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velkOMMen til fOrskningens dØgn 
pÅ aarHus universitet! 

velkOMMen til fOrskningens dØgn 
pÅ aarHus universitet! 

Aarhus Universitet inviterer igen i år indenfor til spændende forskningsformidling under temaet 
FREMTIDENS TEKNOLOGIER. Arrangementet finder i år sted på en af universitetets nye lokationer, 
Navitas-bygningen på Aarhus Havn. 

Vi har sammensat programmet i Aarhus, så du under samme tag frit kan vælge mellem mange 
spændende speedforedrag i auditorierne, mens du i foyerområdet kan komme tæt på forskerne, 
se udstillinger og deltage i workshops og forsøg. Du har også mulighed for at få en rundvisning i 
den imponerende bygning, og midt i alle sanseindtrykkene kan du også vælge at tage et hvil i 
kantineområdet.

Forskningens Døgn er et landsdækkende arrangement, som laves i samarbejde med 
Videnskabsministeriet og afholdes i dagene 23.-25. april 2015. Aarhus Universitet afholder desuden et 
Forskningens Døgn-arrangement på Forskningscenter Foulum ved Viborg. 

Det glæder mig at kunne invitere dig indenfor på universitetet. 
Tag venner og familie med, og bliv klogere på FREMTIDENS TEKNOLOGIER! 

Brian Bech nielsen 
Rektor, Aarhus Universitet

Læs mere om aktiviteterne på side 4, 5, 6 og 7. 
Auditorieaktiviteterne starter på de angivne klokkeslæt.
Aktiviteter i foyerområdet kan besøges i hele det angivne tidsrum. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

idé Og layOut: ASTRID REITzEL  fOrside: SARAH HOLMLUND OG ANDERS TRæRUP

Etikken omkring fremtidens teknologier – og i særdeleshed 
robotter – kalder på mange modsatrettede følelser i os. Oftest 
ender det i en diskussion om os og dem. Men tænk, hvad 
teknologien kunne tilbyde os, hvis vi som mennesker var villige 
til at tage imod og acceptere dens fremskridt?

På Forskningens Døgn i Navitas kan du høre om mange af 
teknologiens fremskridt og udfordringer. 

Eksempelvis kan du blive klogere på, om vi er ved at drukne 
i data, eller vi står på kanten af en ny epoke med uanede 
muligheder for at opnå viden om os selv. Om vi ved hjælp af 
kvantecomputere kan komme til at forstå den menneskelige 
hjerne. Om vi ved brug af energirige stråler af protoner vil 
kunne komme ellers svært tilgængelige kræftknuder til livs, og 
om man kan printe et hus med en 3D-printer.

FREMTIDENS 
TEKNOlOGIER: 
en HJÆlp eller 
en trussel?
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fysiksHOw
fysikstuderende fra fysiksHOw aarHus
KL.13.00-17.00 • NIv. 00, LOK. 00.034
Fysikshow vil give en hands-on-demonstration af de 
fysiske principper og begreber, der kommer i spil i 
fremtidens teknologier.

1

på REjSE GENNEM Big data
pH.d., pOstdOc, Æstetik Og kOMMunikatiOn, 
tHOMas BØgevald BJØrnsten
KL. 13.00-17.00 • FOyER
Er vi ved at drukne i data, eller står vi på kanten af 
en ny epoke med uanede muligheder for at opnå 
viden om verden og om os selv? Meningerne er 
delte, men én ting er sikker: Vi har brug for bedre at 
kunne navigere gennem de enorme og voksende 
mængder af information. Denne stand giver dig 
mulighed for at afprøve eksempler på, hvordan 
både kunsten og videnskaben arbejder med nye 
og eksperimenterende værktøjer til at håndtere og 
forstå ”Big Data”.

