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

AKTIVITET                                                                                   
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Intelligent styring af varmepumper

Telemedicinsk behandling af gravide med komplikationer

Termoelektriske materialer – varme, kulde og grøn energi

Fremtidens supermagneter

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Fysikshow Aarhus

Eco-marathon-bil på solceller

Materialekemi og energi

Fysikshow Aarhus

Smart Solids: Spontelectrics

Grøn humaniora

Smart energi – brændselsceller
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Be smart about smart energy: let the weather decide! 
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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 fremragende forskningsformidling under temaet SMART 
ENERGI. Vi har sammensat programmet i Aarhus, så man frit kan vælge mellem de mange interessante 
speedforedrag i auditorierne, mens man i foyerområderne kan opleve eksperimenter, workshops, 
udstillinger og meget andet. Alt under samme tag i S-bygningen på Fuglesangs Allé 4. 
 
Forskningens Døgn er et landsdækkende arrangement, som laves i samarbejde med Videnskabs-
ministeriet og afholdes i dagene 2.-4. maj 2013. Aarhus Universitet afholder også Forskningens Døgn-
arrangementer i Roskilde, Årslev, Foulum og Emdrup. 
 
Jeg glæder mig til at invitere indenfor på universitetet. Tag venner og familie med, og bliv klogere på 
smart energi! 
 
Lauritz B. Holm-Nielsen 
Rektor, Aarhus Universitet

BLIV KLOGERE PÅ SMART ENERGI!
Oplev nogle af Danmarks dygtigste 
forskere, og få den seneste viden om 
smart energi serveret i øjenhøjde. Vælg 
frit mellem emner som supermagneter, 
grøn humaniora, mini-brændselsceller, 
genbrugseventyr, smarte bygninger, 
undergangsretorik, bæredygtig udvikling, 
solceller, fossile brændstoffer og meget 
mere. 
 
Du kan også tale med en studievejleder 
om uddannelsesmulighederne på Aarhus 
Universitet. 
 
CAFÉ SMART ENERGI
Besøg den hyggelige café i foyerområdet 
og nyd et let måltid, en øl eller en kop kaffe 
og et stykke kage til meget rimelige priser.
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INTELLIGENT STYRING AF 
VARMEPUMPER
PH.D.-STUDERENDE I MARKETING 
MADELEINE BROMAN TOFT OG POSTDOC I 
FORBRUGERADFÆRD GEERTJE SCHUITEMA
KL. 13.00-16.00 • NEDRE MULTIRUM
I forskningsprojektet Improsume undersøger vi 
elforbrugeres erfaringer med en ny teknologi, der 
kommer til at indgå i fremtidens elnet – en intelligent 
styringsenhed til varmepumper. Styringsenheden 
skal hjælpe til at forbedre balancen mellem produk-
tion og efterspørgsel samt integrere mere vedvaren-
de energi i elnettet. Vi demonstrerer den intelligente 
styringsenhed og den webportal, som giver oplys-
ninger om varmepumpens elforbrug og optimering.

2

FREMTIDENS SUPERMAGNETER
ADJUNKT MOGENS CHRISTENSEN 
OG STUDERENDE JAKOB AHLBURG 
(MATERIALEVIDENSKAB)
KL.13.00-18.00 • NEDRE MULTIRUM
Selvom vi sjældent ser dem, har vi magneter alle 
vegne omkring os i dagligdagen. De bruges i 
elmotorer til at omdanne strøm til bevægelse eller 
i vindmøller, hvor bevægelse bliver til strøm. Der 
forskes ihærdigt i nye og bedre magneter, da det 
med ét slag vil gøre alle elmotorer bedre eller vind-
møller og turbiner mere effektive. Et nøglepunkt 
er, at magneterne skal laves af grundstoffer, der er 
meget almindelige og derfor bæredygtige.

5

UNGDOMMENS 
NATURVIDENSKABELIGE 
FORENING (UNF)
UNF AARHUS
KL.13.00-18.00 • NEDRE MULTIRUM
UNF er en frivillig forening, som arbejder for at 
udbrede kendskabet til og interessen for naturvi-
denskab blandt unge. Kom og hør eksempler på, 
hvordan energiproblemer og -udfordringer kan 
løses ved hjælp af hands-on-aktiviteter og demon-
strationer.

