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„Jeg stod i et vadested mellem at fortsætte i en forskerrolle  
eller vælge en mere strategisk rolle og bruge min Master in  
Management of Technology“. Britt Hvolbæk Larsen er ny 
vicecenterleder på Nano•DTU.

Laser-on-a-chip Enmands-helikopteren
„Mit helikopterprojekt har lært mig utroligt meget om et pro
jekts natur og om processen i at realisere en ide hele vejen 
til produktion“. Asmus Herløw fik et 13tal for at bygge sin 
drengedrøm.
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peter Uhd Jeppesen, coM er sammen med kolleger fra Mic 
og ørsted•DTU, ved at skalere et laserdiagnoseudstyr ned fra 
tre kvadratmeter til et laboratorium inde i en chip, der måler 
20 mm x 2 mm. Laserchippen skal bl.a. bruges til forudse 
parkinsons syge.

Styr din computer med et øjekast og send en 
mail ved at blinke. Eller hvad med at lade bi-
len fortælle dig hvor du skal kigge hen? To 

DTU-studerende fra IMM – Denis Leimberg 
og Martin Vester-Christensen – har ved mange 
timers videooptagelser og endnu flere regne-

operationer fundet en metode til at lade en 
computer forstå signaler fra det menneske-
lige øje ved at filme øjets bevægelser med et 

almindeligt videokamera. Teknologien kal-
des eyetracking. Allerede i dag kan man styre 
visse operationer på en computer med infra-

Styr computermusen med dine øjne
Speciale fra DTU kan gøre det muligt for alle at styre computere med øjnene

Sig mig, hvad kigger du på? To DTU-studerende har udviklet en teknik, der kan gøre det muligt for alle at styre en computer med øjnene, selv om brugeren bevæger hovedet.



Britt Hvolbæk Larsen tiltræder en 
stilling som vicecenterleder på 
Nano•DTU, som er DTU‘s tvær
gående center for forskning i  
nanoteknologi. 

„Forskning i nanoteknologi sker ved man-
ge institutter på DTU. Forskerne er hver 
for sig specialister i deres eget felt, men i 
Nano•DTU får de en chance for at udvide 
deres område og få nye vinkler på deres 
forskning. De inspirerer hinanden, fordi na-
noforskning i sin essens er meget tværfag-
ligt“, forklarer Britt Hvolbæk Larsen. „Ved at 

NANOTEkNOLOgi ThoMaS C. FreDFelDT

Nanoteknologi trives i mange forskningsmiljøer på DTU
binde det sammen bliver vi enormt stærke. 
Jeg tror, vi kan blive førende, ikke bare na-
tionalt, men internationalt“, fastslår den ny-
udnævnte vicecenterleder for Nano•DTU. 
Britt Hvolbæk Larsen er ikke i tvivl om, 
hvilken opgave, hun først vil kaste sig over i 
sit nye ansvarsområde: „Vi skal være meget 
bedre til at synliggøre os selv. Det står øverst 
på min liste“. 

Britt Hvolbæk Larsen er eksperimentel fy-
siker af uddannelse og har trods sine blot 36 
år allerede en lang forskerkarriere bag sig 
blandt andet ved NKT Research & Innova-
tion og Forskningscenter Risø.  Om sit skift 
over til en mere administrativ funktion si-

ger hun selv: „Jeg stod i et vadested mellem 
at fortsætte i en forskerrolle eller vælge en 
mere strategisk rolle og bruge min Master in 
Management of Technology. Det her job som 

vicecenterleder på Nano•DTU har elementer 
af begge dele. Det er både strategisk og fag-
ligt. Og det er skægt“.

Jeg er jo eksperimentel fysiker af uddannelse. Så selv om jeg nu er vicecenterleder  

på Nano•DTU, skal jeg da nok ned i laboratoriet og skrue på en knap en gang i mellem“.

BrITT hVolBæk larSeN

røde kameraer, der filmer øjnene på bruge-
ren, imens hun ser på skærmen. Problemet 
er, at den slags computere i dag er så dyre, 
at stort set ingen har råd til at benytte dem. 
Men med teknologien fra de to studerendes 
speciale, kan prisen hurtigt vise sig at blive 
reduceret til næsten ingenting. „I dag koster 
en computer med infrarøde kameraer til eye-
tracking flere hundrede tusinde kroner. Med 
vores metode kan det nu i princippet lade 
sig gøre at styre musen på en computer med 
øjnene ved hjælp af et almindeligt webcam“, 
fortæller Denis Leimberg.

Lys og reflekser
Et af de største problemer med den hidtil 
kendte teknologi til eyetracking har været, 
at brugeren foran computeren skulle sidde 
fuldstændig stille, før øjenbevægelserne kun-

ne registreres. „Der er mange ting som skal 
tages ind i beregningerne, når du skal kor-
rigere signalerne fra øjnene, så computeren 
kan forstå dem. Refleksioner af lys eller bare 
det, at det bliver aften mens du arbejder, for-
virrer computerens læsning af dine øjne“, 
forklarer Martin Vester-Christensen. De to 
har ved hjælp af statistiske modeller af an-
sigter lagt ind over videooptagelser, kunnet 
opfange hovedbevægelser og korrigere sig-
nalerne til computeren. „Vi har brugt meget 
tid på at optage data og fikse algoritmerne, 
så systemet skulle blive så robust som muligt 
overfor ændringer af lyset eller pludselige 
bevægelser“, siger Denis Leimberg.

