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FORORD 

Hovedhensikten med denne rapporten er 8 gi en oversikt over forsknings-
aktiviteten ved Fysisk institutt i Sret 1980. Den #vrige aktivitet ved 
instituttet er derfor bare summarisk behandlet i det innledende kapitlet. 
Undervisningsvirksomheten er mer detaljert behandlet i budsjettene 
(Fysisk institutt: Budsjettforslag for 1983, juni 1981), og noen av 
forskningsgruppene gir ogsi ut egne Srsrapporter med detaljerte over
sikter over forskningsaktiviteten. 
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INNLEDNING 

Fysisk institutt Ur seg av all undervisning i fysikk ved fakultetet. 
Oets oppgåver og mil er i likhet med andre institutters I ta del i 
utdanningen av realister for forskjellige yrker i samfunnet, og 1 sam-
menheng med undervisningen i drive forskning pl et h#yt faglig nivl 
innen utvalgte omrlder av fysikken, videre I gjøre forskningsresul-
tatene kjent. 

Fysisk institutt er et av de større universitetsinstituttene. Det er 
administrert som en enhet nlr det gjelder undervisning og felles tjenes-
ter. Undervisningen gis i foru av forelesninger, laboratorievirksomhet, 
kollokvier og seminarer. I de senere ir har instituttet engasjert seg i 
voksenopplæring og etterutdanning av lærere. 

Forskningsvirksomheten er organisert i grupper som er selvstyrte. For 
tiden er det følgende 9 forskningsgrupper ved instituttet: akustikk, 
allmenn fysikk og didaktikk, biofysikk, elektronikk, elementærpartikkel
fysikk, faste stoffers fysikk, kjernefysikk, plasma-, molekylar- og kos
misk fysikk og teoretisk fysikk. 

INSTITUTTETS STYRINGSORGANER 

Instituttrådet 

Instituttets høyesete myndighet er instituttrådet. Medlemmene velges for 
to ir av og blant følgende tre grupperinger: det vitenskapelige per
sonalet, det ikke-vitenskapelige personalet og studentene. 

Instituttrådet har møter tre-fire ganger i semesteret og behandler saker 
av stor eller prinsipiell betydning for instituttet. Som eksempel nevnes 
budsjettforslag, utbyggings- og bevilgningspolitikk, ansettelsespolitikk, 
retningslinjer for instituttets undervisning og prinsipputtalelser på 
vegne av instituttet. 



3 

Instituttstyret 

Instituttstyret velger av og blant sine medlemmer et instituttstyre hvls 
runksjonstid er to Ir.Styrets oppgave er 1 bistl instituttbestyreren med 
forberedelse av saker som skal behandles av instituttrådet. Styret skal 
også få seg forelagt alle saker der avgjerelsesmyndigheten ikke er 
delegert til instituttbestyreren. Det kan også treffe vedtak i mindre 
saker og i presserende saker. 

Instituttbestyrer 

Instituttbestyrer velges av Instituttrådet og har en funksjonstid pi to 

år. Instituttbestyreren er instituttets «verste leder. Han er formann i 

både instituttråd og -styre, og han forestår den daglige drift av insti

tuttet. Instituttbestyreren er ansvarlig for at vedtak som er fattet av 

instituttrådet blir satt i verk. Instituttbestyrer var fram til 1.august 

1980 professor Thormod Henriksen og fra 1.august 1980 førsteamanuen

sis Tore Amundsen. 
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Faste utvalg 

Viktige saker innan spesielle omrider behandles i faste utvalg. Det er 
Itte slike utvalg ved instituttet. Disse er: Undervisningsutvalget. 
StiUingsutvalget foi vitenskapelige stUlinger, StiUingsutvalget for Utke-
vitenskapelige stiUinger, Studieutvalget, Ridgivende utvalg for data
behandling, Teknisk utvalg, Redakzjonsutvalget og Utvalg til fordeling 
av vitenskapelige og faglige reiser. 

FELLESTJENESTER 

Administrasjonen. 

Instituttadministrasjonen tar seg av personalforvaltning og forvaltning 

og fordeling av de midler som stilles til instituttets radighet. Midler 

som bevilges av eksterne kilder (Forskningsrld, Nansen-fondet o.a .) til 

forskning, forvaltes av forskningsgruppene. Den faste administrasjon 

har ellers et bredt spekter av oppgåver. Bl.a. samler den inn opplys-

ninger og materiale som trengs i forbindelse med forberedelsen av alle 

saker som skal behandles av instituttets styringsorganer. Administra

sjonen har f.eks. en særlig omfattende oppgave undor utarbeidelse av 

instituttets årlige budsjettforslag. 

Verksteder 

Fysisk institutt har to hovedverksteder, et verksted for finmekaniske 

konstruksjoner (instrumentverkstedet) og et for elektronikk (elektro-

nikkverkstedet). 

Ved verkstedet konstfueres og tilvirkes vitenskapelig utstyr til bruk 
bide i forskning og undervisning. Det dreier seg her om konstruksjon 
og bygging av all slags utstyr, fra de helt små presisjonsinstrumenter 
til utstyrsenheter av store dimensjoner. Viktige deler av arbeidet ved 
instrumentverksteciet er også modifikasjoner og forbedringer av eksiste-
rende apparatur, reparasjoner og service. 
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Elektronikkverkstedet bistJr forskningsgruppene off undervisnings-
laboratoriene med konstruksjon, montasje og service av elektronisk 
utstyr. Arbeidsoppgåvene omfatter utvikling av ny måleapparatur, 
konstruksjon av instrumenter pS grunnlag av gitte spesifikasjoner og 
tilpasning eller modifikasjon av innkjøpt utstyr. Elektronikkverkstedet 
bistSr også forskningsgruppene og undervisningslaboratoriene med r id 
og veiledning når det gjelder innkjøp av ny apparatur. 

Personalet ved elektronikkverkstedet gir råd og veiledning mgSende 
måleteknikk og instrumentering også til folk fra andre institutter ved 
Universitetet. De bidrar videre med intern kursvirksomhet (arrangert 
av avdeling for opplysningsvirksomhet). En av de ansatte, J .B . 
Johansen er hovedverneombud for Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. 

Biblioteket 

Fysisk institutts bibliotek består av et hovedbibliotek og mindre grup-

pebiblioteker knyttet til forskningsgruppene for biofysikk, plasma-, 

molekylar-, og kosmisk fysikk. Dessuten er det bygd opp et bibliotek 

ved Skolelaboratoriet for naturfagene. 

Biblioteket har en bokbestand pl 24 000 bøker og fungerer også som 
Universitetsbibliotekets spesialbibliotek for fysikk. Biblioteket sorterer 
administrativt under Det matematisk- naturvitenskapeUge fakultets 
bibliotekstjeneste. 

UNDERV1SNINGEN. 

Fysisk institutt underviser for tiden ca. 600 av de 3100 studentene ved 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet driver dessuten 

både forskeropplæring og etterutdanning. Undervisningen i grunnemner 

og videregående emner i fysikk administreres innen instituttet som en 

enhet. Cand.scient.- og dr,scient.-undervisningen er i stor utstrek

ning lagt til forskningsgruppene. 
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Emnegruppen i fysikk 

Dette er en samling grunnleggande emner pi i alt 20 vekttall. Emne-
gruppen gir kompetanse for undervisning i videregiende skole og er 
obligatorisk for alle studenter som skal ta fysikk hovedfag. Eranegrup-
pen har en årlig søkning pi ca. 100 nye studenter. Emnegruppen 
består av emnene: 

FYS 101: Mekanisk fysikk 

FYS 102: Elektromagnetisme og optikk 

FYS 103: Kvantefysikk 

FYS 104: Termodynamikk og statistisk fysikk 

FYS 001 og FYS 002 

For dem s;om ikke tar sikte pl emnegruppe i fysikk tilbys de allmenne 
fysikkemner FYS 001 og FYS 002, som tilsammen representerer en 
enhetlig og avsluttende behandling av både klassisk og moderne fysikk 
på et nivå som ligger mellom nivået i den videregående skolen og nivået 
i den fulle emnegruppe. 

Studieretningsemner 

Betegnelsen omfatter en serie emner der hovedformålet er å gi en tids
messig generell og teoretisk undervisning i fysikk. Undervisningen i 
disse emner er lagt opp slik at den også kan gi det nødvendige gene
relle grunnlag for dr.scient.-studiet. Tilbudet omfatter en rekke spesi-
aliteter innen de ulike fagfelt av fysikken, og tjener samtidig som inn
føring for cand.scient.-studenter med hovedoppgave innen vedkommende 
fagfelt og som tiltud beregr.et på studenter som ønsker en generell 
orientering om de ulike emner. Fig.2 viser strukturen i emnetilbudet i 
Studieplanen for 1980/81. Studieretningsemnene er: 

FYS 201: Kvantemekanikk FYS 220: Lineær kretsteori 

FYS 202: Klassisk teoretisk fysikk I FYS 221: Analog og digital-

FYS 203: Statistisk fysikk måleteknikk 
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FYS 204: Elektronikk 
FYS 210: Optikk og optoelektronikk 
FYS 211: Matematiske metoder I 

FYS 223: Bruk av mikro
maskiner 

FYS 230: Faste stoffers fysikk I 
FYS 250: Plasmafysikk 
FYS 260: Kosmisk fysikk 
FYS 270: Kjernefysikk 
FYS 280: Elementærpartikkel

fysikk 
FYS 290: Biofysikk 

Avanserte emner 

I tillegg til veiledningen av hovedf agsstudenter, gir de enkelte forsk-
ningsgrupper en god del spesialundervisning i form av forelesninger, 

(KJ100) 
(MAW0XMA104) „ BYGGER PA" 
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Fig.2: Emnetilbudet i fysikk (1980/81) 
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koUokvier m.v. Denne undervisning er delvis ogfi beregnet pl dr. 
scient.-studentane og forskarrekruttane. En del av hovedfagssludent-
ene i fysikk fir i dag veiledning ved institusjonar utenfor Universi
tetet. Instituttet ser positivt pl denne ordning fordi den skaper en 
nyttig kontakt med eksterne forskningsinstitutter som arbeider med 
forskning i anvendte fag. 

Forskeropplaering 

Ved siden av dr.scient-studentene ser instituttet på de vitenskapelige 

assistentene og rekrutteringsstipendiatene som forsker-rekrutter som 

har krav på opplæring, veiledning og tilfredsstillende arbeidsforhold for 

sin forskning. For I møte dette krav har instituttet innført den ord

ning at forsker-rekrutter som ønsker det, kan fl oppnevnt veilednings-

komiteer. 

Instituttet går inn for at forsker-rekruttene skal få størst mulig anled

ning til å drive forskning. Som et ledd i dette arbeid søker en best 

mulig å holde de vitenskapelige assistentenes pliktarbeid pl et rimelig 

nivå. Denne politikk har i de senere år bidratt til å bedre kvaliteten 

av forskeropplæringen, noe som igjen avspeiler seg i en reduksjon av 

den tid forsker-rekruttene bruker på sine doktorarbeider. 

Etterutdanning 

I samarbeid med Avdeling for opplysningsvirksomhet ved Universitetet i 

Oslo har mange av instituttets forskere og lærere deltatt i undervis-

ningen ved etterutdanningskursene for skolefolk f ra hele landet. 

Videre har instituttet, i samarbeid med Forsøksrådet for skoleverket, 

Oslo kommunes Pedagogiske senter o.a. , opprettet et Skolelaboratorium 

for naturfagene. (Se under Gruppen for allmenn fysikk og didaktikk). 

FORSKNINGEN 

Som nevnt er for^kningsvirksomheten, forskeropplæringen og veiled-

ningen av hovedfags- og dr.grads-studenter organisert i forsknings-

grupper. 
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Hver forskningcgruppe bar en gruppeleder, valgt av gruppens med
lemmer for ett i r av gangen. Gruppelederen samordner gruppens 
faglige virksomhet og tar seg av dens •konom.'ske problemer. Cruppe-
lederen har ansvaret for gruppens søknader om bidrag til forakningsrid 
eller andre fonds. 

Gruppene bestemmer seiv over de midler til drift og vitenskapelig 
utstyr som de blir tildelt ved fordeling^n av instituttets bevilgninger 
over Universitetets budsjett. Det samme gjelder de bidrag gruppene 
fir f ra andre kilder. Gruppene har derfor ogsS stiv ansvaret for 
innkjøp av vitenskapelig utstyr, so.a jmidlertid mi foregå i samråd med 
materialforvalteren og Universitetets sentrale innkjøpsavdeling. 

Hovedtyngden av forskningen utføres innen sentrale deler av eksperi

mentalfysikken. Det drives også omfattende teoretiske studier dels i en 

egen gruppe og dels i direkte tilknytning til de eksperimentelle grup

per. Instituttet bar faglig kontakt såvel med andre institutter ved 

Universitetet som med utenforliggende institusjoner i Oslo-området. 

Videre foregår det et betydeiig forskningssamarbeid med institusjoner 

utenfor Oslo, særlig i Skandinavia og med CERN og i flers tilfeller også 

med fagmiljøer utenfor Europa. 