5

SMaRTE nanOMagneter!
lektOr i keMi/nanOteknOlOgi 
MOgens cHristensen
KL.13.00-15.00 • FOyER
Magneter findes overalt omkring os i dagligdagen. 
De bruges i elmotorer til at omdanne strøm til 
bevægelse og i vindmøller, hvor bevægelse bliver 
til strøm. Faktisk bliver næsten halvdelen af alt 
produceret strøm brugt til at drive elektromotorer. 
Forskningen inden for magneter har fokus på 
nanopartikler, fordi det giver nye muligheder for at 
forbedre de magnetiske materialer uden brug af 
sjældne jordarter.

6

7
FREMTIDENS FORSKNING I 
HJernen Og nervesysteMet
gruppeledere Mark denHaM, 
anne vOn pHilipsBOrn Og duda kvitsiani
KL. 13.00-17.00 • FOyER
Neuroforskningscentret DANDRITE (Danish 
Research Institute of Translational Neuroscience) 
byder på demonstrationer af stamceller til brug 
i hjerneforskningen af sygdommen Parkinson. 
Adfærdsstudier af bananfluer, der bruges som 
modelorganisme for studier af hjernen og 
nervesystemet, vil også blive fremvist.

ungdOMMens 
naturvidenskaBelige 
fOrening
unf aarHus
KL. 13.00-17.00 • FOyER
Kom og oplev vores stand med spændende forsøg 
og formidling af naturvidenskab!
Se mere på aarhus.unf.dk

2

8
satellitter, drOner 
Og Big data GIvER NyE 
MulIGhEDER FOR FORSKNING 
I NaTuR OG MIljØ
akadeMisk MedarBeJder dennis pedersen, 
fOrskningsassistent urs treier, 
pH.d.-studerende saMira kOlyaie Og 
specialestuderende Henrik tHers
KL. 13.00-17.00 • FOyER
Jordens natur er under stærk forandring pga. 
menneskets aktiviteter, f.eks. klimaændringer, 
forurening og afskovning. Nye teknologier giver 
stigende muligheder for at registrere disse 
ændringer og forstå processerne bag. Det drejer sig 
i særdeleshed om udviklingen indenfor IT og Big 
Data samt sensorteknologier, der tillader satellit-, 
fly- eller drone-baseret opmåling af vegetation 
og økologiske processer i store områder. Derved 
forbedres samfundets muligheder for at udvikle 
politikker og forvaltningstiltag, der håndterer de 
store udfordringer, som klimaændringer m.m. 
bringer.

aarHus university liBrary
fOrskningsBiBliOtekar 
Janne lytOft siMOnsen
KL. 13.00-17.00 • FOyER
Kom og hør om, hvordan Aarhus University Library 
kan hjælpe dig med at finde resultaterne af 
forskningen på Aarhus Universitet. 
Se mere på library.au.dk

3

4
eartH’s greatest Hits  
pH.d., prOgraMkOOrdinatOr 
lara O’dwyer BrOwn
KL. 13.00-17.00 • FOyER
Earth has performed many spectacular feats 
over the last 4.56 billion years to produce our 
home. In our exhibit, guests can touch some 
of the oldest, youngest and deepest rocks and 
learn how we use their stories to reveal Earth’s 
fascinating history.  
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9
FREMTIDENS energi 
Og Materialer
lektOr i anvendt MikrOBiOlOgi 
lars d.M. OttOsen
KL.13.00-17.00 • FOyER
Fremtidens energi og materialer skal være 
uafhængig af kul, olie og gas. Det kræver nye 
landvindinger inden for vedvarende energi, 
energilagring og bedre udnyttelse af biomasser. 
Hør om udvalgte løsningsmuligheder baseret på 
biologiske og kemiske teknologier.