Fang blikket
De to IMM-studerende afleverede deres spe-
ciale i mandags, men de er langt fra færdige 

med eyetracking. De har indsendt deres re-
sultater til den 11. Human-Computer Inte-
raction Conference på Caesars Palace Hotel i 
Las Vegas til sommer. De er også begge invol-
verede i COGAIN, der er et europæisk net-
værk for eyetracking under EU-kommissio-
nens 6. rammeprogram. COGAIN 
– Communication by Gaze Interaction – ret-
ter sig særligt mod handicappedes brug af 
computere. Ingen af de to er dog blinde for 
mulighederne for at benytte eyetracking i 
mange andre sammenhænge. „Det er jo op-
lagt til handicappede personer, men mulighe-
derne er enorme. For eksempel i dagligvare-
butikker, hvor butikkerne meget gerne vil 
vide, hvad der fanger vores opmærksomhed“, 
siger Denis Leimberg. Også i bilindustrien  
arbejder man med eyetracking, men indtil nu 
har prisen holdt producenterne tilbage fra at 
udstyre bilerne med den slags aktiv sikkerhed. 

„Forestil dig, at alle bilmærker ville sælge bi-
ler, der registrerede hvor føreren kigger hen 
under kørslen – eller at det var en computer 
hos kørelæreren, der sagde at du skulle kigge 
til højre“, siger Martin Vester-Christensen. 

Med vores metode kan det nu i princippet 

lade sig gøre at styre musen på en computer 

med øjnene ved hjælp af et almindeligt webcam“.

DeNNIS leIMBerg og  
MarTIN VeSTer-ChrISTeNSeN

For at få computeren til at læse øjenbevægelser, har Denis Leimberg og Martin Vester-Christensen måttet optage mange timers videodata af ansigter.
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Nanoteknologi trives i mange forskningsmiljøer på DTU
binde det sammen bliver vi enormt stærke. 
Jeg tror, vi kan blive førende, ikke bare na-
tionalt, men internationalt“, fastslår den ny-
udnævnte vicecenterleder for Nano•DTU. 
Britt Hvolbæk Larsen er ikke i tvivl om, 
hvilken opgave, hun først vil kaste sig over i 
sit nye ansvarsområde: „Vi skal være meget 
bedre til at synliggøre os selv. Det står øverst 
på min liste“. 

Britt Hvolbæk Larsen er eksperimentel fy-
siker af uddannelse og har trods sine blot 36 
år allerede en lang forskerkarriere bag sig 
blandt andet ved NKT Research & Innova-
tion og Forskningscenter Risø.  Om sit skift 
over til en mere administrativ funktion si-

ger hun selv: „Jeg stod i et vadested mellem 
at fortsætte i en forskerrolle eller vælge en 
mere strategisk rolle og bruge min Master in 
Management of Technology. Det her job som 

vicecenterleder på Nano•DTU har elementer 
af begge dele. Det er både strategisk og fag-
ligt. Og det er skægt“.

FOTO Bo JarNer

Forleden dag afholdt PF en lille vagtskiftereception: Den 

gamle bestyrelse takkede af og en ny bestyrelse trådte til. 

Det var en meget hyggelig reception i det nye studentercenter 

med snacks, vin og fadøl. i en række korte taler kunne vi 

bekræfte hinanden i vigtigheden af det studenterpolitiske og 

studentersociale arbejde. Vi fik også gensidigt kvitteret for 

det gode samarbejde mellem PF’s bestyrelse og DTU’s ledelse, 

samarbejdet med campus Service mv. For mit eget vedkom-

mende fik jeg ved den lejlighed mulighed for på DTU’s vegne  

at give udtryk for tak og anerkendelse for det store arbejde 

som den afgående PF-bestyrelse har udført. Jeg føler imid-

lertid anledning til at benytte denne plads til at lade takken 

og anerkendelsen få såvel et noget større publikum som en 

større bredde.

DTU’s ledelse er fuldt klar over de studerendes bidrag til 

udviklingen af DTU som universitet og ikke mindst i at skabe 

dynamik i DTU’s campusliv. Arbejdet er mange facetteret og 

omfattende, strækkende sig fra indslusning af nye studerende 

gennem rusture, tankel- og buddy-indsats så de hurtigst 

muligt kan føle sig som en del af fællesskabet, bidrag til 

fest og farver ved mange officielle og uformelle lejligheder, 

samfundsrettede aktiviteter som f.eks. det nyligt afholdte 

valgmøde i forbindelse med folketingsvalget, relation til 

erhvervsliv bl.a. gennem DSE (De Studerendes Erhvervskon-

takt), intern kommunikation som f.eks. cactus, internationalt 

arbejde herunder iASTE (the international Association for 

the Exchange of Students for Technical Experience) og BEST 

(Board of European Students of Technology) aktiviteterne, 

bidrag i studienævn og sikkerhedsudvalg, involvering på 

institutplan og meget mere.