1 det følgende gis en oversikt over forskningsaktiviteten i 1980. Oversikt

en ar ordnet gruppevis. 
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GRUPPEN FOR AKUSTIKK 

1. Personello versik t 

Gunnar Arnesen amanuensis 
Wilhelm Løchstøer førsteamanuensis 
Per Michaelsen vit.ass. (til 1.8 -1980) 
Helmut Ormestad dosent 

2. Hovedfagsstudenter 

Tre hovedfagsstudenter arbeider med oppgåver i akustikk. En av 
oppgåvene utføres i samarbeid med Det Audiologiske Institutt ved Riks
hospitalet . 

3. Forskningsprosjekter. 

H. Ormestad og P. Michaelsen har arbeidet med analyse av harding

feler, med henblikk p i å finne ut noe om understrengenes betydning 

for klangbildet. En fant ut at under innsvingning og utsvingning av 

en tone var klangen fra understrengene hørbar. Undersøkelsene fort

setter. 

W. Løchstøer har arbeidet med et prosjekt om utbredelse av sjokkbølger 

i porøst stoff. 

G. Arnesen har arbeidet med analyse av basshøyttalersystemer, korrela

sjonsanalyse av støy, og med analyse av flere samtidige komplekse 

signaler. 

4. Ikke faglig virksomhet. 

W. Løchstøer er gjennom Norges Standariseringsforbund engasjert i 

standardiseringsarbeidet i akustikk, både nasjonalt og internasjonalt, 

med'em av den nasjonale fagkomité for akustikk av arbeidsgrupper innen 

ISO 
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Gruppens medlemmer er mye brukt tom sakkyndige i akustiske sp«rsmll 
av domstolens, departementene osv. 

5. Publikasjoner 1980 

Per Michaelsen: The Hardingf iddle. An investigation on its 
sypathetic strings. 
The Catgut Acoustical Society Newsletter, 
No.34 (1980) pp.21-25. 
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CRUPPBN FOR ALLMENN FYSIKK OG DIDAKTIKK 

1. Personeltoveraikt 

Svenn L. Andersen førsteamanuensis (heltid ved skolelaboratoriet > 

Brynjolf Dokken lektor (3/4 stilling. KUD. til 1.8 1980 ved 
skolelaboratoriet) 

Bertel Grimeland førsteamanuensis 
Anders Isnes vit.ass. (heltid ved skolelaboratoriet) 
Svein Lie lektor (3/4 stilling, KUD, fra l.B. 1980 ved 

skolelaboratoriet) 
Custav Marthinsen førsteamanuensis 
Nils Skogen førsteamanuensis 
Otto Øgrim førsteamanuensis Cs stilling ved skolelabora

toriet) 
Svein Sjøberg NAVF-stipendiat, timelærer, (skolelabora

toriet) . 

2. Ho vedf agspros jek ter 

En hovedfagsstudent har avlagt cand. soient. -eksamen i løpet av 1980: 

Kyrre Haugan: "Fysikken pl ungdomstrinnet". 
"Lærernes kvalifikasjoner og prioriteringer". 

Pr.31.12. 1980 var én student i arbeid med hovedfag. 

3. Forskningsprosjekter 

Skolelaboratoriet har et vidt spektrum av arbeidsoppgåver. Det får en 

rekke henvendelser om fysikkutstyr og forsøk, faglige fysikkproblemer, 

sikkerhet, innredning av naturfagrom e t c , og driver på den måten en 

utstrakt veiledningstjeneste for skolens lærere, skoleadministrasjon og 

læremiddelf irmaer. Laboratoriet gir opplysninger om nyere utenlandske 

undervisningsprosjekter, utarbeider utstyrslister for de sakkyndige 

rådene i departementet (KUD), deltar i utviklingen av undervisnings

prosjekter m.m. Laboratoriet tar også initiativ til å utvikle forskjellig 

materiale for skoleverket som regler og forskrifter om sikkerhet og 

generelle retningslinjer om utforming og innredning av naturfagav-

delinger. 
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Skolelaboratoriet har arrancert kortere og lengre etterutdanningskurs. 
Gjennom iret fir laboratoriet en rekke henvendelaer om I delta i eller 
arrangere kortere kur* av 1 til 3 dagen varighet, aen kapasiteten 
tilleter bare en begrentet aktivitet pi dette feltet. 

Oversikt over prosjekter: 

En utpreving og evaluering av IKI. (Et integrert naturfagprosjekt 
for videreglende skole.) Samarbeidsprosjekt mellom Forsøksrådet 
for skoleverket og Gyldendal Norsk Forlag. (8 . Sjøberg og 1 stu
dent). 
Naturfag I. Et faglig og pedagogisk problembarn. Skoleforsk-
ningsprosjekt slettet av NAVF og KUD. (S. Sjeberg og Svein 
Lie). 

1.rapport; Svein Roar Lien (hovedoppgave i fysikk): "Fysikkfaget 
i skolen. Kunnskaper, forståelse og interesse. En empirisk 
undersekelse.". 

"I lys av Piaget: Fysikk som vitenskap og skolefag". 
Svein Sjeberg, arbeidsstipend fra NAVF, Ridet for samfunns-
vitenskapelig forskning. 

Emner fra mekanisk fysikk, særlig med tanke p i anvendelser i 
demonstrasjonseksperiment, bl .a . : 
Mekanisk metode til S superponere enkle Demonstrasjoner av kon-
taktvinkelhysterese og andre overflatefenomen. Demonstrasjoner 
av sekundær strøm i roterende væske. (Skogen). 

4. Ikke-faglig virksomhet 

_ S.L. Andersen er varamedlem i Utvalg for allmenne fag, Rådet for 
videreglende (RVO) opplæring. 

A. Isnes er medlem av referansegruppe for miljølære i videregåen-

de skole, Rådet for videreglende opplæring. (RVO) 
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O. Øgrim og H. Ormestad: TV-programmer om fysikk. 

S.L. Andersen og H. Ormestad: Program i radioen: "Verd i vite". 

S. Lie er medlem av RVO's referansegruppe for fagplan i fysikk. 

5. Publikasjcsliste for 1980 

Isnes, Kristensen: Lys-syn-farger. Temahefte til bruk på lærer
kurs. (30s). 

Isnes, Kristensen: Blod-inding-energi. Temahefte til bruk 
på lærerkurs. (40s). 

Dokken, Isnes: Fysikkhefte 1. Mekanikk og lyd. Noen malinger 

med universalteller. Forsøksrådet for skole
verket. (30s). 

Dokken, Isnes: Fysikkhefte 2. Malinger med geigerrør og univer

salteller. 
Forsøksrådet for skoleverket. (25s) 

Dokken, Isnes: Fysikkhefte 3. Mekanikk. Malinger på luftpute-

bane med universalteller. Forsøksrådet for 

skoleverket (34s) 

Andersen, Dokken, Metodisk veiledning i fysikk. Del 1: Generell 

Isnes, Sjøberg, del. 
Øgrim: Forsøksrådet for skoleverket (67s) 

Andersen, Dokken, Metodisk veiledning i fysikk. Del 2: Utstyrsliste 

Isnes,Sjøberg, og apparater. Forsøksrådet for skoleverket. 

Øgrim: (90 s) 

Dol.ken, Isnes, Gjøringer i optikk. 

Noodt, Sjøberg: Gyldendal Norsk Forlag. (46s). 
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Fløt tre, Lunde, 
Ormestad, Øgrim: 

Fløttre, Lunde, 
Ormestad, Øgrim: 

Øgrim, Ormestad, 
Lunde: 

Øgrim, Ormestad, 
Lunde: 

Øgrim: 

Sjøberg: 

Rom Stoff Tid 1 Naturfag. 
Cappelen (207s) 

Rom Stoff Tid 1 Laererveiledning. 
Cappelen. <57s) 

Rom Stoff Tid 2, Fysikk 2 Fy. 
Cappelen. (206s). 

Rom Stoff Tid 3, Fysikk 3 Fy. 
Cappelen (kommer 1981) 

Størrelser og enheter i fysikken. 
Universitetsforlaget. (95s). 

(Nytt opplag med noen endringer). 
Elementa nr.4 1980. ( I s ) . 

Gjøringen n r . l 1980 ( I s ) . 

"Er lærestoffet i naturfag for teoretisk og abs

trakt?" 5 og 6 i Bernt K. Hauge (red): Reaifag-

undervisning i Norge, Tanum, 1979. (20s). 

Sjøberg: "Nivå" og "forståelse". Er vi lettsindige i vår 

omgang med problematiske begreper?" 

I Bernt K. Hauge (red) Realfagundervisningens-

innhold, Universitetsforlaget, 1979. (14s) 

Sjøberg: 

Sjøberg: 

"Naturfag i søkelyset", Tanum, 1979 (221s) 

"Force and movement - an empirical study" 

to be published 1981 in R. Driver (ed): 

Research on Cognitive Development in Science. 

(15s) 

Sjøberg: "Noen foreløpige resultater fra skoleforskningspro-
sjektet Naturfag I - et faglig og pedagogisk pro
blembarn" 
Seminaret: Naturfagundervisning - tendenser og 
perspektiver, Bolkesjø, 1979, Kongressrapport. 
(35s). 
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Sjøberg: "Physics in Norwegian Comprehensive schools" 
Kongressrapport, LejUs, 1979. (6s). 

Sjøberg: "Understanding em'rgy - can history help us?" 
og: 
"Teaching energy - some methodological conside
rations" 

Foredrag ved Council of Europe's Course on 
Science and Society, Notodden, 1980. 
Proceedings, utgitt av Lærerutdanningsrådet. ( l l+7s). 

Sjøberg: "The Centre for School Science at the University of 
Oslo" 
to be published in European Journal of Science 
Educations, vol 3, 1981 (6s) 

Sjøberg: Jean Piagets teorier 

Fysisk institutt, 1980 (50s). 

Sjøberg: Kraft og bevegelse i historisk perspektiv 

Fysisk institutt, 1980 (46s). 

Sjøberg: En kritikk av "fysikken" i Piaget og Inhelder: 

"The Growth of Logical Thinking" 

Fysisk institutt, 1979 (36s) 

Sjøberg: Pedagogikk - noe for fysikklærere? 

Fysisk institutt, 1980 (21s). 

Sjøberg: Begreper,lover,teorier og modeller 
Fysisk institutt, 1980 ( I l s ) . 

Sjøberg,He, Fysikk i videregaende skole - et fag i omforming? 
Horsfjord: og 

Fysikk i videregaende skole - forslag til et nytt 
opplegg for kursene 2Fy og 3Fy 

Fysisk institutt, 1980 (19s). 
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Sjøberg: Elektrisitet og energi, 
Aschehoughs O-fag-serie. (1980) (MB). 

Sjøberg: Lyd og lys, 
Aschehoughs o-fag-serie (1980) (24s). 

Herbjørn sen, Fysikkhefte 5. 

Dokken, I snes: Noen grunnleggende malinger med oscilloskopet. 
(Kladdutgave). ForsøksrSdet for skoleverket. 
(kommer 1981). 

Dokken,Isnes, Fysikkhefte 6. 

Johansen: Laseren (Kladdutgave). Forsøksrådet for skole
verket . 

Dokken, Isnes: Fysikkhefte 7. 
Fysikk med arbeisprosjekter. (Kladdutgave). 
Forsøksrådet for skoleverket. 

Dokken, Isnes: Fysikkhefte 8. 
Fysikk med lysbildeapparat. (kladdutgave). 
Forsøksrådet for skoleverket. 

Johansen, Dokken, 

Isnes: 

Fysikkhefte 9. 

Eksperimentet som fasit. Mekanikk med universal-

teller. 

(Kladdutgave^ Forsøksrådet for skoleverket 

(kommer 1981). 

Dokken, Isnes: Fysikkhefte 10. 
Malinger med aperemeter og voltmeter. (Kladdut
gave). 
Forsøksrådet for skoleverket. 
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CRUPPEN FOR BIOFVSII 

1. Personaloversikt 

Thormod Henriksen 
Torger Holtsmark 
Tor 1. Langeland 
Borgar Tørre Olsen 
Svein Pryda 
Einar Sagstuen 
Arne Valberg 
Arnt I. Vistnes 
David Wormald 

Gjester. 

Professor Janko Herak, University of Zagreb, Jugoslavia, (14 dager i 
oktober). 

Professor Donald Armstrong, University of Colorado, USA (høstsemes-

teret) 

Professor David Close, East Tennessee State University, USA 

(1 uke i august). 
Professor Otto Creutzfeldt, Max Planck Universita't fiir biophysikalisch* 

Chemi, Gottingen (14 dager i juni). 
Forsker Pehr Sållstrøm, Universitetet i Stockholm (7 uker i oktober). 

2. Hovedfagsstudenter 
I 1980 har 2 studenter tatt cand.real.eksamen. 

Lars Erik Hjelseth med hovedoppgave: 

ESR-studium av stråleskader i svovelholdige heterosykliske mole
kyler, Enkrystaller av 6-thioguanin-Hcl og 2-mercaptobenzimidazole. 