6

TELEMEDICINSK BEHANDLING AF 
GRAVIDE MED KOMPLIKATIONER
JORDEMODER LONE HOLST
KL. 13.00-16.00 • NEDRE MULTIRUM
Vi demonstrerer det telemedicinske udstyr, der i KIH-
projektet (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering) 
anvendes til hjemmemålinger hos gravide med 
komplikationer. Der vil være mulighed for at afprøve 
udstyret og se den brugerflade, klinikeren anvender 
til vurdering af data. Desuden giver vi information 
om selve behandlingsformen og patient-cases.

3

9 MATERIALEKEMI OG ENERGI
ADJUNKT I MATERIALEVIDENSKAB 
MOGENS CHRISTENSEN
KL.13.15 (20 MIN.) • M2
Materialer kan bruges til at omdanne og oplagre 
energi. For eksempel kan batterier oplagre energi 
kemisk og senere frigive elektricitet. Der findes også 
materialer, som kan omdanne varme til strøm og 
strøm til kulde. Magneter er brugt i elektromotorer til 
at omdanne strøm til bevægelse eller i vindmøller, 
hvor bevægelse bliver til strøm. Foredraget vil give 
et overblik over, hvordan materialekemi kan hjælpe 
ifm. energiforsyningen i fremtiden.

8 ECO-MARATHON-BIL PÅ 
SOLCELLER
STUDERENDE FRA SCHOOL OF  
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
KL.13.00-18.00 • NEDRE MULTIRUM
AU-studerende demonstrerer Aarhus Universitets 
Shell Eco-marathon-bil. Bilen er baseret på effek-
tiv energiudnyttelse fra solceller. Det er planen, at 
bilen skal kunne køre op til 10.000 km på blot én 
liter brændstof.

7 FYSIKSHOW AARHUS
FYSIKSTUDERENDE FRA FYSIKSHOW AARHUS
KL.13.00-18.00 • NEDRE MULTIRUM
Fysikshow vil lave sjove, spændende, forunderlige 
og lærerige fysikforsøg med fokus på fremtidens 
energi og give et bud på, hvordan den kan laves så 
smart som muligt.

HVORDAN FORBRUGER DU 
ENERGI SMARTERE?
UBIQUITOUS COMPUTING AND INTERACTION 
KL.13.00-18.00 • NEDRE MULTIRUM
Hvor meget energi forbruger du og til hvad? Det 
er svært at finde ud af, selvom du gerne vil. Eco-
Sense-projektet arbejder på at udvikle metoder til 
at kortlægge energiforbrug i hjemmet, på arbejdet 
og til transport. Vi vil fremvise IKT-værktøjer, der 
kan hjælpe med denne kortlægning, og samtidig 
hjælpe med at foretage grønnere valg, f.eks. i form 
af intelligent samkørsel, via bedre grønne regnska-
ber eller smartere styring af energiforbrug.

1

4
TERMOELEKTRISKE  
MATERIALER – VARME, KULDE  
OG GRØN ENERGI
PH.D.-STUDERENDE I MATERIALEKEMI
ANDERS B. BLICHFELD
KL.13.00-18.00 • NEDRE MULTIRUM
Termoelektriske materialer kan direkte omsætte 
en temperaturforskel til strøm. De kan også køres i 
”bakgear” og omsætte strøm til temperaturforskel 
og derfor være grundlag for små, kompakte køle- 
eller varmeelementer. Deres simple konstruktion 
gør, at de kan køre uafbrudt i årevis uden vedlige-
hold. Udfordringen ligger i at få effektiviteten så 
højt op som muligt. Det har man forsket ihærdigt i 
gennem de seneste år.
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BRINTOPBEVARING I 
BRINTSAMFUNDET
PH.D.-STUDERENDE I MATERIALEKEMI 
MORTEN B. LEY
KL. 14.15 OG 15.30 (20 MIN.) • M1
En af de største udfordringer for fremtidens energi-
forsyning er at opbevare vedvarende energi (f.eks. 
fra sol og vind), fra den dannes, indtil den skal bru-
ges. En af måderne er kemisk lagring i form af brint 
(hydrogen), der kan dannes af vand og overskuds-
strøm. Næste udfordring er så at opbevare brinten 
fornuftigt og kompakt. Her forsker man i disse år 
meget i at binde brint i faste stoffer, de såkaldte 
hydridmaterialer.

