimentelle undersøkelser omkring rensing av kommunalt av-

løpsvann, sigevann fra søppelfyllinger og behandling av slam i

laboratorie-, pilot-plant og teknisk målestokk. Hovedvekten

ligger på metoder for fjerning av forfor. Spesiell vekt legges

på metoder som er brukbare ved norske forhold (anå> enheter,
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kaldt klima etc .) .

Mengde og sammensetning av overvann.

Systemanalyse av tekniske anlegy.

Spe s i e l l appa r a t_ur

Feltstasjon på Kjeller for forsøk med rensing av kommunalt av-

løpsvann og slam. Opp til 20 in /avløpsvann kan taes inn. Vc-d

stasjonen finnes blant annet følgende utstyr:

Ustyr for måling av spesifikk filtermotstand

" " " " Capillary Suction time

" " " " relative luktintensiteter.

6 kontinuerlige aktivslamenheter å 15 1. luftvolum

3 " " " 30 " "

2 " "25 m3

3 " enheter for kjemisk felling - kapasitet 2 m /h

1 " enhet for kjemisk felling med flotsjon

- kapasitet 1 m3/h

Buss med utstyr for undersøkelse av renseanlegg.

Fjordseksjo:ien, Brekkevn. 22-24, Oslo 8, Telefon 23 52 80

Undervisning/hovedoppgaver

Seksjonen har 2 hovedfagsstudenter på deltidsarbeid i resipienter

der det pågår undersøkelser og har dessuten kontakt med flere.

Seksjonen er på visse betingelser villig til å veilede flere

hovedfagsstudenter. Eks. på oppgåver: Hydrografi og vannut-

skiftning, Referansestudier av bunndyp etc, nær påtenkte ut-

slipp. Biotester med aktuelle miljøgifter og internasjonale

tettorganiSiiier.

Når det gjelder undervisning kan seksjonens ansatte tenke seg

å gå inn som dcltidsforelesere i forelesningsserier/kurs arran-

gert av Universitetet eller andre, opplæring av deltidsansatte

hovedfagsstudenter i fysisk/kjemisk/biologisk feltmetodikk og

bearbeidelse av data fra instituttets prosjekter. For øvrig

kan det muligens holdes kortere kurs i egen regi med forurensnings-

biologi og orientering om forholdene i spesielle resipienter.
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Forskningspersonale

Knutzen, Jon Cand.real.

Bjerk.en.-j, Birger Siv.intj.

Maqnusson, Jan Fil.kand.

Molvær, Jarle Cand.real,

Rygg, Brage Cand.real.

Bokn, Tor Cand.real.

Green, Norman W. B.A.

Kjellberg, Frank A.

Andersen, Einar I.

Skei, Jens

Kirkerud, Lars

Ravdal, Erik

Ph.D.

Cand.real,

Ing.

Seksj.leder

Foisker

Forsker

Forsker

Forsker

Forsker

Forskn.ass.

Tekn.ass.

Skipper

Forsker

Forsker

Forskn.ass.

Marin botanikk,
forurensninysbioloyi

Matematikk, dcita-
behandling

Fysisk/kjemisk oseano-
grafi

Fysisk/kjemisk oseano-
grafi

Marin zoologi, bunndyr
/littoral fauna

Marin botanikk, fast-
sittende alger

Feltarbeide, databe-
arbeidelse

Feltarbeide, ddtabe-
arbeidelse

Feltundersøkelser,
drift forskningsfartøy

Marin geologi og kjemi

Marin zoologi og bio-
kjemi

Feltundersøkelser,
s an i tær teknikk

Forskningsaktivitet

Forsknlng knyttet til oppdragsproblemer der disse er av en

karakter som gjør det av generell interesse å få dem belyst.

For tiden bearbeides:

1) Registering av tungmetaller og andre miljøgifter i vann,

sedimenter og organismer i blant annet følgende områder:

Frierfjorden, Oslofjorden, Saudafjorden, Hvalerområdet,

Flekkefjord.