James-B.-Mc Ghie med hovedhoppgave: 
The rejoining of radiation included DNA stand breaks at different 

temperatures in NHIK 3025 human cells cultivated in vitro. 

professor 

førsteamanuensis 
amanuensis 
vit. ass. 

førsteamanuensis (sykeperm) 
universitetsstipendiat 

stipendiat, NAVF 

amanuensis (vikar) 
ingeniør 
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I tillegg har gruppen hatt 13 hovedfagastudenter i 1980. 

3. Forskningsprogjekter. 

Gruppens forskning har i perioden vært konsentrert om følgende hoved-
t elter: 

Magnetisk resonans (ESR.ENDOR) i biologiske sy sterner. 

Dette blir anvendt i studier av stråleskader i proteiner og nukleinsyre-
komponenter (Henriksen, Sagstuen og syv studenter). Et annet pro

sjekt bruker magnetisk resonans i studiet av kunstige og naturlige 
membraner, med anvendelser innen immunologi (Hem ., Vistnes og 

en student). Studiene av langsomme bevegelser og makromolekyler er 

videreført (Vistnes og en student). 

I samarbeid med professor D. Armstrong fra University of Colorado har 

Vistnes og Henriksen gjennomført ESR studier av "Liopofuscin granules" 

(alderspigmenter), lipid peroksyder og en rekke kaninøyne som ble 

behandlet med lipid peroksyder. Dette er en del av r.\. større prosjekt 

som tar opp eldingsproblemet og den slkalte "Battens disease" (elding i 

meget ung alder). 

Sagstuer-, Henriksen og en rekke studenfer har i 1980 kommet i gang 
med ENDOR-studier av bestrålte krystaller. 

Innen feitene synsbiofysikk og fysiologisk optikk har et hovedprosjekt 
vært elektrofysiologiske og psykofysiske malinger av hvordan transient 
kontrastmodulasjon i den perifere netthinne påvirker synsoppfattelsen i 
fovea. Denne undersøkelsen har skjedd i samarbeide med professor L. 
Spillmann, Nevrofysiotogiske avdeling ved Universitetet i Freiburg, 
V-Tyskland, Tørre Olsen, Valberg og en student i Oslo. 

Et annet prosjekt anvendt fysiologiske data og responsfunksjoner til I 

utvikle en opponent-modell for fargesyn. Denne modellen er optimert 

m.h. t . psykofysiske data, og den har bl.a. resultert i en ny og bedre 

kvantitativ beskrivelse av sensoriske lyshets- og fargeforskjeller (Seim 

og Valberg). 
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Det siste prosjektet i «ynsbiofysikk benytter spektralintegratoren til 
studiet av eyets spektrale og temporale Msomheter for forskjellige lys-
og fargestimuli. Dette prosjektet er et samarbeide med Universitetet i 
Freibrug og blir støtttet av Deutsche Forschungsgemeirschaft og NAVF. 
(Valberg). 

Gruppen har et utstrakt samarbeide med andre institutter og institu-
sjoner, bl.a. kan nevnes pt fire av hovedoppgavene ved gruppen ut
føres eksternt. 

I forbindelse med ESR-studiene av stråleskader samarbeides det med 

følgende institusjoner: 
Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Institute of Physics and Astronomy, University of Alabama, USA 

Norsk Hydros Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet og 

Svenska Forskningsrådens Laboratorium, Studs vik, Sverige. 

Spin label studier med kunstige og naturlige membraner utføres i samar

beid med: 

Statens institutt for folkehelse. 

University of Rochester, USA. 

Eldingsproblemet og Battens disease studeres sammen med: 

University of Colorado, USA. 

Veterinærinstituttet. 

Innen syns-biofysikk er gruppens samarbeidsinstitusjoner følgende: 

Norsk institutt for næringsmiddelforskning, Ås. 

Abeilung Klinishe Neurologie und Neurophysiologie ved Albert-

Ludwigs-Universitat, Freiburg in BR., og 

Max-Planck-Institut fiir biophysikalische Chemie, Gøttingen, begge 

V-Tyskland. 

4. Ikke-faglig, populærvitenskapelig virksomhet. 

Gruppens medlemmer er ved siden av forskning og undervisning også 

engasjert i en rekke andre virksomheter i kraft av sin faglige kompen-

tanse: 
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Thormod Henriksen var bestyrer «v Fysisk institutt. Universitetet 
i Oslo, inntil 1.8-1980 
«r formann i Norsk Fysikkrid 
er formann i "Nasjonalkomiteen for biofysikk" 
under Videnskapsakademiet, 

er medlem av redaksjonskomiteen for Physica 
Scripta. 

Torger Holtsmark har holdt enkeltforedrag og lengre kurser i "Lys, 
Syn, Farge" ved: 
Rogaland Distriktshøgskole, Stavanger. 

Arne Valberg er norsk delegat til eksekutivkomiteen i Den 
internasjonale belysningskommisjonen CIE 
er sekretær i Norsk Lysteknisk Komité 
er medlem av den internasjonale juryen for Karl 
Mieschers utstillingspris i fargelære 
er styremedlem i Norsk Fargeforum 

Han har holdt foredrag ved 

- Technische UniversitSt i Berlin 

- Rikshospitalets øyenavdeling 

- IBM-kurs i syns og belysningsforhldne på 

termin alarbeidsplasser 

- kurser i belysning og arbeidsmiljø arrangert av 

Yrkesorganisasjonenes studieforbund. 

5. Publikasjonsliste 1980 (utdrag) 

1. E. Rosenqvist, T.E. Michaelsen and A.I. Vistnes: "Effect of 

streptolysin O and Digitonin on egg lecithin/cholesterol vesicles". 

Biochem. Biophys. Acta 600 (1980) 91-102. 

2. J .S . Puskin, A.I. Vistnes and M.T. Coene: " A fluorescence 
study of A 23187 interaction with phospholipid vesicles". 

Arch.Biochem. Biophys. 206 (1981) 164-172. 
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3. A.] . Vistnes and J.S. Puskin: A spin label method for measuring; 
internal volumes in liposomes or cells, applied to Ca-dependent 
fusion of negatively charged vesicles. Biochent Biophys. Acta. 
644 (1981) 244-250. 

4. T. Stokke, S. Harvei, T. Henriksen, C. Lerche, B. Rosengren. 
J. Strømme. E. Willumsen: Kreftforskning i Norge; NOU rapport 
nr 29 1979. 

5. E. Sagstuen: Radiation damage to nucleosides and nucleotides. I. 
An ESR study of uridine 5'-phospate. 2Na single crystals. Radiat. 
Res. 81, 188-199 (1980). 

6. O. Claesson, A. Lund, J . -P . Jørgensen og E. Sagstuen: Electron 

spin resonance of irradiated crystals of 2-thiouracil; hyperfine 

coupling tensor for nuclei with I = *s. 

J . Magn. Res. 41, 229-239 (1980). 

7. E. Sagstuen: Radiaton damage to nucleosides and nucleotides. 

III. A C 4 ,-centered radical in the ribose moiety of uridine 5'-phos-

phate single crystals. Radiat. Res. 84, 164-171 (1980) 

8. T. Seim, A. Valberg og B.T. Olsen: Scotopic sensitivity and 

response: ERG recordings from the goldfish eyecup. University 

of Oslo, Institute of Physics Report series, Report 79-17, 16 

pages. 

9. A. Valberg, T. Seim og P. SaKstrøm: Colour rendering and the 

three-band fluorescent lamp. Proceedings 19th Session of Commis

sion International de l'Eclairage (CIE) Kyoto 1979. Publication CIE 

No.50 (1980), pp.218-223. 

10. A. Valberg og B. Breitmeyer: The lateral effect of oscillation of 
peripheral luminace gratings: Test of various hypotheses. Vision 
Res. 20, 789-798 (1980). 

11. B. Breitmeyer, A. Valberg, W. Kurtenbach og C. Neumeyer: 

The lateral effect of oscillation of peripheral luminance gratings on 
the foveal incremental threshold. Vision Res. 20, 799-805 (1980). 
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12. A. Valberg, B.T. Olsen og S. Marthinsen: Peripheral contrast 
reversal inhibits visually evoked potentials in the fovea. Accepted 
by Vision Res. 1980. 

13. T. Seim og A. Valberg: Kvantitativ beskrivelse av sensoriske 
fargeforskjeller i Munsell-systemet. Report of a research procject 
on sensory colour differences financed by the norwegian "Selskapet 
for Landbrukets Næringsmiddelforskning". 47 pages, 1980. 

Konferansebidrag: 

1. J. Sagen og E. Sagstuen: ab initio RHF molecular orbital calcula
tions of g-values from sulfur containing organic free radicals. 
Fysikermøtet i Tromsø, 1980. 

2. E. Sagstuen: Radiation damage to urcail nucleosides and nucleo

tides. An electron spin resonance study. ISMAR-AMPERE Inter

national Conference on Magnetic Resonance. Delft, Nederland, 

1980, and Fysikermøtet i Tromsø, 1980. 

3. H. Theisen og E. Sagstuen: An ENDOR study of the indole H-

addition radical in single crystals of tryptamine hydrochloride. 

ISMAR-AMPERE International Conference on Magnetic Resonance, 

Delft, Nederland, and Fysikermøtet i Tromsø, 1980. 

4. 9th int.Conf .Magnetic Resonance in biological systems, Bendor, 

France, 1980. A.I. Vistnes and J .S . Puskin. A single spin label 

method for measuring total trapped volumes in vesicles and cells. 

5. A. Valberg: Modification of the Westheimer function caused by 

contrastreversal in the peripheral retina. Meeting of the Scandi

navian Research Group of Peripheral Mechanisms in Vision, Tvar-

minne, Finnland 1980. 

6. A. Valberg og L. Spillmann: Foveal inhibition and facilitation 

caused by contrast-reversal in the peripheral retina. 3. European 

Conferance on Vision, Brighton, England 3.-6. September 1980. 
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7. B.T. Olsen, A. Valberg og T. Seim: Reduction of the PNR re
sponse of the goldfish induced by remote pattern reversal. 3. 
European Conference on Vision, Brighton, England 3.-6. Septem
ber 1980. 

Diverse andre artikler a v faglig art . 

1. A. Valberg: Lysteknisk seminar ved EFI/NTH. Report publisher) 
in Ingenier-Nytt 79, 30.September 1980. 

2. A. Valberg: Fortid og fremtid for Den Internasjonale Belysnings-
kommisjonen CIE. Nytt fra Lyskultur 2, 1980. 

3. A. Valberg: Lystekniske Nyheter. Report to the members for 
Selskapet for Lyskultur on CIE publications, reports, books, 
congresses, and meetings on the field of vision and lighting. 
4/79,1/80, 2/80, 3/80, 1/81. 
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GRUPPEN FOR EKSPERIMENTELL ELEMENTÆRPARTIKKELFYSIKK 

I. PersoneUoversikt 

Vebjørn Bakken universitetsstipendiat (fra 1.6.1980) 
Franz Breivik førsteamanuensis 
Lars Bugge vit .ass. 
Torleiv Buran stipendiat (NAVF) 
Tor Jacobsen førsteamanuensis 
Kim Kirsebom vit.ass. (vikar) 
Arne Lundby Professor II 
Geir Skje viing vit. ass. (perm. CERN) 

Sven Oluf Sørensen professor 

2. Hovedfagsstudenter • 

Ingen studenter avla hovedfagseksamen i løpet av 1980. 

Pr.31.12.80 var det 8 hovedfagsstudenter ved gruppen. 

3. Forskningsprosjekter 

Gruppen for eksperimentell partikkelfysikk studerer høyenergetiske 

reaksjonar mellom elementærpartikler og mellom partikler og atomkjerner. 

Gruppens viktigste virksomhet er av eksperimentell art . Imidlertid 

foretas en god del fenomenologiske studier. Gruppens aktivitet har i 

siste årene vært basert på CERN's faciliteter, men i den senere tid har 

det også vært startet opp eksperimenter med kosmisk stråling. Eksperi-

mentene har som regel vært internasjonale samarbeidsprosjekter. 

a) Høyenergi kjernefysikk 

a) Studier av desintegrasjonsmekanismen for meget høyt eksiterte Ag 

og Br kjerner i fotografisk emulsjon. (Breivik, Jacobsen, Sørensen). 

b) Inelastiske proton-nukleon støt ved 19 GeV/c 

a) Studier av utvekslingsmekanismen i inelastiske proton-nukleon støt 

ved 19 GeV/c basert på data fra CERNs 2m hydrogen- og deuterium-

boblekammer, ved hjelp av isospin-analyse og quark-byttemodell. 

(Bakken, Breivik, Jacobsen). 
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c) Elastisk spredning mellom hadroner ved CERN» 300 G«V/c proton-
synkrotron(WA7) 

Studier av elastiske stat mellom mesoner og protoner og mellom anti-
protoner og protoner i laboratorieimpulsomrldet 20-90 GeV/c. De diffe-
rensielie tverrsnittene er milt fri ! = 1-20 (GeV/c)*. Filosofien ved 
eksperimentet er at ved hayere energier og store 4-impulsoverf#ringer 
vil den underliggende dynamikken vere spredning mellom hadronenes 
kvarker. - I fig.3 er vist do/dt ved 8 = 90° for it"p •» n"p. 
Målingene ved 20 og 30 GeV/c er f ra det foreliggende eksperiment. 
I fig.2 er vist det malte differensieUe tverrsnittet do/dt ved 50 GeV/c 
for 50 GeV/c elastisk pp spredning. Resultatene er sammenlignet med 
pp tverrsnittene ved CERNs ISR, tilsvarande en laboratorieimpuls på 
1480 GeV/c. 