10
hjælp OS MED aT lavE 
kvantecOMputere Og fOrstÅ 
den Menneskelige HJerne
lektOr i fysik JacOB friis sHersOn
KL.13.00-17.00 • FOyER
Citizen Science er et felt i rivende udvikling og har 
allerede bidraget med store forskningsfremskridt 
inden for så forskellige felter som mikrobiologi, 
neurovidenskab og astronomi. Kom og hør om 
Aarhus-projektet scienceathome.org, hvis første spil 
”Quantum Moves” sigter mod at hjælpe til udviklingen 
af en kvantecomputer. Spillet er over det sidste års tid 
blevet spillet mere end 400.000 gange, og analyser 
af spillerresultaterne demonstrerer klart, at spillerne 
er moderne computeralgoritmer klart overlegne. For 
at forstå, hvad der netop gør os mennesker så unikke, 
har vi lanceret spillet Quantum Minds.

eMplate: INFORMaTION, NåR 
Du haR bRuG FOR DET
ingeniØrstuderende/ivÆrksÆttere 
iBeacOn-teknOlOgi
KL.13.00-17.00 • FOyER
Emplate er en formidlingsløsning, der gør brug 
af en ny teknologi kaldet iBeacons. iBeacons er 
små trådløse radiosendere, som gør det muligt 
at positionere f.eks. smartphones indendørs med 
centimeters præcision. Denne nye teknologi har 
åbnet for et utal af anvendelsesmuligheder, og 
Emplate-systemet bruges allerede på museer, 
i bilhuse og i hele byområder. Kreatørerne bag 
løsningen er fem ingeniør- og én it-studerende, og 
til Forskningens Døgn vil vi vise vores system frem, 
så de besøgende selv kan afprøve mulighederne 
med iBeaons. 

11

12
DRØMMER Du OM aT 
Blive ingeniØr?
leder af studieveJledningen pÅ
ingeniØruddannelserne Birgitte viBOrg
KL.13.00-17.00 • FOyER
På Aarhus Universitet kan du vælge mellem 
21 ingeniøruddannelser. Du kan læse til 
diplomingeniør (3 ½ år) og derefter fortsætte 
på civilingeniørstudiet (+ 2 år). På vores 
vejledningsstand kan du møde de studerende 
og få en snak om indholdet i uddannelserne og 
hverdagen som ingeniørstuderende. Desuden 
står vores studievejleder klar til at hjælpe 
dig med de spørgsmål, du eventuelt har til 
ansøgning og optagelse, og du kan gå med på 
en rundvisning på Navitas.  

KOM OG hØR OM 
MaskinMesteruddannelsen
udviklingscHef sØren skØtt andreasen
KL.13.00-17.00 • FOyER
Aarhus Maskinmesterskole uddanner 
fremtidens internationale tekniske 
ledere. Maskinmesteruddannelsen er en 
professionsbachelor, som omhandler ledelse af drift 
og vedligehold af tekniske anlæg og installationer. 
Cirka 80 procent af maskinmestrene får job i land, 
resten til søs eller offshore. Ledigheden blandt 
maskinmestre er blandt de laveste i Danmark. Cirka 
halvdelen af vores studerende kommer med en 
gymnasial baggrund. 

13

den nye strÅlekanOn 
på aaRhuS 
uNIvERSITETShOSpITal I SKEjby
centerleder sØren pape MØller
KL.13.00 (20 MIN.) • NIv. 00, LOK. 00.151
Som det er kendt fra dagspressen, bliver den nye 
danske strålekanon bygget i Skejby. Faciliteten, 
der forventes færdig om 3-4 år, er baseret på en 
stor proton-accelerator. Med energirige stråler af 
protoner vil ellers svært tilgængelige tumorer kunne 
behandles, og det endda med færre bivirkninger. 
Teknikken vil også være meget interessant for børn. 
I foredraget beskrives selve teknikken, og de store 
fordele diskuteres. 

14
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SMaRTE nanOMagneter!
lektOr i keMi/nanOteknOlOgi 
MOgens cHristensen
KL.13.15 OG 14.20 (20 MIN.) • NIv. 01, LOK. 01.082 
Magneter findes overalt omkring os i dagligdagen. 
De bruges i elmotorer til at omdanne strøm til 
bevægelse og i vindmøller, hvor bevægelse bliver 
til strøm. Faktisk bliver næsten halvdelen af alt 
produceret strøm brugt til at drive elektromotorer. 
Forskningen inden for magneter har fokus på 
nanopartikler, fordi det giver nye muligheder for at 
forbedre de magnetiske materialer uden brug af 
sjældne jordarter.