2) Spørsmål som vedrører vannutskiftning i relasjon til kloakk-

vannsbelastning og annen tilførsel av organisk stoff og

næringssalter i en rekke resipienter, for øyeblikket mest

i Oslofjorden, Frierfjorden, Flekkefjordsområdet, - mens

andre undersøkelser er på forskjellige stadier av planleggings

fasen (Drammensfjorden, Borgundfjorden, TØnsbergområdet,

Singlefjorden, Iddefjorden o.a.)
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Under denne del av fut sk.Tinysaktiviteten kummer også mer

spesielle prosjekter som bearbeidelse/vurdering av data

vedrørende N/P forhold i norske fjorder oq modellering av

stoffomsetning med henblikk på oksygenballansen i Lerokel-

fjorder.

.!) Innsamling av biologiske bakgrunnsdata og vurdering av effekt-

er som kan komme ved utslipp av kjølevann fra varmekraftverk.

4) Programutvikling for utskrifter av oseanografiske og andre

typer data.

Spesiell apparatur

BÅTER:

STRØMMÅLINGSUTSTYR:

47 fots forskningsfartøy ("H.H.

GRAN") med ekkolodd, radar med

avstandsmåler, hydrografisk stand-

ardutrustning og våtlaboratorium.

22 fots cabin crouiser.

7 stk. Aanderå-målere

2 " Handstrøm-målere. Diverse

mindre strøm-målere for momentane

malinger - gelantin-pendlere og

strømkors.

Utstyr for diffusjons-strømmålinger

etter sporstoffutslipp.

BIOLOGISK FELTUTSTYR: 2 Ekman- og 1 Petersongrabber

1 Agassiz-trål

1 Beyersledii

Div. Plankton-nett

Utstyr for C14-målinger

ØVRIG HYDROGRAFISK UTSTYR: 14 stk. 1,8 1. Nansenvannenheter

10

14

1

9

3

1

11

ti

11

11

II

II

1,2 1. Nansenvannenheter
1,7 1. Hydrobiosvannenhetr

ere

Bathythermograf ( 0 - 5 5 ran)

Salinotermer

Termistor kjeder

Turner fluorimeter
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6 stk. Limnigrafer

2 " Ekkolodd

UTSTYR FOR SEDIMENTPRØVER: 1 " Niemistø sed iment -oorner .

Samarbeid om forskn ing

Alle forskningsaktivitet nevnt ovenfor.
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NORSK INSTITUTT FOR BY- OG REGTONFORSKNING

Brekkeveien 22/2A , Oslo H Te l e fon : 2 3 6 6 80

Unde r \'is n ing/hovedoppgaver

Instituttet har for tiden fire hovedfagsstu lenter i arbeid.
Instituttet er villig til å motta flere hovn-dfagsstudenter, men
har foreløpig ikke egnede oppgåver.

Enkelte av de ansatte deltar i undervisning og veiledning ved
Geografisk institutt og ved Institutt for sosiologi.

Forskningspersonale

Njål Arge

Harald ^kker

Tor Elden

Øivind Holt

Knut Olav Moen

Robert Salomon

Knut Stabell

Magne Bjaaland

Halvdan Buflod

Tor Bysveen

Morten Fjeldstad

Åge Foldvik

Per A. Garnåsjordet

Edgar Nilsen

Kolbjørn Flakne

Svein J. Heggelund

Rolf H. Jensen

Trond E. Skjefstad

Forsker
Siv.ing.

Forbker
Cand. polit.

Forskn.ass.
Stud. mag. art.

Forsker
Cand. oecon.

Forsker
Cand. oecon.

Ass. inst.sjef
Sosiolog

Forskn.ass.
Jordsk.kand.

Forsker
Cand. mag.

Forsker
Siv.ing.

Forsker
Sosiolog

Forsker
Siv.økon.

Forskn.ass.
Cand. mag.

Forsker
Cand. real.

Forskn.ass.
Bedr.økon.