Det er klart at dette omfattende studenterarbejde er 

lystpræget, det kan man tydeligt mærke på den fantasi og 

energi der lægges for dagen i de sammenhænge, hvor jeg har 

kunnet bevidne det, men også fra hvad jeg i øvrigt hører om. 

Jeg tror i høj grad, at det er disse mange studerendes indsats, 

der medvirker til, at studieårene på DTU ikke blot fører til 

en god uddannelse som grundlag for en senere spændende 

ingeniørkarriere, men også fostre en særlig tilknytning til DTU, 

som de færreste dimittender helt slipper. Jeg tror faktisk, at 

denne lange tradition for studenterengagement har bidraget 

væsentligt til, at det overraskende hurtigt er lykkedes at 

få meget stor opbakning blandt gamle dimittender til DTU’s 

alumneforening. Man har ikke blot fået en uddannelse på DTU, 

man er blevet del af et DTU-fællesskab.

Derfor en tak til alle studerende der bidrager til DTU’s 

campusliv; og som repræsentanter for dem, der har gjort 

allermest i det forgangne år, lad mig fremhæve den afgående 

PF-bestyrelse:

Andreas Friis Pedersen, Nikolaj Due Østerbye, Martin Bruun 

Helms, Michael Vest Petersen, kirsten Riber Philipsen, Jon 

christian Staffeldt og Niels gjøl Jacobsen.

larS PalleSeN, rekTor

Dynamik i DTU’s campusliv



Nye præcise metoder til at diagnosticere en 
række genetisk betingede sygdomme, og ud-
vikling af en helt ny type laser på en chip er 
en del af det arbejde, som lektor Peter Uhd 
Jepsen i dag udfører hos COM i samarbejde 
med kolleger fra både MIC og Ørsted•DTU.

„Målet med vores arbejde er at udvikle 
et instrument, der er stand til at måle på de 
svingninger, der findes mellem de to strenge 
i et DNA base par, og derved blive i stand til 
at stille en diagnose af f.eks. risikoen for at 
en patient vil udvikle Parkinsons syge, eller 
en anden genetisk betinget sygdom“, siger 
Peter Uhd Jepsen.

Ud fra en grundforskningsmæssig viden 
om det der hedder terahertz området, er det 
nemlig ved hjælp af laserspektroskopi muligt 
at måle kendte svingninger i et DNA par, og 
derved danne viden om, hvordan et poten-
tielt normalt DNA ser ud, og hvordan et po-
tentielt skadet DNA ser ud i svingninger.

„Det er sammenligneligt med en kugle, der 
sidder på en fjeder. Man ved hvordan kuglen 

skal svinge, hvis fjederen er spændt helt nor-
malt, men er der en fold af en eller anden art 
på fjederen vil kuglens svingningsmønster 
være anderledes. Et DNA-par, der markerer 
for en eller anden sygdom, er nemlig fol-
det på en lidt anden måde end en det raske 
DNA, og derfor er svingningsmønstret mel-
lem de to strenge i baseparret også anderle-
des“, siger Peter Uhd Jepsen.

Mellem lys og lyd
Terahertz området er et område, der befinder 
sig i grænselandet mellem mikrobølger og 
infrarødt lys, der hvor der er overlap mellem 
den elektroniske og optiske verden. Terahertz 
frekvenserne er kendetegnet af at være lang-
sommere end de optiske frekvenser – infra-
røde – og hurtigere end de elektroniske fre-
kvenser – mikrobølgerne.

Når man skal lave en DNA-analyse på en 
DNA-chip i dag foregår det på den måde, at 
man tager en enkeltstrenget normal DNA og 
placerer i et „hul“ på sin biochip, og i et an-
det „hul“ placerer man en enkelstreng, som 
er foldet på den måde, som den vil være fol-
det på, hvis den er disponeret for at udvikle 
en bestemt genetisk betinget sygdom. 

„Næste step går ud på at skylle DNA fra 
patienten henover de to strenge. Hvis der ik-
ke er tegn på sygdommen, binder en enkelt 
streng fra DNA sig til den raske enkeltstreng 
i prøven, og danner derved den klassiske 
dobbeltstreng, og på samme måde vil en ska-
det DNA-streng binde sig til den tilsvarende 
i prøven. Det DNA der er skyllet hen over 
prøven er udstyret med en fluorescerende 
farvemarkør, der gør det muligt at se hvor 
der bliver dannet et dobbelt par. Der er dog 
et stort problem med den metode. I et antal 
tilfælde bliver DNA‘et nemlig skadet af farve-
markeringen, og det kan betyde, at det enten 
ikke binder sig til nogen af prøverne, eller 
måske binder sig til den forkerte. Det bety-
der, at diagnosen enten bliver ubrugelig eller 
i værste tilfælde forkert“, forklarer Peter Uhd 
Jepsen, som også påpeger metoden er for-

holdsvis omkostningstung.
Med den rette viden i bagagen om hvordan 

et DNA basepar svinger, er det – i teorien 
i hvert fald – muligt at undersøge DNA‘et 
uden at tilsætte farvemarkører, og derved 
 eliminere en meget væsentlig fejlkilde. 