15

MOlEculES aRE alSO 
rigHt- and left-Handed!
pOstdOc i keMi fernandO tur espinOsa
KL.13.30 (20 MIN.) • NIv. 00, LOK. 00.144
Just as gloves and hands come in mirror-image 
pairs (a left and a right), many molecules can exist 
in ”left-” and ”right-handed” forms. This property of 
handedness is called chirality, and most biological 
molecules are chiral. Surprisingly, all living 
organisms contain almost only ”left-handed” amino 
acids and ”right-handed” sugars. This exclusive 
one-handedness has the important consequence 
that the biological and pharmaceutical activity of 
many molecules is often directly related to their 
chirality. Chemistry by means of the chiral synthesis 
favours the formation of specific ”left-” and ”right-
handed” molecules.

16

KRæFTENS fingeraftryk
lektOr i BiOteknOlOgi peter kristensen
KL.13.30 (20 MIN.) • NIv. 01, LOK. 01.078
Vi bliver bedre og bedre til at helbrede kræft, men 
vi har stadig en udfordring, når kræftceller river 
sig løs fra den oprindelige tumor og begynder at 
cirkulere i kroppen. I vores forskning ønsker vi at 
lave et fingeraftryk af disse cirkulerende kræftceller, 
således at det bliver muligt at identificere 
kræftceller i patienters blod og dermed forbedre 
diagnostik og behandling.

17

rØntgen Og neutrOnstrÅler 
– hvaD FORTællER DE OS 
OM hjERNEN?
prOfessOr i strukturBiOlOgi 
Og neurOvidenskaB pOul nissen
KL.13.45 OG 15.00 (20 MIN.) • NIv. 01, LOK. 01.082
Danmark deltager i opførelsen og driften af 
store røntgen- og neutronkilder i Lund (Max-IV 
Laboratoriet og European Spallation Source (ESS) 
ved Lunds universitet). Hermed kan man undersøge 
proteiner og cellemembraners egenskaber på 
atomart-niveau og forstå processerne i f.eks. 
hjernen, såsom hvordan de ligger til grund for 
neurologiske og psykiatriske sygdomme, og 
hvordan lægemidler fungerer på disse processer.

18

auTOMaTISERET 
BygningskOnstruktiOn
prOfessOr i autOMatiseret 
BygningskOnstruktiOn 
pOul Henning kirkegaard
KL.14.00 (20 MIN.) • NIv. 00, LOK. 00.151
Man kan i dag printe en plastikmodel af 
eksempelvis en mobiltelefon ud fra en 3D-tegning 
– men kan man også printe et helt hus? Dette 
foredrag viser fremtidens muligheder for dette.

19

på REjSE GENNEM Big data 
pH.d., pOstdOc, Æstetik Og kOMMunikatiOn, 
tHOMas BØgevald BJØrnsten
KL.14.05 (20 MIN.) • NIv. 01, LOK. 01.078
Er vi ved at drukne i data, eller står vi på kanten af 
en ny epoke med uanede muligheder for at opnå 
viden om verden og om os selv? Meningerne er 
delte, men én ting er sikker: Vi har brug for bedre at 
kunne navigere gennem de enorme og voksende 
mængder af information. Foredraget viser, hvordan 
både kunsten og videnskaben arbejder med nye 
og eksperimenterende værktøjer til at håndtere og 
forstå ”Big Data”. Efter foredraget vil publikum selv 
kunne afprøve eksempler på dette på standen i 
foyerområdet.