Eksperimentet utføres som et samarbeidsprosjekt mellom CERN, univer
sitetene i Genova og London, LAPP i Annecy, Niels Bohr instituttet i 
København og Universitetet i Oslo. (Bugge. Buran, Jacobsen, Kirsebom, 
Lundby, Skjevling, Sørensen, 10 hovedfagsstudenter). 

d) R704 Charmonium spektroskopi 
Medlemmer av gruppen har fStt godkjent et eksperiment pa CERNs ISR 
hvor man vil studere charmoniumtilstander produsert ved koUisjoner 
mellom antiprotoner og en gass-jet target av hydrogen. Eksperimenetet 
er et samarbeidsprosjekt med LAPP i Annecy, CERN og universitetene i 
Genova, Lyon, Roma og Torino. 

e) Ultra-høyenergetiske proseeser 
Emulsjonskammere med blyplater og røntgenfilm er eksponert for kos
misk stråling i SAS-fly. Videre er flere m 2 med emulsjonskammere 
under montering på Gaustadtoppen i Telemark. Hensikten er å studere 
ultrahøyenergetiske pårtikkelreaksjoner i TeV området. (Breivik, 
Jacobsen, Sørensen). 
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4. Publikasjonsliate 1980. 

1. T. Jacobsen, F.O. Breivik og S.O. S»rensen: "Some remarks on 
the disintegration of highly excited Ag and Br nucleons observed 
in photographic emulsion in view of the quark model". 
Acta Physica Polonica, B 11 (1980) 379. 
Inst.of Phys., Univ.of Oslo, Report 79-21. 

2. V. Bakken og T. Jacobsen: "Note on Some Charge Exchange 
Cross-Sections of Inelastic pn and pp Reactions in Terms of the 
Quark Interchange Concept". 

II Nuovov Cimento 57A (1980) 13. 
Inst.of Phys. , Univ.of Oslo, Report 80-01. 

3. V. Bakken og T. Jacobsen: "A discussion of the angular distri
bution of spectator protons in deuterium experiments". 

II Nuovo Cimento (in press) . 

Inst.of Phys. , Univ.og Oslo, Report 80-27. 

4. R. Almås et al. : 

"Large-Angle Elastic Scattering of Charged Pions on Protons at 20 
and 30 GeV/c Incident Momenta". 
Phys.Lett.B.Vol.93B s. 199, 1980. 

5. L. Bugge og T. Buran: "A Large Acceptance Experiment at The 
CERN Super Proton Synchroton to study elastic and other 2-body 
hadronic interactions up to 100 GeV/c". 

Inst.of Phys. , Univ.of Oslo, Report 79-07. 

6. C. Baglin et al . : Proposal to ISRC. Charmonium Spectroscopy at 

the ISR using an antiproton beam and a hydrogen jet target". 

CERN/ISRC/80-14.' ISRC/P 106 - 29. April 1980. 

7. A. Berglund et al . : An Experimental test of exchange degenracy 
in the reactions i p - « K I n p ->• K 1 (1385) and their line-re
versed partners". Nucl.Phys.B166, 25 (1980). 

ft. L. Bugge og J. Myrheim^ "Tracking and Track Fitting". 
Nucl.Instr.and Meth.voI.179, 365 (1980). 

http://Nucl.Phys.B166
http://Meth.voI.179
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9. Z. Asa'd et al.: "Evidence for a dip at t = -1.4 (GeV/c) 2 in pp 
differential elastic scattering cross-section at SO GeV/c. 
Submitted to XX International Conference on High Energy Physics 
Madison, July 1980. 

10. Z. Asa'd et al.: "n"-p differential elastic cross-section at SO 
GeV/c in the intermediate • region". 
Submitted to XX International Conference on High Energy Physics-
Maddison, July 1980. 

11. S.O. Sørensen: "Centauro-prosesser". 
Fra Fysikkens Verden nr .3 (1980). 
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(Se tekst) 
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GRUPPEN FOR ELEKTRONIKK OG MÅLETEKNIKK 

1. Personelloversikt: 

Terje Finstad vit .ass. 

Torfinn Lindem stipendiat, NTNF 
Ole Lønsjø dosent 
Tore Olsen professor 
Jakob Sandstad førsteamanuensis 

2. Hovedfagsstudenter og doktorgradsprosjekter 

Cand.real T.G. Finstad tok i desember 1980 den filosofiske doktorgrad 

pi avhandlingen: 

"Silicide formation with double thin film layers of metals on 

single crystal silicon". 

Hovedfagseksamener i 1980: 

Jan Haraldsen (cand. scient.): 
"En analyse av integrert injeksjonslogikk". 

Knut Bokland (cand. real. ) : 

"En teoretisk undersøkelse av forvrengte kurve-former i enfase 

vekselstrømnettverk". 

Arne K. Wahlbeck Sørensen (cand.real .) : 

"Binære Au-Sn kontakter p l n-type GaAs". 

Jan Bjøntegaard (cand.real.): 

"Interdiffusjon i gull-indium filmer". 

Arne Bjørnulf Vik (cand. real .) : 
"Prosesseringssystem for måling av høreterskeldifferanser". 

Gruppen hadde 16 hovedfagstudenter ved utgangen av 1980. 
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3. Forskningsprosjekter i 1980 

Foruten interne prosjekter har gruppen samarbeidsprosjekter med 
Sentralinstitutt for industriell forskning, Norges Tekniske Hegskole 
(ELAB-SINTEF). Uppsala Universitet (Teknikum), Norsk Rikskring
kasting, Audiologisk institutt, Rikshospitalets avdeling for Bio

medisinsk teknikk, Simrad A/S, Direktoratet for vilt og ferskvanns-
fisk og University of Washington (USA). 

Gruppens arbeid kan deles i to hovedomrlder: fysikalsk elektronikk 
og kretsteknikk. 

A. Fysikalsk elektronikk 
(Finstad, Olsen, Lønsjø og 5 hovedfagstudenter) 

1. Interdiffusjon i tynne filmer av gull-indium 

En systematisk undersøkelse av diffusjonsforløp og fasedannelse er 

foretatt. Viktige parametre har vært variert: rekkefølgen av 

pldampingen, substratets temperatur ved damping, og temperatur og 

varighet av påfølgende varmebehandling, og virkningen p l forløpet 

av interdiffusjon og fasedannelse har vært studert. Eksperimentene 

har gitt mange nye opplysninger om prosessene i filmene, og en 

mode;'« for reaksjonsmekanismen er foreslått. Arbeidet, som er 

beskrevet i en hovedoppgave, vil bli videre bearbeidet med tanke på 

publikasjon. 

2. Interdiffusjon i tynne filmer av gull-tinn. 

En systematisk undersøkelse av diffusjonens avhengighet av viktige 

parametre, spesielt temperaturen under de enkelte trinn i prosessen, 

analogt med det som er gjort for gull-indium, er under arbeid. 

Arbeidet har allefede gitt mange nye og interessante 

resultater. 
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3. tnterdif fusjon 1 gull-tinn studert ved Ktrkendall marker 
Ved å implantere argon-ioner i en gull film og dampe tinn ovenpi denne, 
har vi påvist at gull diffunderer omtrent tre ganger hurtigere enn tinn 
gjennom et lag av AuSn ved romtemperatur. 

4. Elektriske egenskaper for en gull-tinn film på gallium-arsenid 

Kontakter av nevnte materialer er fremstilt; viktige parametre som 
kontaktens diameter, og temperaturen under fremstillingen er variert 
systematisk. De elektriske egenskaper er studert ved å måle 1-V 
karakteristikker og C-V karakteristikker. Kontaktmotstanden og den 
elektriske barrierehøyde er bestemt som funksjon av de nevnte 
parametre, og en modell er foreslått for i forklare de observerte fenomen-
er. Resultatene er beskrevet i en hovedoppgave og arbeidet er foreløpig 
stilt i bero. 

5. Silisiddannelse 

Et stort antall stoffer, deriblant mange metaller, reagerer med silisium 
og danner kjemiske forbindelser, kalt silisider. Vi har studert flere 
slike reaksjoner, i første rekke silisider av palladium, platina og nikkel 
og kombinasjoner av disse innbyrdes, og dessuten i kombinasjon med 
aluminium og titan. Dette er et stort felt med mange uløste og interes
sante problemer. En del arbeider er allerede avsluttet. I løpet av året 
ble cand.real. Terje Finstad dr.philos, p i sine arbeider innen dette 
felt, og to hovedfagsstudenter er i gang med oppgåver. 

6. Fortinning av blikk (Samarbeidsprosjekt med Elektronikk-labora-

toriet ved Norges Tekniske Høgskole) 
Flere forskjellige defektstrukturer som opptrer ved fortinning av blikk 
er undersøkt m.h.t . overflateiagets morfologi og tiistedeværelse av faser 
ved hjelp av transmisjonselektronmikroskopi (TEM), og elementenes 
plassering i overflatelaget er bestemt ved Anger-spektroskopi (AES) og 
Rutherford tilbakespredning (RBS). Vi har funnet det spesielt nyttig å 
sammenlikne RBS og AES. RBS midler over et større areal enn AES, 
mens beregning av konsentrasjoner og dybde profiler er mer nøyaktig. 
Ved den kalibreringsmetode som er benyttet for AES har vi funnet en 
meget god overensstemmelse mellom de to teknikker. 
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7. Nikkel øi gaiiiumarsenid - in ter diffusjon og fasedannelse 
Nikkel er dampet p! epitaksiell galliumarsenid. Strmn-spenning og 
kapasitans-spenning mSlinger er foretatt som funksjon av tempera
turen. Dessuten er interdiffusjon milt ved tilbakespredning (RBS). 
Noen mSlinger er gjort med Auger-spektroskopi (AES) og røntgendif-
f raksjon. 

B. Kretsteknikk 

(Sandstad, Lindem og 12 hovedfagstudenter) 

1. Innen generell måleteknikk og instrumentering arbeider gruppen 
med datainnsamling og behandling i sann tid, interface-systemer og 
transientanalyse. (Sandstad og 2 studenter). 

2. Dessuten er gruppen engasjert i flere uavhengige instrumenter-

ingsprosjekter i samarbeid med Sentralinstitutt for industriell 

forskning og NRK (Sandstad er kontaktmann for de tre studentene som 

arbeider med disse oppgåvene). 

3. Innen biomedisinsk teknikk studeres blodtrykksmåling, diatermi 

og analyse av audiologiske måleresultater i samarbeid med Rikshos

pitalets avdeling for Biomedisinsk teknikk og med Audiologisk 

institutt. (Sandstad er kontaktmann for de tre studentene som har 

oppgåver innenfor disse områdene). 

4. Innen elektroakustikk arbeides det med syntese av talelyder 

ved hjelp av mikroprosessor (Sandstad og 2 studenter). 

5. Det siste hovedfeltet som gruppen er engasjert i, er utvikling 
av ekkolodd-utstyr og program for fiskeundersøkelser. Dette pro
sjektet utføres av NTNF-stipendiat Lindem i samarbeid med Simrad 
A/S, Horten og Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Lindem 
besøkte 4.-18. august University of Washington, Seattle og Inter
national Salmon Commission, B.C. Canada, i et samarbeidsprogram om 
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"Hydroacoustic Fishcounters in rivers." I september deltok han i 
Finland i gjennomføringen av et evalueringsprogram om "Hydroakus-
tisk mengdebestemmelse av fisk" for European Inland Fisheries 
Advisory Commission, EIFAC. 

4. Annen virksomhet 

J. Sandstad er konsulent for Sentralinstitutt for industriell 
forskning og er medarbeider i Kunnskapsforlagets Store Norske 
Leksikon. 

T. Olsen har også dette I r vært dekanus ved Det matematisk-natur-
vitenskapelige fakultet. 

5. Publikasjonsliste 1980 

A, Ordinære publikasjoner 

1. T.G. Finstad: Silicide formation wilh double thin film layers 
of metals in single crystal silicon. 

Doktoravhandling, Universitetet i Oslo, 1980. 

2. L. Buene, H. Falkenberg-Arell og J. Taftø: A study of evapor
ated gold-tin films, using transmission electron microscopy. 
Thin Solid Films, 65 (1980) 247. 

3. L. Buene, H. Falkenberg-Arell, J . Gjønnes og J . Taftø: 
A study of evaporated gold-tin films, using transmission 

electron microscopy. Part II. 

Thin Solid Films, 67 (1980) 95. 

4. G. Salomonsen, K.E. Holm og T.G. Finstad: A Study of Multi-
layered Thin Film Contacting Schemes to Si. 

To be published in Physica Scripta. 
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5. T.G. Finstad: A Xe Marker Study of the Transformation of Ni,Si 
to NiSi in Thin Films. 
To be published in Phys. Stat. Sol. 