Laboratorium i lommen
Udfordringen består i at udvikle apparatur, 
der kan måle en prøve med DNA ved hjælp 
af en laserstråle.

„Problemet består i, at lys altid spreder 
sig ud i det åbne rum. Specielt for de lange 
bølgelængder i terahertz-området er dette 
problem stort. Derfor kan man ikke bare 
sætte en mikroskopisk prøve ind mellem 
lyskilden og et læsehoved, og aflæse resulta-
terne, fordi der ikke kun foregår et lystab 
der, hvor prøven er sat ind, men også til hele 
rummet. Det betyder, at det på en lille prøve 
ikke kan lade sig gøre at måle nøjagtigt på de 
svingninger, der foregår i Terahertzområdet“, 
forklarer Peter Uhd Jepsen. 

Verdens mindste lægek onsultation
Forskere ved DTU er ved at udvikle et apparat, der ved hjælp af laserlys kan diagnosticere en række sygdomme

�

LAB-ON-A-cHiP MaDS DaMkJær

Peter Uhd Jeppesen:

•  Fysiker og kemiker fra Syddansk Universitet  

i Odense. 

•  Erhvervede siden en Ph.d.-grad i fysik  

og kemi fra Aarhus Universitet.

•  Arbejde som post doc. 1996-98 på  

universitetet i Freiburg, Tyskland.

•  Lektor samme sted 1998-2002.

•  Erhvervede den tyske doktorgrad,  

Dr.Habil i 2002.

•  Startede på cOM, DTU i 2005

„Det er i princippet denne opstilling, som Peter Uhd Jeppesen og hans kolleger skal nedskalere, så den kun fylder det halve af en lillefingernegl“.

DTU meget fokuseret på anvendelse, og de kompetencer  

der findes i signalbehandling og mikrosystemer gør, at projektet  

er realistisk“.
PeTer UhD JePPeSeN

FREMTiDENS UNiVERSiTET aNDerS heIDe MorTeNSeN

Forskning i højteknologi har politisk 
medvind, og det skal DTU udnytte. 
Og så skal universitetet i Lyngby have 
en opfriskning. Sådan lyder nogle af 
programerklæringerne fra DTU‘s net
op genvalgte bestyrelsesformand  
Mogens BundgaardNielsen.

„Vi skal være en af søjlerne i det højteknolo-
giske samfund. Det skal være sådan, at når 
en minister eller topembedsmand hører or-
det „højteknologi“, så skal han eller hun se 
DTU for sit indre blik“. Ambitionen er klar. 
Og Mogens Bundgaard-Nielsen har fået „four 
more years“ til at stå i spidsen for bestyrelsen.

Den tidligere departementschef og bro-di-
rektør tog i februar hul på en ny fire-års pe-
riode som formand for Danmarks Tekniske 
Universitet. En ny bestyrelse er valgt, og nu 
venter en række udfordringer, som Mogens 
Bundgaard-Nielsen gerne sætter klare ord på.

„Jeg er sikker på, at vi kommer til at ar-
bejde meget med fornyelse og udvikling. Vi 
skal forny vores udbud af uddannelser, vi skal 
udvikle DTU som forsknings- og innovations-
institution, og vi skal drage nytte af, at højtek-
nologi er kommet på den politiske dagsorden. 
Valgkampen viste, at stort set hele spektret af 

Four more years
FOTO Bo JarNer

Mogens Bundgaard-Nielsen blev for alvor kendt, 
da han fra 1990 til 1998 stod i spidsen for 
Danmarkshistoriens største ingeniørprojekt, byg-
geriet af Storebæltsbroen. Han ledede derefter 
byggeriet af Øresundsbron, der stod færdig i 
2000. Mogens Bundgaard-Nielsen har været for-
mand for DTU’s bestyrelse siden 2001 og er også 
medlem af bestyrelsen for flere virksomheder og 
fonde. Han blev cand.polyt fra DTU i 1963.
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Verdens mindste lægek onsultation
Forskere ved DTU er ved at udvikle et apparat, der ved hjælp af laserlys kan diagnosticere en række sygdomme

„Det er i princippet denne opstilling, som Peter Uhd Jeppesen og hans kolleger skal nedskalere, så den kun fylder det halve af en lillefingernegl“.

Derfor skal målingen foregå i et lukket rum. 
Og svaret på den udfordring er lab-on-a-chip. 
Derfor er Peter Uhd Jepsen, sammen med kol-
leger fra MIC og Ørsted•DTU, ved at finde ud 
af, hvordan det skal lade sig gøre, at få en la-
seropstilling, der fylder i omegnen af tre kva-
dratmeter på et bord formindsket, så den kan 
være inde i en chip, der måler 20 mm x 2 mm.