Forsker
Cand. real.

Forsker
Siv.ing

Dosent
Siv.ing.

Forsker
Ark. MNAL

Kommunal og fylkeskommunal
plan]egging

H ii n

i* n II

n II M

II it n

•i n i*

K II II

Naturressursforvaltning

ti

II

•i

II

Arealøkonomi og tettsteds—
utvikling __,

n II

II n

II «

NIBR/
NTH
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Ken Jones

Erik Lund

Bjørn Moen

Kåre Movold

Max Petersen

T. Fr. Rasmussen

Arvid Strand

Vidar Vanberg

Ivar Brevik

Forsker
Geograf

Forsker
Cand. mag.

Forsker
Cand. mag.

Forsker
Cand. mag.

Forsker
Magister

Professor
Ph.D.

Forsker
Siv.ing.

Forsker
Cand. real.

Lokalisering

Forskn.ass.
Cand. mag.

Marika Kolbenstvedt Forskn.ass.
Stud. mag. art.

Boligutbygging og nærmiljø

Andreas Lund

Sigmund Oinang

Marjorie Parker

Trygve Solheim

Ann-Karin Thori

Vigdis Christie

Nils Haugstveit

A. M. Kaltenborn

Sigrun Kaul

Tor Lerstang

Johs. Oraug

Einar Rutledal

Jon Olav Viste

ForsKer
Siv.økon.

Forsker
Ark. MNAL

Forsker
Statsviter

Forsker
Stud. cand.

Forskn.ass.
Stud. cand. sosiol.

Forskn.ass.
Sosionom

Forsker
Ark. MNAL

Forsker
Sosiolog

Forsker
Ark. MNAL

Forsker
Siv.ing.

Forsker
Landskapsark.

Forskn.ass.
Ingeniør

Forsker
Cand. oecon.

Te tts teds utvik1ing
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Forskningsak tiv i te_t

Organisering av by- og regionplanlegging har som siktemål å ar-
beide raed spørsmål som

angar metodeopplegg for organisering av by- og regionplanleg-
gingen, særlig med sikte på aktiv medvirkning fra interessegrup-
per, forvaltningssektorer, fagfolk . g folkevalgte.

Boligmiljø- og boligulbytjging har som siktemål å frembringe kunn-
skap som kan bidra ved utforming

og vurdering av statli^e og kommunale plantiltak på områdene
boligutbygging, boligforbedring og nærmiljø.

Tettstedsutvikling vil ta opp til undersøkelse problemer og løs-
ningsmuligheter i forbindelse med utbygging
og fornying av tettsteder.

NaturressursutnytteIse bearbeider problemer som gjelder konse-
kvenser av alternativ utnytting og bevar-

ing av ressurser knyttet til vann, luft og jord.

Naturressursforvaltning vil særlig beskjeftige seg med undersøk-
else av grunnlag og måter for hushold-

ning med naturressurser, oppgavefordelingen mellom forvaltnings-
organer og måter for samordning av slik virksomhet på ulike for-
valtningsnivå .

LokaliseringsbetingeIser vil behandle betingelser og årsaker for
næringslivets lokalisering, endringer

av bosettingsmønster samt betingelser for lokalisering av offent-
lig og privat tjenesteyting.
Etterprøving av offentlige plantiltak har som siktemål å under-

søke omfang og virkninger
av statlige tilskottsordninger, etableringskontroll og planleg-
gingsbeslutninger, samt å undersøke hvilke planleggingsprose-
dyrer som er nyttet ved gjennomføring av påbudet om oversiktlig
kommunal- og fylkeskommunal planlegging.
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TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT

Stas^onsveien 4, Oslo 3 Telefon: 14 20 90

Avdeling for trafikksikkerhot

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har ingen tilbud av interesse for Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet, men kan tilby hovedoppgaver og
undervisning i forbindelse med psykologiske, sosiologiske og
juridiske problemstillinger i til^nytning til trafikksikkerhet.