17

15 EN NY SLAGS SOLCELLER
PH.D.-STUDERENDE I MATERIALEKEMI PETER NØRBY
KL. 14.00 OG 15.30 (20 MIN.) • M2
Nutidens solceller, der kan købes i butikkerne, er 
baseret på silicium. De koster, hvad de gør, fordi der 
kræves utroligt megen forarbejdning. Et af de mu-
lige alternativer til silicium-solceller er tynde film af 
nanopartikler lavet af en bestemt klasse af mate-
rialer baseret på grundstofferne svovl og selen. De 
har potentialet til at blive billigere og nemmere at 
lave. Problemet er effektiviteten – hvor meget strøm 
man får. Den forsker man nu i at forbedre.

12 GRØN HUMANIORA
LEKTOR I ENGELSK PETER MORTENSEN
KL. 13.30 (20 MIN.) • M3
Hvis den grønne omstilling skal have en chance, 
kræves teknisk nytænkning. Men det kræves også, 
at der arbejdes kritisk og kreativt med kulturelle 
tankemønstre, fortællinger, myter, metaforer osv. I 
dette speedforedrag gives bud og eksempler på, 
hvordan litteratur, kunst og film kan bidrage til en 
bæredygtig udvikling.

10 FYSIKSHOW AARHUS
FYSIKSTUDERENDE FRA FYSIKSHOW AARHUS
KL. 13.15 OG 14.15 (30 MIN.) • U1
Fysikshow laver sjove, spændende, forunderlige 
og lærerige fysikforsøg med fokus på fremtidens 
energi!

SMART SOLIDS: SPONTELECTRICS
PROFESSOR DAVID FIELD
KL. 13.15 OG 14.30 (20 MIN.) • E2
A new type of solid, unlike any other, has been 
discovered at Aarhus University. Using the ASTRID 
synchrotron source, electric fields in excess of 100 
million volts per metre have been found to oc-
cur spontaneously in materials prepared in our 
laboratory. It is early days but these spontelectric 
materials may make a contribution to smart energy 
storage in which the immense forces within these 
solids can be put to use.

Bemærk, at foredraget foregår på engelsk.

11

SMART ENERGI - 
BRÆNDSELSCELLER
POSTDOC I NANOSCIENCE/FYSIK  
MICHAEL SILLASSEN
KL. 13.45 (20 MIN.) • E2
Brændselscellen er et apparat, der konverterer 
kemisk energi fra for eksempel brint eller kulbrinter 
til elektrisk energi via en kemisk reaktion med ilt. De 
består af en anode, en katode og en elektrolyt, der 
tillader elektriske ladninger (O-ioner) at bevæge 
sig imellem de to sider af brændselscellen. Alle-
rede i dag benyttes cellerne i for eksempel biler, 
skibe og til elproduktion i huse.

13

FOSSILE BRÆNDSTOFFER OG 
VEDVARENDE ENERGI 
POSTDOC I GEOSCIENCE  
KATRINE JUUL ANDRESEN
KL. 13.45 (10 MIN.) • M1
Fossile brændstoffer, som er olie, naturgas og kul, 
udgør i dag den primære energikilde for verdens 
voksende befolkning. En overgang til vedvarende 
energi indebærer, at vores afhængighed af de 
fossile brændstoffer udfases. Men kan det lade sig 
gøre, og hvor travlt har vi, når man også skal tænke 
på, at olien og gassen en dag slipper op? 

14

ENERGIFORBRUG I HJEMMET  
– DET MENNESKELIGE PERSPEKTIV
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSMEDARBEJDER. 
SMART CITY LAB, JOHANNE MOSE ENTWISTLE
KL. 14.15 (20 MIN.) • M3
Hvis vi gerne vil ændre menneskers energiadfærd, 
må vi forstå, hvorfor mennesker forbruger energi, 
som de gør. Oplægget giver svar på dette spørgs-
mål og forholder sig til, hvordan vi kan ændre 
forbrugsadfærd ved hjælp af innovativ teknologi 
udviklet igennem brugerinddragelsesprocesser.