„Det er et rigtigt godt bud på, hvordan 
vi kan konstruere et terahertz spektrome-
ter, der er i stand til at måle DNA basepars 
svingninger, uden at lyset bliver spredt i det 

omkringliggende rum. Selve chippen skal 
konstrueres, så man kan placere DNA prøver 
i nogle små grave mellem lyskilden og det 
læsehoved, der måler lystabet og derved kan 
sige noget om svingningerne mellem base-
parrene“, siger han. 

Anvendelse for øje
Og Peter Uhd Jepsen finder, at miljøet på 
DTU er velegnet til at udvikle apparater af 
lige præcis den type:

„Dels er DTU meget fokuseret på anven-
delse, og de kompetencer der findes inden-
for mikrobølger, optik, signalbehandling og 
mikrosystemer gør, at projektet er realistisk. 
Det betyder også meget for udviklingsmulig-
hederne, at Danchips rentrumsfaciliteter er 
så avancerede, at der er en mulighed for at 
konstruere apparatet i kontrollerede omgi-
velser“. 

Når den færdige chip ligger klar, er der 
vide perspektiver i anvendelsen. Uden at det 
vil være hverken særligt pladskrævende eller 

økonomisk uoverskueligt, vil det blive muligt 
for en praktiserende læge, at stille præcise 
diagnoser i sin egen konsultation. 

Peter Uhd Jepsen mener dog, at det vil være 
på sin plads med en rimelig tilbundsgående 
etisk diskussion, før det bliver virkelighed.

„Jeg er ikke sikker på, at det vil være sær-
ligt rart for hverken patient eller læge, hvis 
lægen sidder inde med en meget præcis og 
nem tilgængelig viden om, hvad patienten 
kan komme til at fejle af sygdomme i fremti-
den“, siger han.

Princippet i chippen er at man fører en prøve ned i graven i midten (den røde pile) og måler lystabet mellem 
lyskilde og læsehoved (de grønne pile). Alt dette måler 20 mm i længden og 2 mm i bredden. 

Terahertzområdet befinder sig i grænseområdet mellem den optiske og den elektroniske verden.

FOTO Bo JarNer iLLUSTRATiON PeTer UhD JePSeN

politiske partier anser forskning i højtekno-
logi som en afgørende brik i udviklingen af 
fremtidens velfærdssamfund. Her kan DTU få 
en central rolle. Jeg tror, at det kræver to ting 
af os. Vi skal fastholde vores position som et 
af de bedste tekniske universiteter i Europa. 
Og vi skal markere os, og gerne tydeligere end 
i dag, som hele Danmarks universitet. Folk i 
Esbjerg, Bjerringbro og Struer skal vide, hvad 
DTU kan“, siger Mogens Bundgaard-Nielsen.

Også på det jordnære plan kan DTU bruge 
lidt fornyelse – hvis der er råd. Ifølge Mogens 
Bundgaard-Nielsen trænger en del af DTU‘s 
bygninger og pladser til en opfriskning. Tid-
ens tand gnaver i de fysiske rammer omkring 
de ca. 10.000 mennesker, der har deres dag-
lige gang på universitetet.

„Hvis vi kan finde midlerne, skal vi i gang 
med nye byggerier og renoveringer. Det er der 
behov for flere steder på DTU. Jeg ved ikke, 

om midlerne er der – det må vi se på i besty-
relsen – men behovet er der. Vi skal hele tiden 
forny universitetet. Det må ikke blive ned-
slidt“, siger han.

ingeniører i trængsel
Landkortet over, hvor man kan blive ingeni-
ør i Danmark, bliver mere og mere fyldt med 
røde knappenåle. Senest har Århus meldt sig 
med en civilingeniør-uddannelse, og Mogens 
Bundgaard-Nielsen aner konturerne af et land, 
hvor „hver købstad tilbyder sine borgere at bli-
ve ingeniører“.

„På længere sigt er risikoen selvfølgelig, at 
man får uddannet flere ingeniører, end der 
er brug for. Det er også betænkeligt at sprede 
forskning på for mange institutioner. Men jeg 
tror egentlig ikke, at udviklingen er særlig far-
lig. Vi får bare en universitets-sektor, der kom-

mer til at ligne den amerikanske. Altså med et 
top-universitet, og så en del andre universite-
ter og skoler, der også uddanner ingeniører“.

„Det er så DTU‘s opgave at fortælle, at hos 
os får man en af de bedste ingeniør-uddannel-
ser i Europa, målt på kernefaglighed. Ingeniø-
rer fra DTU kan edderbukkemig deres ABC i 
matematik, fysik og kemi. Det står fast. Andre 
universiteter og skoler må vælge deres vej. Vi 
har vores“, siger Mogens Bundgaard-Nielsen.

Ud i Europa – og tilbage igen?
Formanden for DTU‘s bestyrelse er mere am-
bivalent over for den del af konkurrencen, 
der kan komme fra det øvrige Europa. Under 
valgkampen lancerede Venstre et forslag om, 
at studerende skulle kunne tage ikke bare 
SU‘en, men hele deres undervisningsbevil-

ling, med sig, når de rejste ud i verden for 
at læse. Et forslag, der fik hårde ord med på 
vejen fra Københavns Universitet, fordi man 
frygtede „hjerneflugt“.