6. T.G. Finstad and M.-A. Nicolet: Interaction of evaporated 
palladium titanium films with single crystal silicon. 
Thin Solid Films 68, (1980) 393. 

7. D. Gregersen, L. Buene, T. Finstad, O. Lønsjø and T. Olsen: 
Diffusion marker in gold-tin films. 
Report 80-19, Institute of Physics, University of Oslo, 1980. 

8. J . Sandstad: Mikroelektronikk og mikroprosessorer. 
Fra fysikkens verden 42, Nr.2, s.42 og Nr.3, s.62 (1980). 

9. T.B. Bagenal, E. Dahm, T. Lindem and P. Tuunainen: 

Report on the EIFAC Experiment on Pelagic Fish Stock Assess

ment by Acoustic Methods. (Under utarbeidelse). 

B. Rapporter, gjesteforelesninger, konferansebidrag 

T. Lindem: Analysis of hydroacoustic data from trawling area in 

Konne vesi. 

Paper presented to European Inland Fisheries Advisory Commission, 

EIFAC, sept. 1980. 

T. Lindem: Registrering av fisk i Tyrifjorden ved hjelp av hydro-

akustisk utstyr. 
Rapport til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, 1979. 

T. Lindem: Registrering av fisk i Randsfjorden ved hjelp av hydro-

akustisk utstyr. 
Rapport til Zoologisk museum, 1979. 

T. Lindem: Fiskeriakustikk i ferskvann. 
Foredrag pl Nordisk samarbeidsmøte i hydrodynamikk/akustikk, jan. 

198(1. 
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T. Linaem: Hydroacoustic methods in fish stock assessment in 
freshwater lakes. 
Foredrag med demonstrasjon av utstyr etter invitasjon av Freshwater 
Biological Association, Windermere laboratory, England, desember 
1980. 
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GRUPPEN FOR FASTE STOFFERS FYSIKK 

1. Personelloversikt 

Tore Amundsen 

Bjørn Berling 
Harald Bratsberg 
Jens Feder 
Arild Friberg 
Jon Gjønnes 
Per Hatlestad 
Ole M. Herbjørnsen 
Ivar Holwech 
Tom H. Johansen 
Torstein Jøssang 
Ann Ch. Liljeqvist 
Jens Lothe 
Nico Norman 
Roald Nystøl 4 

Bjarne Nøst 
Arne Olsen 
Per A. Rikvold 
Arne Skjeltorp 
Tormod Riste 
Erik Sørbrøden 
Erik Ødegaard 

>,4) 

førsteamanuensis (bestyrer ved Fysisk 
inst. fra 1.8. 1980) 
avd. ingeniør 
førsteamanuensis 

professor 

vit. ass. 

førsteamanuensis (permisjon) 
avd. ingeniør 

førsteamanuensis 

førsteamanuensis 
vit. ass. 
førsteamanuensis 

ingeniør 

professor 
professor 
vit .ass. (fra 1.5.80, h stilling NAVF) 

førsteamanuensis 

amanuensis (vikar) 
vit .ass. (perm.fra 1.9.80 til 1.5.1981) 
universitetsstipendiat 
professor II (fra 7.3.1980) 

ingeniør 
ingeniør (NAVF) 

2. Hovedfagsstudenter og doktorgradsprosjekter. 

I 1980 avla 6 studenter avsluttende eksamen, 5 for graden cand. real . , 

og 1 for graden cand.scient: 

Karl Torstein Hetland, (cand.real.): 
"Konstruksjon av sfærisk Fabry Perot og utvikling av multippel 
pass Fabry Perot interferometer". 
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Tom II Johansen, (cand,real.): 

"Digitalt sl yrt kry stall veksl. En studie av automatisk diaaterkon-
troll basert på veiemetoden ved trekking; av CBPbCl.-krystaller". 

«> 
Leif Nordeng, (cand. rea l . ) : 

"Dekonvolering av ultralydsignaler. Metoden demonstrert p i sig
naler f ra grokorroderle flater og glassfiberarmert plast". 

Roald Nystøl, (cand. real .) : 

"Dielektriske egenskaper til kvadratsyre na?r faseovergangen ved 
T =373 K". c 

Per M. Skjerpe, (cand.real.): 

"Utfelling i Mg (1.5% Mn) og Mg (1.5% Mn, 0.8%)". 

Tor Erling Salvesen, (cand.scient.): 

"Magnetiske egenskaper hos CDP". 

Pr. 31.12 1980 var det i gruppen registrert 5 cand.real.studenter, 5 
cand.scient studenter og 1 dr.scient student. 

3. Prosjekter i 1980 

Gruppens teoretiske forskningsprosjekter har konsentrert seg om elek-
trondiffraksjon, overflatebølger og faseoverganger. Det eksperimentelle 
arbeidet har omfattet elektrondiffraksjon og -mikroskopi, med under-
søkelser av materialers struktur og sammensetning, undersøkelser av 
metallers transportegenskaper ved lave temperaturer, optoelektriske og 
dielektriske undersøkelser, og anvendelse av teknikken med lysspred-
ning og korrelasjonsanalyse på såvel faseomvandlings fenomenene i faste 
stoff er som på proteiners egenskaper i opptøsninger. 

Hovedtyngden av professor Ristes forskningsaktivitet (neutrondiffrak-
sjon, struktur i magnetiske stoffer, konveksjonsustabiliteter i væske-
krystaller) foregår ved IFA, og det henvises til IFA rapporter for 
nærmere beskrivelse. I faststoff gruppen har Riste en sentral rolle i 
arbeidet med faseomvandlinger. 
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Foruten IF A. som nevnt ovenfor, samarbeider gruppen med en rekke 
norske og utenlandske grupper og institutter utenfor Fysisk institutt. 
Med Sl er det et utstrakt samarbeid p£ området materialvilenskap. 
Forøvrig kan nevnes som noen av de vik tigs te: Kjemisk institutt, 
Mineralogisk-geologisk museum, Institutt for folkehelse, Dyno Indu
stries Veritas og de utenlandske kontakter CSIRO (Melbourne), 
Arizona State University, National Bureau og Standard (Wash.D.C.J, 
General Electric (N.Y.) , Institutt for Krystallografi (Vit.Akad.Moskva). 

I det felgende gis en litt mer detlajert beskrivelse av forskningen pl de 
forskjellige områder. 

Elektron-diffraksjon og-mikroskopering. Materialvitenskap. 

I mange år har det vært arbeidet med Kikuchilinje metoden til struktur-
bestemmelse (Gjønnes og prof. Watenabe, Sendai). Dette arbeidet er ni 
avsluttet. 

I samarbeid med SI (Simensen (SI), Andersson (Sl) , Gjerde, Olsen, 
Sørbrøden, 5 studenter) studeres presipitasjonsforholdene i og defor-
masjonsegenskapene til en rekke A4 - legeringer. 

I samarbeid med cand.real. Jacobsen ved Mineralogisk-Geologisk Museum 
har Olsen studert strukturen og kjemien til forskjellige mineraler. 
Strukturen til mineraler med mer enn 2500 atomer i enhetscellen er blitt 
bestemt. 

Ved Arizona State University har Olsen sammen med Dr.Spence studert 
dislokasjoner i Si og oppnådd oppløsning av kjernestrukturen. Arbeid 
på Si, over defektstrukturen og de elektriske egenskaper som funksjon 
av doping, fortsetter her sammen med 1 student. 

Dette var noen av de viktigste prosjektene rundt elektronmikroskopet. 
Av andre prosjekter ved elektronmikroskopet nevnes: Rumgruppe-
bestemmelser, (Olsen, sammen med Dr, Goodman. CSYRO, Australia), 
struktur og mekaniske egenskaper til dentale legeringer (Olsen. 
Sørbrøden, sammen med Herø, Nordisk Institutt for Odontologi og 
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Materialprøving), strukturen til keramiske roaterialer (Olsen, Sørbrøden, 
Or. Rotn (National Bureau of Standards, Wash.DC.)), strukturen til 
Au - Sn filmer (1 student. Buene (elektronikkgruppen)), utfellinger og 
avleiringer i hardt vann (Sørbrøden, sammen med Ellingsen (NTNF)), 
og medisinske anvendelser av EDAX (OLsen, Sørbrøden). 

1 samarbeid med Veritas (Norman, 1 student, Førli (Veritas)) er en 
metode (dekonvolering) for karakterisering av feil (sprekker, kaviteter) 
ved hjelp av ultralyd, blitt systematiske studert. 

Eksperimenter ved lave temperaturer. 

Transportegenskaper (Amundsen). 

Etter at ledningsevnemåtingene på A£(Cu) ble avsluttet, ble Jiknende 
undersøkelser pl K (Kb) tatt opp. Undersøkelsene over helikonbølger i 
M er blitt fortsatt med malinger ned til under i K. 

Magnetiske egenskaper, (Skjeltorp (IFA), Amundsen, Bratsberg, 
3 studenter). 

"Frustrerte" og uordnede (spinn-glass) magnetiske systemer studeres 

både på regnemaskiner (Monte-Carlo) og i virkelige eksperimenter. 

Monte-Carlo beregninger har vært utført både på gadolinium-gallium-

garnet og på CeC£„, og malinger på de samme systemer, til utfylling of 

forbedring av tidligere malinger, er under forberedelse. Malinger av 

spinn-glass overgangen i gadolinium-aluminium filmer gis resultater som 

kan forklares ved en tokomponent cluster modell. 

Lysspredningseksperimenter. Faseomvandlinger. 

Det sentrale instrument er lysspredningsapparaturen (Feder, Jøssang, 
Hatlestad, Liljeqvist). Denne kan brukes til Fabry-Perot eksperimenter 
i fononstudier og i studiet av 2.ordens faseomvandlinger (bløte fonon-
er ) , og i fotonkorrelasjonseksperimenter i studiet av mer langsomme 
prosesser, så som hydrodynamiske ustabiliteter og oppførselen til prote-
iner i oppløsninger. 
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Videre er det bygget opp et laboratorium for krystallgroing ved 
Czoralski-metoden (Johansen, Peder, Hattestad). Store CsPbC*, kry
staller blir produsert for faseomvandlingsundersøkelser. Kvadratsyre-
krystaller prepareres ved en fordampningsteknikk (Ødegaard). 

PS basis av denne appraturen og disse fasiliteter gjøres en rekke ek
sperimenter. 

Fononspektret i CsPbCJ, og i den todimensjonale kvadratsyre nær 

deres faseoverganger blir studert (Feder,Jøssang). 

Studier av fononer og overflatebølger i tynne filmer er påbegynt 
(Jøssang). 

Ved hjelp av fontonkorrelasjonsteknikk studeres oppløsninger av protein-
er (Feder, Jøssang, Rosenquist (Inst.for Folkehelse)). Studiene begyn
te med oppløsninger av ferribui, og har siden konsentrert seg om 
studiet av varmeaggregering av humant immunoglobulin-monomeric lgG. 

Fotonkorrelasjonsteknikken (Feder, Jøssang) blir brukt til studiet av 
den hydrodynamiske Taylor ustabiliteten. Dette eksperimentet er beslek-
tet med neutronspredningseksperimenter på flytende krystaller (Riste) 

Med korrelasjonsteknikken er også foreløpige forsøk over størrelsesdis-
tribusjonene av kolloider utført for DYNO Industrier. 

Dlelektrisitetskonstanten til kvadratsyre i faseomvandlingsområdet er 

blitt studert (Feder, Nystøl (student)). Resultatene viser overgang fra 

2 dimensjonal til 3 dimensjonal oppførsel ved det kritiske punkt. 

CsCuCe, krystaller grodd i krys tall veks tlaboratoriet (Johansen) blir 

studert i samarbeid med neutronsspredningsgruppen på IFA (Riste). 

Feder, i samarbeid med Dr. Ivar Giæver, General Electric, USA, har 
studert både teoretisk og eksperimentelt overflateadsorpsjon av protein-
er og proteinkomplekser. Dette arbeidet ble påbegynt under Feders 
opphold ved G.E.i 1979-80. 
Eksperimentene er basert på en metodet utviklet av Giæver. 
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Opto elektronikk. 

Arbeidet (Herbjørnsen, Holwech.Nøst) konsentrerer seg om ZnSe. 
Egenskapene til Schottky barrierer pS Zn Se er blitt studert. For 
tiden studeres særlig de prosesser som fører til kontakter med lav 
motstand i In-ZnSe systemet. 

Dislokasjonsteori. Overflatebølger. 

Teoretisk arbeid med dislokasjoner og overflatebølger pågår (Lothe) i 
samarbeid med utenlandske forskere. 

I arbeidet med overlatebølger har det vært et intimt samarbeid med 

Dr.Alshits, Vitenskapsakademiet, Moskva. 

Sammen med prof.Hirth, Columbus, revideres og oppdateres boken 

"Theory of Dislocations" (Hirth & Lothe, Mc Graw-Hill, 1968). 

Videre samarbeides det med prof .Indenbom, vitenskapsakademiet, 

Moskva, om redigeringen og skrivning av en monograf "Indre elastiske 

spenninger & dislokasjoners mobilitet", som skal utgis av North-Holland. 
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Publikasjonsliste 1980. 