16

FREMTIDENS SUPERMAGNETER
ADJUNKT I MATERIALEVIDENSKAB 
MOGENS CHRISTENSEN
KL. 14.45 (20 MIN.) • M2
Selv om vi sjældent ser dem, har vi magneter 
alle vegne omkring os i dagligdagen. De bruges i 
elmotorer til at omdanne strøm til bevægelse eller i 
vindmøller, hvor bevægelse bliver til strøm. Der fors- 
kes ihærdigt i nye og bedre magneter, da det med 
ét slag vil gøre alle elmotorer bedre eller vindmøl-
ler og turbiner mere effektive. Et nøglepunkt er, at 
magneterne skal laves af grundstoffer, der er me-
get almindelige og derfor bæredygtige.

18
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23 BEGÆR, BAD PRACTICE OG 
BÆREDYGTIG UDVIKLING I 
DANMARK OG SYDKOREA
ADJUNKT I MILJØPÆDAGOGIK OG BÆREDYGTIG 
UDVIKLING JONAS GREVE LYSGAARD
KL. 15.45 OG 16.45 (20 MIN.) • M3
I Danmark spiser vi mere kød end nogen andre 
i verden, og vi producerer mere skrald pr. næse 
end resten af borgerne i EU. I Sydkorea har de 
omlagt hele deres vækststrategi i en grøn retning 
og satser hårdt på at ændre tidligere forurenende 
vaner. Begge steder skal vi som mennesker leve i 
en modsætningsfyldt hverdag, hvor vores idealer 
om at trække jorden i den rigtige retning ofte 
forfalder til bad practice, og hvor vores begær om 
et meningsfuldt liv konstant udfordres af komplekse 
globale udfordringer.   

21 UNDERGANGSRETORIK OG 
KLIMAFORANDRINGER
PH.D.-STUDERENDE I RETORIK 
ESBEN BJERGGAARD NIELSEN
KL. 15.15 (20 MIN.) • E2
Vi ser i dag, hvordan den oprindeligt religiøse 
fortælling om verdens undergang har forskudt sig 
til sekulære scenarier. I dette speedforedrag stilles 
der således skarpt på elementer af apokalyptisk 
retorik i den internationale klimadebat. Her dis-
kuteres, hvad fordelene og ulemperne er ved en 
sådan bombastisk retorik i forhold til en kompleks 
problemstilling som global opvarmning.

KAN MAN ANVENDE ENERGI  
MERE END ÉN GANG?
LEKTOR I FJERNVARME 
JENS BRUSGAARD VESTERGAARD
KL. 16.00 OG 17.00 (20 MIN.) • U1
Solen skinner på løvet, træerne vokser derved, 
træet saves til brænde, og når træet bliver brændt 
i brændeovnen, er det en flig af solens skin og 
varme, du ser og føler. Sådanne omdannelser af 
energi findes der talrige eksempler på, og hvordan 
kan de forskellige energiformer udnyttes bedst mu-
ligt? I foredraget kommer et eksempel på, hvordan 
man kan udnytte køling af huse til opvarmning af 
andre huse på en smart måde.

24

BE SMART ABOUT SMART ENERGY: 
LET THE WEATHER DECIDE!
PHD STUDENT IN ENGINEERING/MATHEMATICS 
ROLANDO A. RODRIGUEZ
KL. 15.00 OG 16.15 (10 MIN.) • M1
As Europe gets more and more wind and solar 
energy, understanding the weather becomes cru-
cial to shape the future energy system. By looking 
at weather patterns over 30 years and modelling 
power flows between countries, we find that every-
one benefits when countries cooperate with each 
other in fulfilling their energy needs.

Bemærk, at foredraget foregår på engelsk.
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MINI-BRÆNDSELSCELLER
PH.D.-STUDERENDE I MATERIALEKEMI 
HENRIK L. HELLSTERN
KL. 15.00 OG 16.15 (20 MIN.) • M3
Brændselsceller, der omsætter kemisk energi direkte 
til strøm, spås en meget stor rolle i fremtidens energi-
forsyning. De er perfekte som erstatning for eller sup-
plement til de litiumbatterier, der forsyner alt lige fra 
mobiltelefoner til elbiler. Danske forskere har for gan-
ske nylig udviklet verdens mindste brændselscelle 
som erstatning for batteriet i høreapparater. Nye 
projekter skal nu udbrede den succesfulde teknologi 
til andre brancher og produkter. 