„På den ene side“, siger Mogens Bundga-
ard-Nielsen, „er det jo et rigtigt godt forslag. 
Det bør være nemt at tage en del af sin ud-
dannelse uden for Danmarks grænser“.

„På den anden side kan jeg frygte, at vi 
ikke ser de unge igen, som tager ud med en 
pose penge under armen. Vi skal sandelig 
have tænkt over, hvad deres incitament skal 
være til at komme hjem igen. Særligt når vi 
taler om forskere. Kunne vi tilbyde stillinger, 
med en konkurrencedygtig løn og ansættel-
sesvilkår med adgang til apparatur og labora-
torier på højeste niveau? Det er en mulighed. 
Der skal være sådan en mekanisme“, siger 
Mogens Bundgaard-Nielsen.

iLLUSTRATiON PeTer UhD JePSeN
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Det har taget 30 måneder og en masse arbej-
de for mobiltelefonproducenternes advokater, 
men nu er én af landet første, ægte samarbej-
der mellem en hel branche og universitet på 
plads.

Center for Information and Communicati-
ons Technologies – CICT – er nu lovforme-
ligt skabt med underskrivelsen af en samar-
bejdsaftale, der skal gøre forskningscentret 
CICT til en førende udvikler af applikationer 
til IT- og televerdenen.

En stor hurdle har være at få afklaret ret-
tighederne til de kommende opfindelser fra 
centret, men med aftalen kan CICT nu be-
gynde at  planlægge optagelsen af både ma-

ster- og bachelorstuderende  til september. 
CICT får ca. 20 forskere og fem ph.d’er ansat 
til at begynde med, men det antal skal gerne 
fordobles over de næste fem år.

LæNgST På LiTEREN MIChael STraNgholT

MOBiLTELEFONi MIChael STraNgholT

Mobil-giganter samarbejder på DTU
CICT skal lave ingeniører til fremtidens kommunikation

Fra venstre ses vice director Jens-Uffe 
Andersen, Siemens, manager Steffen Ring, 
Motorola, uddannelsesdekan Gunnar Mohr, 
vicepræsident Ole Mørk Laridsen, Nettest, 
manager Karsten Vandrup, Nokia Danmark 

og leder af CICT og vicedirektør på COM, 
Knud Erik Skouby ved underskivelsen af 

samarbejdsaftalen.

FOTO Bo JarNer FOTO Bo JarNer

Motorerne er i testopstilling, chassis‘er er ved 
at blive støbt og der skrives rapporter om 
hvert lille skridt på vej mod målet for Team 
Roadrunners. Konkurrencen med hundredvis 
af andre studenterbiler fra hele verden – det 
årlige Shell EcoMarathon – finder sted i No-
garo i Sydfrankrig 20.-22. maj, så alle med-
lemmer af arbejder nu på højtryk rundt om-
kring på værksteder på DTU.

En af de største hurdler der nu venter, er 
de sidste kraftanstrengelser for at rejse penge 
til rejsen og transport af bilerne.

Det er de studerende selv, der rejser penge 
til projektet, og præsentationer og Power-
Points har siden nytår været lagt frem for en 
række større virksomheder. 

„Vi opererer med et samlet budget på 1,2 
millioner kroner for det bilers deltagelse i lø-
bet, så der er lang vej endnu. Vi håber dog at 
vi nok skal finde danske virksomheder, der 

vil støtte vores deltagelse“, siger studerende 
Jens Vibert fra sponsorgruppen. 

En række sponsorer har allerede vist inte-
resse og bidraget med bl.a. brændselsceller 
til brintbilen.

Skrappe krav
De DTU-studerende skal overholde flere 
hundrede regler for sikkerhed og konstruk-
tion i forbindelse med bygningen af de to 
biler, og en række ingeniørdiscipliner fra 
motormapping og design af hjulophæng til 
beregning af vindmodstand og telemetri ind-
går derfor i arbejdet med bilerne.

I alt 45 studerende er nu involverede i 
byggeriet af de to biler DTU Innovator og 
DTU Dynamo. Hvis alle mekanikere, desig-
nere og chauffører skal med til Frankrig, bli-
ver det derfor en bekostelig affære at få de to 

biler frem til startlinien på tidligere Formel 
1-bane i Nogaro vest for Toulouse.

Brintbilen DTU Dynamo skal ifølge kon-
kurrencereglerne kunne klare en række ge-
nerelle trafikkrav, ganske som hvis den skul-
le køre på almindelige veje. Den anden bil, 
DTU Innovator, er en prototypebil, hvor må-
let først og fremmest er at køre så langt som 
muligt på hvad der svarer til en liter benzin.