V.N. Lubimov, V.I. Alshits, J.Lothe: "On Volume and Surface 
Qausivolume Waves in halfinfinite Piezoelectric Media", Kristollogra-
fiya 25, 33 (1980). 

P. Holm and J. Lothe: "The Topological Nature of the Polarization 
Field for Body Waves in Anistotropic Elastic Media", Proe.Roy. 
S o c , Lond. A 370, 331 (1980). 

J. Feder: "A structural Phase Transition in Squaric Acid", in 
Oxcocarbons. Edited by R. West. (Academic Press, N.Y. 1980, 
P.141). 

J. Feder: "Random Sequential Adsorbtion", J . Theor. Biol. 87, 237 
(1980). 

J. Feder: "Adsorption of Ferritin", J. Coll. Interface Sci. 78, 144 
(1980). 

S. Hov, H. Bratsberg and A.T. Skjeltorp: "Magnetic Phase 
Diagram of Gadolinium Gallium Garnet", International Conference on 
Magnetism (Munchen, 1979), J . Magn. Mat. 15-18 (1980). 

P.A. Rikvold: "A Spin-Oscillator Coupled Approximation for the 
Statics and Dynamics of a Fourth Order Anharmonic Lattice", 
Research Conference on Nonlinear Nonequilibrium Systems (Kyoto, 
1979), Bussei Kenkyu (1980). 

J .C.H. Spence and A. Olsen: "Use of Pockel's readout optical 
modulators (PROMS) for atomic resolution electron image process
ing". 
Proc. Soc. Photo. Opt. Instr.Eng. 218, 154 (1980). 

A. Olsen, J .C.H. Spence and P. Petroff: "Compositional Analysis 
of III-IV Interface Lattice Images". 
Proc.EMSA 1980, G.W. Bailey (ed.) San Francisco, California, 318 
(1980). 
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10. P. Goodman, J. Spence, A. Olsen and R.S. Roth: "The Compatibili
ty of the CBED and Structure Imaging Techniques". Proe. EMSA 
1980, G.W. Bailey (ed.) San Francisco, California, 174 (1980). 

11. J.C.H. Spence and A. Olsen: "The Application of High Resoultion 
Methods for Atomic and Electronic Structure Analysis in Semiconduc
tors". Proc. The Electrochemical Sosciety 1980, Hollywood, Florida 
(1980). 

12. L. Buene. H. Falkenberg-Arell and J. Taftø: "The Study of Eva
porated Gold Tin Film using Transmission Electron Microscopy", 
Thin Solid Films, 65, 247 (1980). 

13. L. Buene, H. Falkenberg-Arell, J. Gjønnes and J. Taftø: "The 
Study of Evaporated Gold Tin Film using Transmission Electron 
Microscopy", Thin Solid Films, 67, 95 (1980) 

14. P. A. Rikvold: "Simulations of Cluster Growth on a Square Lat
tice" Institute Report Series, University of Oslo, Oslo (1980). 
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GRUPPEN FOR KJERNEFYSIKK 

Personelloversikt 

Finn Aulie 
Steinar Bjerke 
Tor Bjørnstad 
Torgeir Engeland 
Ivar Espe 

Kristoffer Gjøtterud 
Magne Guttormsen 
Erik Halvorsen 
Adolfo Henriquez 
Trygve Holtebekk 
Finn Ingebretsen 
Svein Messelt 
Gisle J. Midttun 

Eivind-Atle Olsen 

Eivind Osnes 

John Rekstad 

Bernhard Skaali 
Anders Storruste 
Anne K. Straumsheim 

Roald Tangen 

Per O. Tjøm 
Jon Wikne 

ingeniør (fra 24.11) 
vit .ass. (solenergiprosjektet) 

stipendiat (isotopprosjektetet) 
førsteamanuensis 
førsteamanuensis 
førsteamanuensis 

vit .ass. (permisjon) 

avdelingsingeniør 
vit. ass. 
førsteamanuensis 
førsteamanuensis 

førsteamanuensis 
vit. ass. 

avdelingsingeniør 

dosent (gruppeleder)* 

professor 

førsteamanuensis 
førsteamanuensis 

ingeniør (isotopprosjektet) 

professor 
førsteamanuensis 

vit. ass. (fra 1.8) 

Gjester 

O. Aspelund stipendiat 

Fra 15. mai til 1. aug.: permisjon, opphold ved Institut fur Theo-

retische Physik, Universitat Tubingen, BDR. 

Fra 3. des . : permisjon, opphold ved Weizmann Institute of Science, 

Rehvoth, Israel. 
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Hovedfagsstudenter og doktorgradsprosjekter. 

I 1980 avla 5 studenter cand. real. eksamen: 

Per Bee: "En undersøkelse av Gd, dannet ved (a,n)-reaksjonen." 

Olav Liestøl: 

Terje Samuelsen: 

Jon Wikne: 

Rune Øyan: 

Pr.31.12.80 var det i gruppen registrert 10 cand.real.-studenter, 2 

cand.scient.-studenter og 1.dr.scient.-student. 

Magne Guttormsen forsvarte sin avhandling "Properties of slowly rotating 

odd-mass nuclei" for den filosofiske doktorgrad i 1980. 

3. Forskningsprosjekter i 1980 

Gruppens eksperimentelle forskningsarbeid har i alt vesentlig vært 

utført ved syklotronlaboratoriet. Nesten alle eksperiment har vært i 

samarbeid med fysikere fra andre institusjoner, spesielt innen de nor

diske land. Medlemmer av gruppen har også gjort eksperimenter ved 

andre laboratorier, de fleste som deleksperimenter av de lokale pro

sjekt . 

Som en generell konklusjon etter et fullt års drift på syklotronen kan vi 

sli fast at vi har et meget godt instrument tilgjengelig for kjernespektro-

skopiske studier. Arbeidene har omfattet partikkelspektroskopi fra 

alfa- og proton-induserte reaksjoner, samt partikkel-gamroa koinsidens-

målinger i masse 150-160 området. 

"Driver for grafisk dataskjerm." 

Eksamen avlagt ved Institutt for Informatikk. 

"Distorted wave -og koblet kanalanalyse av reaksjon

en 1 2 C ( 3 H e , p ) 1 4 N . " 

"Metoder og apparatur til måling av tidsstruktur og 
fase av den pulsede partikkelstrålen fra en syklotron." 

"En undersøkelse av reaksjonene Sm(a,n) Gd, 

E a = 19 MeV og 1 5 0 Sm(a ,2n) 1 5 2 G d , EQ = 19 MeV og 
27 MeV." 
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Gruppens teoretiske arbeid har delvis vært i retning: av fundamentale 
strukturberegninger basert på effektiv vekselvirkning avledet fra den 
frie nukleon-nukleon vekselvirkning, delvis i retning av mer fenomeno
logiske modeller. Spesielt er arbeidet med partikkel-rotor modellen nært 
knyttet til det eksperimentelle arbeidet. 

Syklotronen 

Syklotrondriften har vært basert på normal 5-dages uke. Ione-
kilden har vært i drift i 96 dager, totalt 860 timer. Herav er ca. 20 
timer brukt til radionuklideprosjektet, resten til kjernefysikk. 

Vanskeligheter med reservedeler har gitt to lange stopp-perioder 
på h .h .v . 4 og 6 uker. Driftstiden fordeler seg forøvrig som følger: 

dager Q, 

Kjernefysikkeksperiraenter 82 39 

Radionuklideproduksjon 14 7 

Ikke forutsett vedlikehold 22 10 

Rutine vedlikehold 18 8 

Forandring av stråletransportsyst. 10 5 

Ombygninger, installasjoner 10 5 

Test av eksperimentoppstilling 54 26 

En del mindre forandringer i stråletransportsystemet har vært 
utført, bl.a. er to styremagneter montert. Dessuten er et prosjekt i 
gang for ekstern undertrykking av syklotronpulser. Et gjenvinnings-
anlegg for He gass er konstruert og blir nå testet. 

Regnemaskiner, datainnsamlingssystemer og nukleær instrumentering 

Et Nord-10 regneanlegg har vært brukt on-like i alle eksperiment. 
Systemet har vært under kontinuerlig utvikling både hardware og soft-
waremessig, og opp til 5-parameter hendelser kan registreres. En 
fleksibel ADC-tilkobling i CAMAC standard er utviklet og testet, og et 
nytt grafisk display system, også i CAMAC, er implementert. Datainn-
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samling er basert pi to programsysterner bygget opp omkring NODAL. 
ALICE tar hand om uavhengige parameter-hendelser, og SH1VA er laget 
for korrelerte parametre. Videre er det laget en kompilator TONE for 
generering av sorteringsrutiner f ra høgnivikode. 

Regneanlegget har også vært benyttet til auto- og kryss-korrelasjonsana-
lyse av reflektert akustisk lyd (i samarbeid med akustikkgruppen). 

Et fl-spektormeter ("miniappelsin") er utviklet og bygget. Prosjektet er 

blitt noe forsinket p .g .a . sammenbrudd av en Si(Li) elektron teller. 

Eksperimentell kjernefysikk 

24 27 
i) Tre-partikkel overføring i reaksjonen Mg(a,p) Al ved E = 30 

og 35 MeV 

S. Messelt med H.P. Fosset, T.F. Thorsteinsen og K. Nybo, 

(Bergen) 

ii) Søking etter "antialligned" tilstander i masse 75 området 

J. Rekstad og F. Ingebretsen med G. Løvhøiden, J .R. Lien og 

E. Berg (Bergen) og E. Hammaren, M. Jaskålainen og E. Liukkonen 

(Jyvaskyla) 

Eksperiment utført i Oslo og Jyvaskyla 

80 iii) Båndstrukturen i Sr 
F. Ingebretsen og J. Rekstad med S.A. Arnell og E. Wallander 

(CTH Goteborg), P.E. Ekstrom (Lund) og A. Nilsson (AF1, 

Stockholm) 

Eksperiment utført i Oslo 

Q 

iv) Høgspinn partikkéltilstahder i A~150 kjerner studert ved (a, He) 

reaksjonen 

J. Rekstad og I. Espe med G. Løvhøiden, J.R. Lien og 

J .C. Waddington (Bergen), C. Gaarde og J .S . Larsen (NBI) og 

S. van der Werf (Groningen) 

Eksperiment utført ved KVI, Groningen 
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v) Studium av Sm(or,n) og (o, 2n) med 19 MeV projektilenergi 
R. Øyan, J. Rekstad, A. Henriquez og M. Guttormsen 
Eksperiment utført ved NBI, Riso 

153 vi) Nivastruktur i Gd 

P. Boe, M. Guttormsen, J. Rekstad og A. Henriquez med 
G. Løvhøiden (Bergen) 
Eksperiment utført ved NBI, Riso 

vii) Gamma multiplisitet ved desintegrasjon av høgt eksiterte lavspinn-
157 tilstander i Dy. J. Rekstad, F. Ingebretsen, S. Messelt, 

G. Midttun og B. Skaali med T.F. Thorsteinsen, G. Løvhøiden 
og J.R. Lien (Bergen) 
Eksperiment utført i Oslo 

viii) Gammastråler fra lavspinntilstander befolket i overføringsreaksjoner 

J. Rekstad, F. Ingebretsen, S. Messelt, G. Midttun, B. Skaali og 

R. Haugland med T.F. Thorsteinsen, G. Løvhøiden og J.R. Lien 

(Bergen) 

Eksperiment utført i Oslo 

ix) Studium av 1 5 5 G d og 1 5 7 H o 

M. Guttormsen, F. Ingebretsen, J. Rekstad og P.O. Tjom med 

G. Lovhoiden og T.F. Thorsteinsen (Bergen) og J .D. Garrett, 

G.B. Hagemann, B. Herskind (Ris8) og J. Kownacki (Warsawa). 

Eksperiment utført ved NBI, Riso 

Teoretisk kjernefysikk 

i) Effektive operatorer i kjernen 
E. Osnes og T. Engeland med P.J . Ellis (Minneapolis) 

ii) En alternativ formulering av partikkel-rotor modellen 

T. Engeland 

151 iii) Negativ paritetstilstander i Sm i partikkel-rotor modellen, med 

eksakt behandling av pairing og rekyl leddene 
A. Henriquez, J. Rekstad og T. Engeland 
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iv) En partikkel-rotor modell analyse av Er 
T. Engeland 

v) Et studium av kjernestruktur ved to-nukleon overføringsreaksjoner 
i koblet-kanal formalisme 
T. Engeland, 1. Espe, E. Brondz og T. Samuelsen 

vi) Et studium av energispektret av p-forsinkede nøytroner i desinte-
9 

grasjon av Li 

K. Gjøtterud 

vii) Hjernens potensielle energioverflate 

O. Aspelund 

Andre forskningsområder 

i) Produksjon av radionuklider: Ga og m K r 

T. Bjørnstad, T. Holtebekk og A.K.l. Straumsheim 

ii) Strålingsfysikk, konstruksjon og kalibrering av helkroppsteUer 
og lavbakgrunnslaboratorium 
A. Storruste, studenter, i samarbeid med SIS 

iii) Eksperimentelt studium av overrislingskollektor 

S. Bjerke og J. Rekstad 

iv) Data fra solhuset i Lørenskog 

J. Rekstad, S. Bjerke og F. Ingebretsen 

v) Bygging av datalogger for solenergiprosjekter 
J. Wikne, G. Midttun, J. Norderhaug og J. Rekstad 

Annen virksomhet 

T. Engeland Styremedlem i Norsk Fysisk Selskap (NFS) 

formann i NFS's kjernefysikkgruppe 
referee for Nuclear Physics 
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K. Gjøtterud medlem av ISOLDE komiteen (CERN) 
sekretær for "Norske venner av det hebraiske 
universitet" 

sekretær for Det norsk-israelske forskningsfond 
referee for Nuclear Physics 

referee for Physica Scripta. 