20

FRA SPILDVARME TIL STRØM
PH.D.-STUDERENDE I MATERIALEKEMI 
ESPEN D. BØJESEN
KL. 15.15 OG 16.30 (20 MIN.) • U1
Vores samfund producerer enorme mængder 
spildvarme, der i øjeblikket bare forsvinder uden 
nytte. Ved hjælp af termoelektriske materialer kan 
man imidlertid høste elektricitet direkte ud af var-
me. Termoelektricitet vil være et værdifuldt supple-
ment til fremtidens energiforsyning og en kæmpe 
hjælp til at energieffektivisere vores samfund. Dette 
er bragt væsentligt nærmere af et par gennem-
brud, danske forskere har haft i de senere år.

22

25 FRA AFFALD TIL OLIE
PH.D.-STUDERENDE I MATERIALEKEMI 
PER RUNGE CHRISTENSEN
KL. 16.15 OG 17.30 (20 MIN.) • M2
Der forskes ihærdigt i at finde gode erstatninger for 
fossil olie, så vi også i fremtiden har bæredygtige 
flydende brændstoffer til at supplere elektricitet 
fra vedvarende kilder. Løsningen ligger i biomasse 
– især affald såsom kloakslam, gylle, kompost, 
restprodukter fra landbrug og skovbrug etc. Danske 
forskere har i de seneste år udviklet og raffineret en 
proces, der kan omdanne netop sådanne biomas-
ser til ”grøn”, CO2-neutral bio-råolie. Udsigten er, at 
et belastende affaldsproblem hermed kan forvand-
les til et genbrugseventyr.

26 KEMISHOW AARHUS
KEMISTUDERENDE FRA KEMISHOW AARHUS
KL. 16.45 OG 17.15 (20 MIN.) • E2
Kom og se et show, hvor vi vil kaste blikket på den 
kemiske energi i molekylerne og atomernes verden 
– og selvfølgelig prøve at slippe den løs!
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SELVUDSTYRET 
BLODFORTYNDENDE BEHANDLING
FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE I HJERTE-, LUNGE- 
OG KARKIRURGI HANNA C.L. NILSSON
KL. 17.00 (10 MIN.) • M2
Blodfortyndende behandling kræver hyppig moni-
torering og dosisjustering for at minimere risikoen for 
potentielt alvorlige komplikationer. I dag kan patien-
terne selv styre behandlingen ved hjælp af et appa-
rat, der gør det muligt at foretage blodprøveanalyser 
derhjemme. Da patienten ikke behøver gå til læge 
for at monitorere sin behandling, kan transport til 
og fra hospitalet undgås, og fravær fra arbejde kan 
reduceres. For patienterne kan tiltaget øge følelsen 
af autonomi og stimulere patienten til at involvere 
sig i egen omsorg.

28

NYE, BEDRE BATTERIER
POSTDOC I MATERIALEKEMI 
MARTIN SØNDERGAARD
KL. 16.45 OG 17.30 (20 MIN.) • M1
Litiumbatterier forsyner i dag alt lige fra mobiltelefo-
ner og laptops til elbiler. Ved hjælp af nanoteknologi 
forsøger man i disse år at gøre batterierne endnu 
bedre og at tilpasse dem, så de også vil kunne bru-
ges til at gemme strøm i elnettet fra f.eks. vindmøller 
og solceller, fra man har energien, indtil den skal 
bruges. Det er her, enorme mængder af elektricitet 
skal lagres, men for Danmark vil det være fantastisk 
for vores elforsyning.

27 SMARTE BYGNINGER LÆSER 
VEJRUDSIGTEN
ADJUNKT I INDEKLIMA OG ENERGI 
STEFFEN PETERSEN
KL. 17.15 (20 MIN.) • M3
April er ikke til at stole på – hver dag hun tager ny 
kjole på. Således lyder et gammelt vejrvarsel, som 
hylder (eller forbander) det omskiftelige danske 
vejr. Indeklimaet i vores bygninger følger vejret. Så 
kan man ikke stole på april, kan man heller ikke 
stole på ”vejret” i vores bygninger. Det betyder 
dårligt indeklima og øget energiforbrug. Men tænk, 
hvis vores bygninger kunne læse vejrudsigten og 
løbende tage en passende kjole på?

29

FORSIDEFOTO OG -IDÉ: LISE BALSBY, AU KOMMUNIKATION ØVRIGE FOTOS: JESPER RAIS, AU KOMMUNIKATION
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