Forskningspersonale

Forsker
Caiu.
Forsker
Siv.ing.

Larssen, H.O. Egede Forsker
Cand. real.
Avdelingsleder
Cand. psychol.
Forsker
Siv.ing.

Christensen, T. Forsker
Cand. mag.

Glad, A.

Hvoslef, H.

Pedersen, T.

Vaaje, T.

Trafikksikkerhet, trafikant-
studier, psykologi
Trafikksikkerhet, trafikk-
teknikk, ulykkesanalyser
Trafikksikkerhet, statistikk

Trafikksikkerhet, trafikant-
studier, psykologi
Trafikksikkerhet, trafikk-
teknikk, ulykkesanalyser
Trafikksikkerhet, statistikk

Forskningsaktivitet

Sekretariatet for trafikksikkerhetsforskning i Norge;

Planlegging, koordinering og iverksetting av trafikksikkerhets-
forskning. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på trafikk-
sikkerhetsforskning. Informasjon og dokumentasjon.

Ulykkesstatistikk og ulykkesdata

Forbedre datagrunnlag for trafikksikkerhetsforskningen.
Utarbeide metoder for ulykkesanalyser.

Trafikantstudier; Studier av trafikanters adferdsmønster i ulike
trafikksituasjoner. Fremskaffing av data for

hvordan trafikkmiljøet bør utformes under hensyn til menneskets
mulighet for å klare trafikkens krav. Studier av muligheter for
å påvirke trafikanters adferd.
Studier av sammenheng mellom trafikksystemets
utforming og trafikksikkerhet

Studier av trafikkulykkers avhengighet av veg og trafikkforhold
og trafikksystemets oppbygging og utforming. Sikkerhetsmessig
effekt om trafikkreguleringer. Ulykkesfrekvenser for ulike tran-
sportmidler. Effekten på trafikksikkerheten av en endret for-
deling av trafikken på ulike transportmidler.

Eksempler på konkrete prosjekter;

- Undersøkelse av hvilke krav det bør stilles ved førerprøven
- Sikkerhetsmessig effekt av fornyelsesprøver
- Ulykkesfrekvens for ulike transportmidler
- Bruk av sikkerhetsutstyr som bilbelter og hjelm
- Vegrekkverk, - sikkerhetsmessig effekt og retningslinjer

for oppsetting
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Medikamentbruk, psykiske oy fysiske handicap, bctydning
lor trafikksikkerheten
Fartsgrenser
Ulykkesrisiko på det sekundære vegnettet
Furståelse av skilt og trafikkregler

Samarbeid om forskning: Trafikksikkerhetsstudier

Avdeling for Veg- og Trafikkteknikk

Undervisning/hovedoppgaver

For tiden ingen tilbud.

Forskningspersonale

Amundsen, Finn H. Forsker

Daas, Heert

Frøysadal, E.

Garnaas, T.

Grønnerød, E.

Lauridsen, H.

Lerura, V.

Maudal, O.

Pedersen, W.J,

Solberg, P.

Ulleberg, H.

Siv.ing.
Forsker
Siv.ing.
Forsker
Ingeniør
Forsker
Siv.ing.
Forsker
Siv.ing.
Avd.leder
Siv.ing.
Forsker
Arkitekt
Forsker
Siv.ing.
Forskn.ass.
Ingeniør
Forsker
Siv.ing.
Forskn.ass.
Ingeniør

Vegutforming, trafikksanering,
konfliktregistrering
Vegoppmerking, skilting

Miljøforhold, ressursprobleraer

Kollektivtrafikk, transport-
teknologi
Kollektivtrafikk

Trafikkplanlegging, kollektiv-
trafikk
Trafikksanering

Vegutforming, kollektivtrafikk

Trafikktelling

Vegutforming, trafikksanering,
parkering
Registreringsteknikk

Forskningsaktivitet

Vegutforming; Utarbeidelse av nye retningslinjer for utforming
av vegsystemet og de enkelte veger.