T. Holtebekk medlem av styringsgruppa for radionuklide-
prosjektet 

formann i Standardiseringskomiteen for tekniske 
og fysiske enheter. 
Medforfatter av "Store Norske Leksikon". 

F. Ingebretsen Viseformann i Nordisk komitee for akselerator-
basert forskning 
Referee for Nuclear Instruments and Methods 

S. Messelt Referee for Nuclear Instruments and Methods 

E. Osnes Formann i NFS 
Rådsmedlem i EPS 

Medlem av rådgivende komitee for kjernefysikk 

i NORDITA 
referee for Nuclear Physics 
referee for Physics Letter 

referee for Physica Scripta 

J. Rekstad Medlem av 'Solkom.' oppnevnt av Olje og Energi-
dept. for forslag tii nasjonalt FOU i Solenergi 
Medlem av solvarmekoimteen i Drammen kommune 
som OED's repr. 
Referee for Nuclear Physics 

B. Skaali Referee for Nuclear Instruments and Methods 

P.O. Tjørn Referee for Nuclear Physics 
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Konferanser 

Ved NFS årsmøte i Tromsø 23-26. juni deltok medlemmer av gruppen 
med folgende foredrag: 

O. Aspelund: 
Phenomenology of the Nuclear Fotetial Energy Surface 

S. Bjerke: 

An Experimental Study of a Flat Plate Solar Collector 

F. Ingebretsen: 
Experiments at the Oslo Cyclotron 

E. Osnes: 
Antialligned States in Transitional Nuclei 

B. Skaali: 
The Data Aquistion System at the Oslo Cyclotron Laboratory 

Følgende innlegg ble presentert ved kjernefysisk "workshop" i Bergen, 

25-26. november: 

T. Engeland: 
The Coriolis Attenuation in the Pairing plus Recoil Model 

E. Osnes: 
Evaluation of Feynman-Goldstone Diagrams in the Angular Momentum 
Coupled Representation 

J. Rekstad: 
Status Report for the Oslo Cyclotron 
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To gruppemedlemmer deltok med foredrag pl "IVth International Con
ference on Collective Phenomena" i Moskva, april 13-15 (arrangert i 
Drs. Irina og Viktor Brailovsky's leilighet): 

K. Gjøtterud: 

The Einstein Formula for the Fluctuations of Electromagnetic 
Energy and Complementarity 

F. Ingebretsen: 

The Implementation of Modern Digital Technology in the Oslo 

Cyclotron Laboratory 

Ved den latin-amerikanske fysikkskole i Mexico 2-20. juni: 

A. Henriquez: 

AN = 2 Coupling in the Pprticle-Rotor Model 

Ved konferanse/studiedager for lærere og undervisningskonferanser er 
følgende foredrag gitt: 

F. Ingebretsen: 

The second law of Thermodynamics in Energy Teaching 

Konferanse om vitenskap og samfunn, Notodden 4-9 august 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets rolle i voksenopp-

læringen 
Voksenopplæringskonferanse, Hadeland 5-6. mai 

Alternative energy ressources in Norway 
Internasjonal Soramerskole, Universitetet i Oslo 

E. Osnes: 

Utvikling i elementærpartikkelfysikk i 60-og 70-årene 
Kjernefysisk forskning ved Oslo-syklotronen 
Studiedager i november ved Bø lærerskole, Telemark 

Følgende foredrag er gitt ved NBI, København, 15. desember: 

T. Engeland: 
The Coriolis Attenuation in Er 
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J. Rekstad: 
The Structure of the N-90 Nuclei. Experiments and Interpretations 

E. Osnes deltok i The International Workshop on Nuclear Structure 
Physics i Tucson, Arizona 20-21. august, med foredraget: 

Evaluation of Feynman-Golds tone Diagrams in an Angular 
Momentum Coupled Representation. 

Gjesteforelesninger 

Gjetterud: Situasjonen for jfldene i USSR 
Den norske P.E.N.-klubben, 21. april 

E. Osnes: Padé and Borel Summation of the Effective Inter
action in a Quantum Mechanical Model Problem 
with Intruder State 
University of Tubingen, West Germany, 3. juni 

Convergence of the Effective Interaction in a Simple 
Model with Intruder State 
Research Centre for Nuclear Physics, Strasbourg, 
France, 10. juli 

Coriolis and Recoil Effects in Transitional Nuclei 
University and Technical University of Munich, 
Garching, West Germany, 18. juli 

Coriolis and Recoil Effects in Transitional Nuclei 
University of Montreal, Canada, 4. september 

J . Rekstad: Solenergi til boligoppvarming - erfaring og 
perspektiver 
Selvaag-konferansen 18. mars 

Om Solenergi 
Hordalaget, 18. april 
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Publikasjoner 

T. Engeland og J. Rekstad 

The Recoil Term and the Pairing Interaction 

Phys. Lett. 89B (1979) 8 

M. Gut tormsen, T. Pedersen, J. Rekstad, T . Engeland 

E. Osnes and F . Ingebre t sen 

Pair ing in the s-d Shell . An Analysis of the Na Nucleus 

Nucl. P h y s . A338 (1980) 141 

M. Gut tormsen. J . Reks tad , A. Henr iquez , G. Løvhøiden 

and O. Straume 

On the AN = 2 Coupling Problem 

Nucl. P h y s . A334 (1980) 401 

M. Gut tormsen, J . Rekstad and L .L. Riedinger 
1 ^9 

The B-Band and the Octupole Band in Gd 

P h y s . Scripta Vol. 22 (1980) 210 

G. Løvhøiden, J . R . Lien, S.El-Kazzaz, J . Reks tad , 

C. Ellegaard, J . H . B je r r egaa rd , P. Knudsen and P . Kleinheinz 

Studies of Single Neutron Holes in the Transi t ional Nuclei 

N = 83-89 

The 1 5 0 ' 1 4 8 N d ( d , t ) and 1 5 0 ' 1 4 8 ' 1 4 6 N d ( 3 H e , a ) P ick-up Reactions 

Nucl . P h y s . A339 (1980) 477 

J . Rekstad and T . Engeland 

On the Coriolis Attenuation Problem 

P h y s . Let t . 89B (1980) 316 

J . Reks tad , G. Løvhøiden, J . R . Lien, S.El-Kazzaz, C. Ellegaard 

J . B je r regaa rd , P . Knudsen and P. Kleinheinz 

Studies of Single Neutron Holes in the Transi t ional Nuclei 

N = 83-89 
The l 4 8 . 1 5 0 , 1 5 2 S n ( 3 H e o | ) p j c k u p Reactions 

Nucl . Phys . A348 (1980) 93 
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8. L.L. Riedinger, O. Andersen, S. Frauendorf, J . D . Garrett, 

J . J . Gaardhoye , G.B. Hagemann, B. Herskind, Y.V. Makovetzky, 

J . C . Waddington, M. Guttormsen and P . O . Tjørn 

Frequency and Alignment Classification of Multiple 

Band Cross ings 

P h y s . Rev. Let t . 44 (1980) 568 

9. F. Folkmann, J . D . Gar r e t t , G . B . Hagermann, M.N. Harakeh , 

B . Hersk ind , D.L. Hillis, S. Ogaza, H.Emling, E. Grosse , 

D. Schwelm, R.S.Simon and P .O . Tjørn 

Evidence for Large Deformation at High Angular Momentum for 

Ru* Evaporation Residues 

Nucl. P h y s . , in p r e s s 

10. Jin Gen-Ming, J . D . Gar r e t t , G. Løvhøiden, T . F . T h o r s t e i n s e n , 

J . C . Waddinton and J . Rekstad 

Candidates for Low-spin Members of the S-band in Dy 

P h y s . Rev. L e t t . , in p r e s s 

11 G. Løvhøiden, J . R . Lien, J.C Waddinton, J . Reks tad 

I . Espe , C. Gaarde , J . S . Larsen and S .van d e r Werf 

High-Spin Particle Sta tes in Sm Studied with the ( a , He) 

Reaction 

Submitted to Nucl. P h y s . 

12. J . Reks tad , I Espe , G. Løvhøiden, J . R . Lien, J . C . Waddington, 

C. Gaarde , J . S . Larsen and S. van de r Werf 
14 An Invest igat ion of the 

Submitted to Nucl . P h y s . 

144 3 145 
An Invest igat ion of the Sm(a, He) Sm Reaction 

13. J . Reks t ad , P . Bøe, M. Gut tormsen, A. Henr iquez , 

T . Engeland and G. Løvhøiden 

The Level S t ruc t 

To be published 

153 
The Level S t r u c t u r e of the Gd Nucleus 

14. R. Øyan , J . Reks tad and M. Guttormsen 

A Comparison of the Sm(a ,n ) and Sm(a, 2n) 

Reactions at 19 MeV Bombarding Energy 

To be published 
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15. T . B . Skaali 

The SINTRAN III NODAL System. University of Oslo version 
Inst. of Phys. report 80-17 

16. T .T.S . Kuo and E. Osnes 
Calculation of E2 Transition Rates in A = 18-19 Nuclei with 
Realistic Effective Interaction and Charges 
J. Phys. G6 (1980 335 

17. T .T .S . Kuo, J. Shurpin, K.C. Tam, E. Osnes and P.J. Ellis 
A Simple Method for Evaluating Goldstone Diagrams in an Angular 
Momentum Coupled Representation 
Ann. Phys. (N.Y.) , in press 

18. J.M. Leinaas and E. Osnes 
Application of the Borel Method of Summation to a Quantum 
Mechanical Model Problem 
Phys. Scripta 22 (1980) 193 

19. O. Aspelund 
29 Rotation-Vibration Coupling Effects in the Nucleus Si 

Phys. Lett. 90B (1980) 335 

20. O. Aspelund. 
Second-Order Non-Spherical Quadrupole Phonon Effects in 
2s-ld Shell Nuclei 
Phys. Lett. 93B (1980) 363 

21. O. Aspelund 
Nuclear Structure and Nuclear Reaction Aspects of Faessler 
and Greiner's Rotation-Vibration Coupling Theory 
Ann. Physics, accepted for publication 

22. O. Aspelund 
+ 24 

Features of the Lower-Lying 4 -States in the Nuclei Mg 
and 2 6 Mg 
In preparation 
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Andre publikasjoner 

1. K. Gjøtterud og T. Henriksen 
Aadne Ore, Aftenposten 22/1-1980. 

2. K. Gjøtterud og T. Henriksen 
Aadne Ore, 1960 - 1980, Fra Fysikkens Verden 42 (1980) 1 

3. K. Gjøtterud (intervjuet av Arne Rønnild) 

Ogsl naturvitenskapsmenn forstår stykkevis . . 