20

FREMTIDENS energi Og 
Materialer
lektOr i anvendt MikrOBiOlOgi 
lars d.M. OttOsen
KL.14.15 OG 15.30 (20 MIN.) • NIv. 00, LOK. 00.144
Fremtidens energi og materialer skal være 
uafhængige af kul, olie og gas. Det kræver nye 
landvindinger inden for vedvarende energi, 
energilagring og bedre udnyttelse af biomasser. 
Hør om udvalgte løsningsmuligheder baseret på 
biologiske og kemiske teknologier – og kig også 
gerne forbi vores stand i foyerområdet og få det 
demonstreret.

21

DRaSTISK aFKORTNING 
aF lEvETIDEN FOR 
spildprOdukterne fra 
kernekraft
prOfessOr i fysik ulrik i. uggerHØJ
KL.14.45 OG 15.55 (20 MIN.) • NIv. 01, LOK. 01.078
Det ser ud til at være uundgåeligt, at vi inden 
for de kommende ca. 100 år i stor grad må 
satse på også at udnytte kernekraft, hvis vi vil 
opretholde den levestandard, vi har i dag. Men et 
problem er de meget langlivede spildprodukter, 
der genereres. En mulig fremtidig teknologi, en 
såkaldt gammastrålelaser, vil kunne afhjælpe 
dette problem betydeligt ved at omdanne nogle 
af spildprodukterne fra at være med levetider på 
15 millioner år til mindre end en time, hvorved 
lagringstiden reduceres mere end 100 milliarder 
gange.

22
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ligHting up cOMpuTERS
lektOr i elektrOteknik MartiJn Heck
KL.14.45 OG 16.15 (20 MIN.) • NIv. 00, LOK. 00.151
The internet is growing very fast: more devices use more 
bandwidth, for example to watch youTube movies 
on smartphones. Most of us know that optical fibers 
are the highway of the internet, connecting countries 
and continents. However, this very same optical 
technology is bound to change our computer chips in 
the next decade. Future computers will not only run on 
electronics, but on lasers too.

23

lyset driver KEMIEN!
adJunkt i keMi/nanOteknOlOgi nina lOck
KL.14.50 OG 16.10 (20 MIN.) • NIv. 00, LOK. 00.144
Koncentration af CO2 i atmosfæren er stigende, og 
fossile brændstoffer er en begrænset ressource. vi kan 
bruge sollys til at afhjælpe begge problemer. Solen kan 
som energikilde udnyttes i strømproducerende solceller, 
men kan også bruges til at drive kemiske reaktioner 
ved fotokatalyse. Sådanne reaktioner omfatter bl.a. 
produktion af brændslet brint fra vand og omdannelse 
af CO2 fra atmosfæren til værdifulde stoffer.

24

hjælp OS MED aT lavE 
kvantecOMputere Og fOrstÅ den 
Menneskelige HJerne
lektOr i fysik JacOB friis sHersOn
KL.15.20 OG 16.30 (20 MIN.) • NIv. 01, LOK. 01.078
Citizen Science er et felt i rivende udvikling og har 
allerede bidraget med store forskningsfremskridt inden 
for så forskellige felter som mikrobiologi, neurovidenskab 
og astronomi. I foredraget vil jeg fortælle om Aarhus-
projektet scienceathome.org, hvis første spil ”Quantum 
Moves” sigter mod at hjælpe til udviklingen af en 
kvantecomputer. Spillet er over det sidste års tid 
blevet spillet mere end 400.000 gange, og analyser 
af spillerresultaterne demonstrerer klart, at spillerne er 
moderne computeralgoritmer klart overlegne. For at 
forstå, hvad der netop gør os mennesker så unikke, har vi 
lanceret spillet Quantum Minds, som du også kan afprøve 
på vores stand i foyerområdet.

25

hvORNåR SER vI 
JOrdens sØster?
kOMMunikatiOnsMedarBeJder 
Ole J. knudsen
KL.15.30 (20 MIN.) • NIv. 00, LOK. 00.151
KL.16.40 (20 MIN.) • NIv. 01, LOK. 01.082
Det er meget tæt på, at vi har fundet planeter 
omkring andre stjerner, som ligner Jorden i størrelse, 
og som hverken er for varme eller for kolde ligesom 
Guldloks havregrød. Et er at finde dem, noget 
andet er at kunne se dem. Med det nye James 
E. Webb-rumteleskop og med et teleskop under 
bygning i Chile med en diameter på 39 meter vil vi 
kunne se Jordens søster direkte. Næste spørgsmål 
bliver så, om der er nogen, der vinker deroppefra.