Trafikksanering: Planlegging av trafikktekniske tiltak og miljø-
tiltak for å forbedre forholdene i utbygde
områder.

Konfliktregistrering: Metode for registrering av trafikk-kon-

flikter som kan medføre ulykker.

Vegoppmerking: Utarbeidelse av nye retningslinjer.

Skilting: Revidering av nåværende skiltregler.
Miljøforhold: Analyse av luftforurensning i forbindelse med

vegtrafikk.

Ressursproblemer: Makroanalyse av energiforholdene i relasjon
til transport.
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Kollektivtrafikk; Prioritering av busser. Analyse av målset-
tinger og virkeraidler. Metoder for planleg-

ging av kollektiv nærtrafikk. Perspektiver for kollektivtra-
fikk i byer og tettsteder.

"rafikkplanlegging: Metoder og retningslinjer for oversikts-
planlegging.

Transportteknologi: Oversikt over nye teknologiske og drifts-
messige systemer. Anropsstyrt minibuss.

Parkering: Metode for å finne sammenheng mellom parkerings-
tilbud og vegtrafikk.

Registreringsteknikk: Utvikling av utstyr for registrering av
trafikk.

Spesiell apparatur

Sarasota detektor, MARK 15 E med diverse utstyr
- Radiometer, RCL meter MM2 (målebrev)

Advance Alpha digital multimeter
- Advance OS 1000 A Oscilloscope

Registreringsutstyr med magnetbåndspiller

Avdeling for transportøkonomi

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har muligens oppgåver som ken egne seg for hoved-
oppgaver. Avdelingen kan gi undervisning i transportøkonomi.

Forskningspersonale

Dankertsen, K. Forsker

Evensen, B.

Hajum, E.

Hansson, H.

Hiorth, 0. Chr.

Kristiansen, K.

Ruud, T.

Sager, T.

Schultz, G.

Slettemark, R.

Storøy, I.

Sørlie, I.

Veninga, P.

Joys, Chr.

Magister
Forsker
Cand. oecon.
Forsker
Siv.økonom
Forskn.ass.
Høysk.kand.
Forskn.leder
Cand. oecon.
Forsker
Cand. oecon.
Forsker
Cand. oecon.
Forsker
Cand. oecon.
Forsker
Cand. oecon.
Forskn.leder
Cand. oecon.
Forsker
Cand. oecon.
Forsker
Siv.ing.
Forsker

Norsk samferdselsplan

Pris- og investeringsproblemer

Norsk Vegplan XI

Norsk samferdselsplan

Norsk samferdselsplan

Norsk samferdselsplan

Pris- og investeringsproblemer

Prioriteringsmetoder, nærtrafikk

Norsk havneplan

Trafikkfordelingsmodeller

Trafikkfordelingsmodeller

Norsk samferdselsplan

Norsk samferdselsplan
Cand. oecc .
Forsker, (Siv.ing.) - Permittert
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Forskningsaktivitet

1.

2.

3.

Pris- og investeringsproblemer, Utredning av sammenhengc-r.
mellom investeringsbeslutninger og prisbeslutninger.

hvordan publi-
'rLineres med

Priuriteringsmetoder i nærtrafikk. Vurdere
kums ncivi rkning teoretisk og praktink kar.
nyttekostnadsanalyser.

Trafikkfordelingsmodeller: Søke en forklaring på den fak-
tiske fordeling av persontrafikk og godstrafikk på lang-
transportmidler, tog, fly, bil. Undersøke hvordan fordel-
ingen kan antas å bl i endret hvis priser, reisetider, komfort
etc. endres vesentlig i fremtiden.

Samarbeid om forskning

Pris- og investeringsproblemer Trafikkfordelingsmodeller

Avdeling for områdeanalyse

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har mange arbeidsoppgåver som kan egne seg til hoved-
fagsoppgaver, men disse er ikke nærmere spesifisert.

Forskningspersonale

Bolkesjø, T.

Brandsæter, P.B.

Bull-Berg, L.