Prismet Pedagogisk tidsskrift 4/5-1980 s. 141-142 

4. K. Gjøtterud (intervjuet av Helene Freilen) Klingberg) 

Til ettertanke 

NRK program 2 29/10 1980 

5. K. Gjøtterud (intervjuet av Anton Blom) 

Situasjonen for sovjetjødiske vitenskapsmenn i USSR etter arresta

sjonen av Victor Brailovsky 

NRK Ekko 3/12-1980 

6. H. Hagen, J .O. Berg, J. Rekstad, J.H. Søvik, S.L. Lystad, 

A. Skartveit, B.T. Larsen 

Solenergi. Forslag til nasjonalt FoU program 
NTNF, januar 1980 

7. J. Rekstad 
Energisparing og boligbygging 
Teknisk Ukeblad No. 19 (1980) 

8. J. Rekstad 
Solnorge - en utopi? 
En kommentar til boken "Solnorge - en skisse av et fornybart 
energisystem" av S. Atterkvist og T. Johanssson 
Forskningsnytt nr . 5, årg.25 (1980) 31 
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9. J. Rekstad, S.Bjerke, F. Ingebretsen. 
Rapport om solenergiforsøk ved forsøkshus i Lørenskog 
Skal publiseres 

10. F. Ingebretsen 

The second law of thermodynamics in energy teaching 

Proc. conf. on Science and Technology, Notodden 1980, Statens 
lærerkurs (1980) 

Konferanserapporter 

1. J . J . Gaardhoye, O. Andersen, J .D. Garrett, G.B. Hagermann, 
B. Herskind, L.L. Riedinger and P.O. Tjørn 

High Frequency Band Crossing in Yb 

Contribution International Conference on Nuclear Behaviour at High 
Angula Momentum, Strasbourg, April 22-24., 1980 

2. G. Løvhøiden, T.F. Thorsteinsen, J .C. Waddington, J . Gen-Ming, 

J .D. Garrett and J. Rekstad 

Search for the Low-spin Members of the Superband 

Cont. Int. Conf. on Band Structure and Nuclear Dynamics New 

Orleans, vol. 1.(1980) p.51 

3. J . Rekstad, A. Henriquez, T. Engeland and E. Osnes 

Pairing and Recoil Effects in Mass 100 Nuclei 

Cont. Int. Conf. on Band Structure and Nuclear Dynamics, New 

Orleans,vol. 1 (1980) p . 116 

4. E. Osnes 
Antialigned States in Transitional Nuclei Abs. Ann. Meeting, Norw. 

Phys. S o c , Tromsø, 1980 
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5. E. Osnes and J.M. Leinaas 
Convergense of the Effective Interaction in a Simple Model 
Proc. Int. Workshop on Theoretical Nuclear Structure Physics, 
Tucson, 1980 ed. B.R. Barrett and K. Sage (University of Arizona, 
Tucson, 1980) p.44 

6. E. Osnes, T .T.S . Kuo, J. Shurpin, K.C. Tam and P.J . Ellis 
Evaluation of Feynman-Goldstone Diagrams in an Angular Momen
tum Coupled Representation 
Proc. Int. Workshop on Theoretical Nuclear Structure Physics, 
Tucson, 1980, ed. B.R. Barrett and K. Sage (University of 
Arizona, Tucson, 1980) p . 12 

7. T .T.S . Kuo, J. Shurpin, K.C. Tarn, E. Osnes and P.J. Ellis 
Goldstone Diagrams in an Angular Momentum Coupled Represen
tation 
Proc. Int. Conf. on Nuclear Physics, Berkeley, 1980, vol. 1 
(Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, 1980) p. 22 
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GRUPPEN FOR PLASMA, MOLEKYLAR OG KOSMISK FYSIKK 

1 • Personelloversikt 

Knut Halvor Alfsen 
Leif Håkon Andersen 
Gunnar Baumann 
Alv Egeland 
Christos I Haldoupis 
Øivin Holter 
Jan A. Holtet 
Asbjørn Kildal 
PU Kristiansen 
Søren H. H. Larsen 
Alf Lofthus 
Lars Terje Lyngdal 
Michael Mentzoni 
Karl Måseide 
Torleif Abell Sten 
Finn Tønnessen 
Leif Veseth 
Stein Aasheim 

vit. ass. 
ingeniør (lønnet av NTNFR) 
laborant 
professor 
NTNF post doc.stipendiat. 
førsteamanuensis 

førsteamanuensis 

førsteamanuensis 
vit. ass. 
førsteamanuensis 

professor 

ingeniør 
dosent 
ingeniør 

avd. ingeniør 

amanuensis 
førsteamanuensis 
vit .ass. (fra 1.8.80) 

Gjester 

N.G. Kleimenova, d r . , Vitenskapsakademiet i Moskva, USSR. 

A.N. Povsner, professor, Vitenskapsakademiet i Moskva, USSR. 

O.M. Raspopov, professor, Institutt for polar geofysikk, Apatity, 

USSR. 

2. Hovedfagsstudenter, Dr. grads prosjekter 

Knut Alfsen forsvarte i vår-semesteret 1980 sitt arbeid "Non-Linear 

Stability of Inhomogenous, Weakly ionized Plasmas" for Dr. Scient. 

graden. 
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Fire studenter har avlagt sin cand.real.eksamen i løpet av 1980. 

Stein Åsheim: Investigation of the Generation Region and Mecha
nism of IPDP Pulsations. 

Kristian Aasen: Spectral Analysis. Construction and testing of a 

spectrum analyzer channel selector with adjustable 
frequencies and bandwidths 
(Eksamen ved Institutt for informatikk) 

Stig Arff Pedersen: Energisy steiner - deres dynamikk under vekst og 

substitusjon. 

Bjørn Kahrs Pran: An Investigation of Very Low Frequency Waves 

Artificially Produced by Injection of High-

Energetic Electron Beams in the Ionosphere. 

Ved Irskiftet arbeidet 13 hovedfagsstudenter og 4 Dr.Scient studenter 

ved gruppen. 

3. Forskningsprosjekter I960. 

Forskningsaktiviteten innenfor de tre undergruppene, plasma- molekylar-

og kosmisk fysikk, vil naturlig nok gå i forskjellige retninger. Det er 

imidlertid faglige kontaktflater mellom for eks. molekylar og kosmisk 

fysikk og mellom plasma- og kosmisk fysikk som binder gruppen faglig 

sammen. 

Den eksperimentelle virksomhet innen plasmafysikk omfatter plasmadiagno-
stikk hvor en bl.a.undersøker kollisjonsprosesser m. Jorn elektroner, 
ioner og nøytrale molekyler og atomer. Nye metoder er blitt tatt i 
bruk, og blant annet er det foretatt positive forsøk med den såkalte 
Zebra-stripe diagnostikken. Ikke-lineære fenomer i et plasma som følge 
av oppheting av elektroner er ogsl tenkt tatt opp, likeledes under-
søkelser av elektroakustiske bølger, 
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Ciruppen er engasjert i ozonosfærens fysikk og deltar j et globalt nett
verk for observasjon av ozonosfærens naturlige fluktuasjoner. 

De pågående prosjekter innenfor molekylarfysikk omfatter eksperimen
telle og teoretiske studier av atomære og molekylare spektra og spektro-
skopiske parametre. Man samarbeider her med grupper i Frankrike, 
England og Nederland. Det pågår også ;u heider med laserteknikk. 

Den vitenskapelige virksomhet innen kosmisk fysikk er alt vesentlig av 
eksperimentell art, hvor man studerer fysiske prosesser i den polare 
ionosfære og vekselvirkningen mellom ionosfæren og det nære verdens-
rom. Dette omfatter optiske studier av nordlys, plasmabølger i ionosfær
en og magnetosfæren, ionosfæriske irregulatiteter og infralyd fra natur
lige og kunstige kilder. Et nytt felt som er tatt opp er elektriske 
feiter i den midlere atmosfære og den elektrodynamiske kobling mellom 
ionosfæren og atoroosfæren. 

Datainnsamlingen foregår ved hjelp av instrumenterte satelitter, raketter 

og ballonger og ved forskjellige fjernmalingsteknikker fra bakken. Det 

er et nært samarbeid med Universitetene i Bergen og Tromsø og med 

Forsvarets Forskningsinstitutt i gjennomføringen av programmet. Den 

globale karakter av de fenomener som studeres gjør at internasjonale 

kontakter og samarbeid er absolutt nødvendig. Oruppen er også pålagt 

ansvar for observasjoner innenfor internasjonale programmer. 

1 det falgende gis en kort oppsummering av de forskjellige forsknings-

prosjektene. 

Plasmafysikk. 

Plasmadiagnostikk: Studier av Tonks-Dattner resonanser og Zebra-

stripe diagnostikk (Mentzoni). 

Kryssmodulasjon i "Afterglow" plasma (Mentzoni, en student). 

Ikke-lineære instabiliteter i svakt ioniserte plasma (Alfsen og Holter) 
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"Magnetic field reconnection and disruptive instabilities". Problemkom
plekset er viktig for forstSelse av solare forstyrrelser (flares) og i 
forbindelse med prosesser i jordas magnetosfæi e. Oet har ogsl stor 
fundamental betydning innen fusjonsforskning (Kildal). 

Molekylarfysikk 

Analyse av molekylarspektra (Lofthus) 

Statistisk behandling av spektroskopiske data (Lofthus) 

Studier av små deformasjoner og forskyvninger ved hjelp av holografisk 
teknikk (Lofthus, to studenter) 

Pulserende nitrogenlasere (Lofthus, en student) 

Teoretiske beregninger av atomære og molekylare egenskaper (g-faktor-

er, finstruktur, hyperfinstruktur) ved hjelp av mange-partikkel teori 

(Veseth) 

Ab initi beregninger av spektroskopiske parametre for to-atomige mole

kyler (Veseth; samarbeid med Physical Chemistry Laboratory, Oxford. 

UK). 

Studier av Zeeman effekt i to-atomige molekyler (Veseth; samarbeid med 
Fysisk Laboratorium, Nijmegen, Nederland). 

Hyperfinstruktur i CN-spekteret (Veseth, en student). 

Hyperfinstruktur i viberasjonsoverganger observert med Fouriertrans-

form spektrometer (Kristiansen; samarbeid med Laboratoire de Physique 

Moléculaire et d'Optique Atmospherique, Orssay, Frankrike). 

Ozonovervåking: 

Ozonens naturlige fluktuasjoner i totalmengde og i vertikal fordeling 

(Larsen, Tønnessen; samarbeid' med Satellite Ozone Analysis Center, 

IfSA). 
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Undersekelse av hvilken informasjon spredt so.'-Iys i UV-omrSdet fra 
zenit kan gi om atomosfasrisk ozon i lag over 40 km. (Larsen, en 
student). 

Kosmisk fysikk 

Sludier av ionosfæren ved optiske metoder. 

i) Parallaktiske studier av nordlys pl dagsiden i den polare kløft. 1 
prosjektet inngår detaljerte undersøkeiser av spektralfordeling. 
høydefordeling, finstruktur og morfologi av nordlys pl dagsiden 
ved høye bredder (Svalbard). Man tar sikte på å studere fysiske 
prosesser og kopling mellom ionosfæren og det nære verdensrom 
gjennom den polare kløft og sammenhengen mellom prosesser på 
dag- og natt-siden av magnetosfæren. (Egeland, en dr.student, 
en hovedfagsstudent; samarbeid med Universitetet i Tromsø og 
University of Alaska, USA) 

ii) Studier av pulserende nordlys og hurtige, sub-visuelle intensitets-

^ariasjoner i nordlys. 

Ved å sammenholde malinger av lys, partikler, elektriske feiter 
etc. fra raketter og bakkeregistreringer av magnetiske pulsasjoner 
og nordlys tar en sikte på å studere genereringsmekanis-
mene for denne type nordlys og å få informasjon om romlig og 
temporær mikrostruktur i nordlysregionene. (Måseide, Sten, 
Haldoupis; samarbeid med Universitetet i Bergen). 

iii) Studier av nordlysemis joner, røntgenstråling, partikkelfluks og 

elektriske feiter i den lavere ionosfære. 

Prosjektet tar sikte på å undersøke fysiske prosesser i den lavere 

ionosfære med tanke på eventuell kobling til vaer-regionene i atmos

færen. (Måseide, Steen; samarbeid med Universitetet i Bergen, FFI 

og NASA Gooddard Space Flight Center, USA). 
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Generering og utbredelse av ELF/VLF elektromagnetiske bølger i det 
nære verdensrom. 

i) Bølge-partikkel vekselvirkninger i magnetosfæren ved høye bredde-
grader. Kontinuerlige registreringer av magnetiske pulsasjoner og 
naturlig genererte radio-emisjoner i Nord-Norge, pi Bjørnøya og 
Svalbard vil gi grunnlag for en kartlegging av disse fenomener 
ved høye bredder. Dette vil videre bli brukt i studier av bølge-
partikkel vekselvirkninger i magnetosfære-plasmaet. (Holtet, Aasheim, 
en dr. student; samarbeid med Vitenskapsakademiet i Moskva). 

ii) ELF transmisjoner ved høye breddegrader, og vekselvirkninger 

mellom elektromagnetiske bølger og mediet de forplanter seg i. 

(Holtet; samarbeid med The Aerospace Corporation, Los Angeles, 

USA). 

Studier av mikrostruktur i vekstfasen av magnetiske elementærstormer. 
Ved å sammenkoble variasjoner i magnetfelt, partikkelnedbør og elek
triske feiter søker man å få informasjon om de prosesser som er virk-
somme ved utbruddet av en ionosfærisk-magnetosfæriske storm. 
(Holtet, Haldoupis, Aasheim, en student; samarbeid med Universitetet i 
Bergen, Polar Geofysisk Institutt, Apatity, USSR, Vitenskapsakademiet 
Moskva, Max-Planck-Institut, Lindau, Tyskland). 

Studier av naturlig og kunstig generert infralyd, og infralyd som et 

miljøproblem. (Egeland og to studenter). 

Undersøkelser av elektriske feiter i den midlere atomsfære. Siktemålet 
for dette prosjektet går både på det rent fundamentale i generering av 
feitene, og på deres rolle i fysiske og kjemiske prosesser i atmosfæren 
og i den elektrodynamiske kobling mellom ionosfære og atmosfære. 
Prosjektet inngår som en del av et europeisk rakettprogram innenfor det 
internasjonale forskningssamarbeid "Middle Atomsphere Program" (Holtet, 
Aasheim; samarbeid med FFI, NASA Goddard Space Flight Center og 
Pennsylvania State University, USA). 

4. Ikke-faglig virksomhet 

Alfsen: Sekretær for NAVF's forprosjekt for et norsk fusjonsprogram. 
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