26

er teleMedicin ikke 
EN SlaGS SKypE?
lektOr i filOsOfi Og infOrMatiOnsvidenskaB 
finn Olesen
KL.15.35 (20 MIN.) • NIv. 01, LOK. 01.082
Politikere og sundhedseksperter ser store 
muligheder i telemedicin til patientbehandling 
og pleje. Tænk, hvis patienten kan sidde i sig eget 
hjem og snakke med en læge eller sygeplejerske 
på hospitalet, mens de sammen kigger på den 
aktuelle puls og hjerterytmen fra det seneste døgn? 
De kan måle i fællesskab og drøfte, hvad der skal 
gøres frem til næste telekonsultation. Alt sammen 
uden, at patienten behøver at forlade sit hjem eller 
sygeplejersken sin afdeling. Men er det virkelig så 
enkelt, og hvad er telemedicin egentlig for noget?
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KlaSSISK MEKaNIK 
i MOderne kirurgi
lektOr i BiOMekanik Jens vinge nygaard
KL.16.10 (20 MIN.) • NIv. 01, LOK. 01.082
Med adgangen til nye biomaterialer, der kan 
fungere sammen med og inden i vores krop, er der 
åbnet for nye teknologiske muligheder, som på 
sigt kan forandre måderne, vi finder og behandler 
sygdomme på. Den teknologiske udfordring består 
i præcist at forstå, hvordan et implantat vekselvirker 
med kroppen. Med vores forskning søger vi at bryde 
koden for, hvordan 3D-printede nanomaterialer 
kan kombineres med stamceller og guides til at 
genskabe den brusk, der er ødelagt i vores led.
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nanOteknOlOgi 
– FREMTID EllER NuTID?
pH.d.-studerende i nanOscience 
rasMus peter tHOMsen
KL.16.40 (20 MIN.) • NIv. 00, LOK. 00.144
Uden nanoteknologi, ingen smartphones, men 
hvad vil nanoteknologien bidrage med i fremtiden? 
Nanoteknologi har effekt på fremtidens teknologi 
inden for alt fra fysiske og kemiske materialer til 
medicin og forståelse af naturen, som har brugt 
nanoteknologi i mange år. Potentialet er stort, 
og mulighederne er mange, men hvor findes 
inspirationen, og hvad er målet?
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Med sine 38.000 kvadratmeter, 2.700 studerende, undervisere, 
forskere, iværksættere og virksomheder under samme tag udgør 
Navitas på Aarhus Havn byens nye centrum for energi, innovation 
og uddannelse. Huset skaber rammerne om et internationalt førende 
videnmiljø, hvor grænserne mellem kommerciel forretningsudvikling 
og offentlig forskning og uddannelse brydes ned.

Navitas er udstyret med topmoderne laboratoriefaciliteter og 
eksperimentelt udstyr. Blandt andet er den stjerneformede 
bygning opført som fuldskala-energilaboratorium, hvor 
bærende konstruktioner, energistyringssystemer samt køle- og 
ventilationsanlæg er fuldt tilgængelige for forskere og studerende.

Navitas har mærket energiklasse 1 og opfylder principperne for 
integreret energidesign. Det betyder, at bygningen hele tiden 
tilpasser sig sine brugere med det lavest mulige energiforbrug.

På taget af Navitas forsyner 1.280 solceller bygningen med energi, 
og i de nederste etager afkøles bygningen med havvand.

Huset er forsynet med intelligent regulering af ilt- og lysniveau for at 
sikre et optimalt indeklima og arbejdsmiljø.

NavITaS

på forskningens døgn kan du få en rundvisning og høre om husets mange muligheder og facetter.
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