Grimsbo, 0.

LindEtad, 0.

Prøsch, E.

Strand, S.

Tvedt, J.

Watanabe, J.

Ørbeck, E.

Thygesen, P.

Forsker
Cand. real.
Forsker
Jordsk.kand.
Forskn.ass.
Jordsk.kand.
Forsker
Cand. polit.
Forsker
Siv.økonom
Forsker
Siv.ing.
Forskn.leder
Cand. real.
Forsker
Cand. mag.
Forsker
Cand. oecon.
Forsker
Cand. real.
Forsker
Arkitekt

Transportgeografi

Arealplanlegging

Transportgeografi

Beslutningsprosesser

Fylkesregnskap

Bytrafikk

Transportgeografi

Arealplanlegging

Byv̂ konomi

Arealplanlegging

Forskningsaktivitet

Ringvirkninger; Direkte og indirekte virkninger, på lokal-
samfunnet særlig, av transporttiltak.

Bytrafikk: Reiseaktivitet og reisebehov, tidsgeografi,
tilgjengelighet.

Tilgjengelighet; Kontaktstudier og tilgjengelighet, særlig på
interregionalt nivå.

Statistikk: Ajourføring og forbedring av roålrettet samferdsels-
statistikk.
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Institusjonelle forhold - Beslutningsprosesser:

Politiske, administrative betingelser for, og konsekvenser av,
vedtak og planer på ulike nivå. Saksgang og prioritering.

Fylkesregnskap; Anvendelse av kryssløpsanalyse på fylkesnivå.

Drosje: Drosjer i kollektivtrafikken.

Avdeling for transportteknikk

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen har følgende oppgåver som egner seg for hovedfags-
oppgaver: - Samordnet varetransport i byer, rutevalgsmedeller.

Kartlegging av kostnader på godsterminaler.
Avdelingen kan ikke tilby undervisning.

Forskningsperson&le

Bolstad, A. Forsker -Lastebiltransport
Siv.ing.

Franke, F. Forsker -Innenriks sjøtransport
Siv.øk.

Harestad, E. Forsker -Bedriftstransporter, logistikk
Siv.ing.

Lie, S.O. Forsker -Godsterminaler, store lastbærere,
Siv.ing. innenriks sjøtransport

Steen, J. Forsker -Bedriftstransporter, logistikk
Siv.øk.

Virum, P.H. Forskn.leder -Transportteknikk, godstransport
Siv.ing.

Vold, B. Forsker -Bedriftstransporter, logistikk
Siv.øk.

Forskningsaktivitet

Lastebiltransport: Transportteknikk, kostnadsstruktur og
driftsformer. Kostnadsindeks.

Innenriks sjøfart: Transportteknikk, kostnadsstruktur, knute-
punktopplegg, bruk av hurtigbåter for person-

transport, skille av gods og passasjerer. Subsidieordninger og
fraktregulativer.

Bedriftstransporter, loqistikk: Totalanalyse av varestrømmer
fra råvarekilde til endelig

mottaker. Bruk av operasjonsanalytiske metoder. Informasjons-
overføring.

Godsterminaler, store lastbærere: Arealkrav, ytelser, bygnings-
tekniske krav. Kostnads-

struktur for stykkgodsterminaler. Samordning og driftsanalyser.
Teknikk, driftsopplegg og kostnadsstruktur ved container- og
lasteflaktransport.

Transportteknikk, godstransport; Analyser av ulike godshånd-
teringsmetoder. Kostnader

og kapasiteter. Tekniske og kostnadsmessige vurderinger av bruk
av enhetslaster. Analyser av godsstruktur.

Spesiell appafafcur; Helautomatisk fotoapparat for registrering
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av vogntog (lastebil med tilhenger). Utløser tilkoplet induk-
sjonsslynger i vegba ien. Blits med infrarødt lys.

Samarbeid om forskning

Bedriftstransporter - Logistikk

Avdeling for metode- og EDB-utvikling

Undervisning/hovedoppgaver

Avdelingen kan tenke seg å moe.ta hovedfagsstudenter. Avdeling&n
har noen få oppgåver ledige (ikke spesifisert).
Avdelingen kan gi undervisning i: Simulering av transport-
systemer - Data-logging

Forskningspersonale

Gulbrandsen, 0. Forskn.leder -Operasjonsanalyse, langtids-
Cand. real. planlegging

Harstad, A. Forsker -Prioriteringsmetoder, EDB
Siv.ing.

Ormhaug, T. Forsker -Simulering
Cand. real.

Rafn, R. Forsker -Materialstyring, EDB
Siv.ing.

Skarra, N. Forsker -Veg- og trafikkteknikk
S iv.ing.

Skogli, A. Forskn.ass. -EDB
Ing.

Tank-Nielsen, C. Forsker -Systercdynsmikk
Siv.ing.

Forskningsaktivitet

- Scenario for det Norske Samferdselssystem
- Langtidsplanlegging av forskning innen samferdsel
- Optimalisering av investeringer og drift av havner
- Havnesiraulering for é"n eller flere havner simultant

T-bane simulering
- Lager - lokalisering og materialstyring
- Optimalisering av baneinvesteringer (NSB)
- Utvikling iv data-logging utstyr, og utvikling av EDB-program-

mer for bearbeidelse av slike data
- Utvikling av prioriteringsmetode for bytransportsystemer
- Systemdynamisk analyse av:
- Samferdselens betydning for konsentrasjon av befolkning og

produksjon - NSB og dens konkurrenter og brukere
Bytransportsystem og bysamfunn

- Dokumentasjon og lagring av EDB-programmer og data

Spesiell apparatur

Datalogging I. Datalogger med 8 digitale og 8 analoge innganger
2. Hullbåndpunch

3. Div. uastaturer for hendelses- og tilstandsregistreringer
4. Div. målegivere (akselometér, kraftmåler, måler av driv-

stofforbruk.
5. Opel Record varevogn spesielt utrustet for veg- og trafikk-

tekniske malinger. - EDB - TERMINAL TELETYPE ASR 33



NORSK SENTER FOR INFORMATIKK

forskningsveien 1, Oslo i Telefon: f><) S8 80

Anton Pisch Direktør
(Siv. iiu.i.i

Odd Brisner Avdelingssjef

Eivind Røyne Systemerer
(Siv.ing.)

Grete Schanche Informatiker
(Siv.ing.)

Sissel øverlie Informatiker
(Siv.ing.)

Erik Røise Cand. mag.

T n f\_. i tiids jonspo 1 i t i kk ,
i r, f . i r.as jonssos iol mj i
Systemutvikling, infurnuisjons-
systemer, databehandling
Systemutvikling, informasjons-
systerner, databehandling
Dokumentasjon, informasjons-
sy steine r
Dokumentasjon, informasjons-
systerner
Informasjonssosi olog i,
brukerundersøkeIse

Forskningsaktivitet

Systemutvikling: Utvikling av datasystemer for reyistrering,
lagring og gjenfinning av informasjon fra
dokumenter. Datanettverk.

Dokumentasjon: Utvikling av metoder for behandling av informa-
sjon. Indeksering. Informasjonsopplegg.

Informasjonssosiologi: Undersøkelse av informasjonsstrømraens i
gang i en organisasjon. Kartlegging av
nøkkelpersoner (technological gatekeeper

Undersøkelse av brukernes informasjonsbehov og inf ormar; jonsvanej

NORSK DOKUMENTDATA

Malerhaugveien 20, Oslo 6 Telefon: 67 34 80

Forskningspersonale

Per Ongstad Daglig leder Systemutvikling, bibliotek-
(Cand. real.) automatisering

Astrid Sandvik Moe Systemerer Systemutvikling, bibliotek-
automatisering

Forskningsaktivitet

Utvikling av datasystemer for automatisering av biblioteker
og dokumentasjonssentraler.