Begge biltyper får målt deres energiforbrug 
efter hvert løb, hvorefter arrangørerne om-
regner forbruget til kilometer pr. liter ben-
zin. Der er derfor lagt et stort ansvar over på 
kørerne for både at holde en krævet gennem-
snitsfart på 30 km/t. og samtidig spare på 
brændstoffet.

Man kan læse mere om det to biler og 
Team Roadrunners på www.ecocar.dk.

Målstregen nærmer sig for 
DTU’s økonomi-biler
Studerende på intensiv sponsorjagt før fransk øko-finale

En model af DME-bilen DTU Innovator testeres i vindtunnellen i værkstederne på MEK. Johann Baumann fra Design og Innovation har været med til at tegne brintbilen DTU Dynamo. 

DTU•innovator er en prototypebil, der kører 

på DiMethylæter med en modificeret mini-die-

selmotor. DiMethylæther giver i modsætning til 

diesel ingen sodpartikler ved forbrænding.

DTU•Dynamo er en brintbil i klassen Urban con-

cept, der skal opfylde en række krav, der svarer 

til almindelige biler. Begge biler bliver udviklet, 

bygget og kørt af DTU-studerende.

FOTO Bo JarNer



McKinsey-prisen 2005
Priser på 25.000 og 2 x 10.000 uddeles til dynamiske
studerende med evner ud over det sædvanlige

Ansøgningsfrist tirsdag d. 29. marts 2005

Læs mere på: www.mckinsey.dk under linket Events

Er du 25.000 værd?
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STUDERENDE På DTU raSMUS rørBæk

Du er i hvert fald selv ude om det, hvis du keder sig, fastslår Marie Louise Hald Esmann. Her i Design og Innovations egen café, Diamanten.

Jeg lærer at  
klæde Connie af

Der har aldrig været et alternativ til ingeniør-
uddannelsen for Casper.

Han kalder det selv for en miljøskade fra 
den nærmeste familie og omgangskreds, hvor 
der er flere ingeniører. I dag er han studeren-
de på Miljø & Ressourcer, hvor han går på 2. 
semester.

Den 20 årige Casper Mierizt kan ikke kom-
me på, hvad i alverden han skulle have valgt, 
andet end at læse til civilingeniør. Det har væ-
ret hans mål lige siden 8. klasse.

Oprindeligt, ville han være kontaktformid-
ler mellem forskerverdenen og erhvervslivet, 
hvor han skulle få virksomheder til at indse, 
at der både er besparelser og ansvarlighed i at 
investere i eksempelvis driftsanlæg til alter-
nativt brændstof.

Men nu har det taget en drejning:
„Jeg kendte ikke særlig meget til miljøtek-

nologi. Jo, jeg havde læst brochuren fra DTU 
og synes det ramte mig bedre end at læse til 
elektroingeniør, som jeg først havde tænkt 
mig. Jeg havde en del Greenpeace-tanker 
omkring det til at begynde med. Jeg ønsker 
selvfølgelig stadig at skabe et bæredygtigt 
samfund, og komme forureningen til livs. Jeg 
tror bare, jeg kan gøre mere for miljøet med 
hele befolkningen som min målgruppe, end 
ved at agere vidensformidler mellem forsker-
verdenen og industrien“, fortæller Casper 

Mierizt, der nu overvejer at tage skridtet, og 
blive politiker.

knap nok godt nok
Det er noget han er blevet mere og mere op-
mærksom på under sit studie. Casper er ikke 
bleg for at sige, at han, basalt set, mener der 
mangler en konkret miljøpolitik i Danmark 
fra langt de fleste partier. I hvert fald en poli-
tik, der tager udgangspunkt i at fremtidssikre 
miljøet. Han har endnu ikke lagt sig fast på 
et parti. Kun ved han, at han hører til på høj-
refløjen i dansk politik.

„Jeg mener simpelthen ikke, at miljøde-
batten er kvalificeret inde i Folketinget. De 
aner i bund og grund ikke, hvad de taler om. 
Nu overvejer jeg at supplere senere med en 
cand.polit. inde på Københavns Universitet. 
På den måde, kan jeg præge miljøpolitikken 
i Danmark med langt højere troværdighed, 
end for eksempel Connie Hedegaard med 
hendes journalistuddannelse. Man kan vel  
sige, at jeg lærer at klæde hende af“, små-
griner han, men skynder sig at tilføje, at  
det ikke skal forstås i korporlig forstand.

Indtil videre vil Casper dog koncentrere sig 
om at få forudsætningerne på plads. Han er på 2. 
semester, hvor det primært er naturfaglig grund-
viden, der undervises i. Det betyder, at der end-

nu ikke har været de helt store projekt- og ana-
lyseopgaver, og det er helt i orden med Casper. 

karakterer er ikke kun tal på papir
Opholdet på DTU-campus, skal dog ikke 
kun være i lærebøgernes tegn. Det betyder, at 
Casper har påtaget sig flere forskellige opga-
ver udenfor skolearbejdet. For eksempel sid-
der han i Socialudvalget under Polyteknisk 
Forening, og føler det næsten som et tilvalgs-
fag, når der diskuteres holdninger og tages 
stilling til konkrete forslag, der har betyd-
ning for de studerende på DTU. Der er ingen 
tvivl om, at studiedisciplin, lektielæsning, 
projektarbejde og opbygning af rent faglige 
kompetencer skal fylde megen af tiden på 
DTU, men for Casper, er det også vigtigt at få 
sjælen med sig:

„Være et menneske også. Mit skræmmebil-
lede vil nok være at blive en af de studeren-
de, der går den snorlige vej og aldrig rigtigt 
får lært at omgås andre. Det går måske nok 
lidt ud over mine skolekarakterer lige her og 
nu, men for mig er det også ekstremt vigtigt 
at fungere socialt og have et netværk, der 
hvor jeg er. Det skaber en anden form for ka-
rakter, og kommer mig også til gode senere 
hen, for det skader aldrig at have gode kon-
takter ude i den virkelige verden, vel ...?“

eller: hvordan en miljøskade i familien kan føre til tanker 
om at opkvalificere miljødebatten blandt de folkevalgte

STUDERENDE På DTU raSMUS rørBæk

Marie Louise er 22 år. Hun har prøvet både at 
beregne hvor en granat skal falde for at gøre 
størst skade og at designe sikre legepladser til 
små danske børn.

Efter et 13 tal i design på gymnasiet, fortalte 
Marie Louise Hald Esmann’s lærer hende, at 
hun havde flair for det, og måske nok burde 
prøve at blive noget indenfor det område. Det 
var Marie Louise ikke uenig i, så hun begyndte 
på arkitektskolen i Århus. 

Undervisningen på arkitektskolen mødte på 
ingen måde Marie Louise’s forventninger til 
den uddannelse, hun havde tænkt sig. Det var 
hende en kilde til evig frustration, når undervi-
sernes feedback gik mere på hvilken tuschtyk-
kelse, der var brugt på skitserne, end på hvilke 
tanker der lå bag stregerne.

Skraldespandsproduktion – nej tak!
„Jeg blev træt af at løse en opgave, og så få 
hjælpemidlerne, når opgaven var løst. Det var 
sådan det foregik på arkitektskolen. Her på 
DTU får vi først teorien, så får vi stillet en op-
gave – og så løser vi den. Det giver samtidig 
en ekstra dimension, fordi vi får en masse ma-
tematik og fysikundervisning her, i stedet for 

Fremtiden bygger på effektiv destruktion
FOTO Bo JarNer
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DTU har tidligere været med til at lægge grundstenen for prominente politiske karrierer, blandt andet for tidligere miljøminister, kemiingeniør Lone Dybkjær. Måske den næste bliver Casper Mieritz.

På den måde, kan jeg præge miljøpolitikken 

i Danmark med langt højere troværdighed, end for 

eksempel connie Hedegaard med hendes journa-

listuddannelse. Man kan vel sige, at jeg lærer at 

klæde hende af“.
CaSPer MIerITz

Fremtiden bygger på effektiv destruktion Marie louise blev træt af skraldespanden på arkitektskolen. I dag kan hun sagtens  
se den røde tråd – også selv om den har været camouflagegrøn til tider

bare at sidde og tegne løs – og så ellers kom-
me ud til arbejdsløshed, når studiet er over-
stået“, forklarer Marie Louise om tankerne 
bag skiftet.

Selv om hun kun går på andet semester 
på Design og Innovation, er hun helt sikker 
på at dette er den rigtige hylde, det rigtige 
sted. Hun fortæller medrivende om projek-
ter hun har været med til, som at blive kastet 
ud i at designe den optimale legeplads, eller 
at stå ved en drejebænk og lære at fremstille 
håndgribelige produkter. Uddannelsen har 
den rette blanding af praktik og teori, så hun  
kan bestemt mærke en klar forskel fra før 
hun startede – til nu:

„Vi lærer jo at forholde os kritisk til tinge-
ne omkring os. Jeg er blevet erhvervsskadet 
på den måde, at jeg for eksempel ikke læn-
gere kan se en stol uden at overveje, hvordan 
den kan gøres bedre. Om det er selve materi-
alet stolen er lavet af, eller det er svejsningen 
der holder den sammen, er ligegyldigt – det 
kan altid forbedres. Samtidig får jeg følelsen 
af, at det jeg producerer her på universitetet 
kan bruges – ikke ligesom på arkitektskolen, 
hvor der blev produceret til skraldespan-
den“.

Socialt liv og weekendkæreste
Marie Louise har allerede tjent en pæn skil-
ling på sit forbedrings-gen: I december sidste 
år, solgte hun den lejlighed hun havde i Van-
løse med en fortjeneste på 200.000 kroner. 
Som hun kalder det, var det et tilbud, hun 
ikke kunne afslå. Pengene investerede hun i 
en ny lejlighed og nu bor hun i Lyngby, hvor 
hun er tættere på skolen, så hun kan spare 
en hel del transporttid til og fra Vanløse. 

„En ganske almindelig hverdag, står jeg 
vel op en times tid før jeg skal møde. Vi har 
typisk undervisning fra klokken 9 indtil en-
ten 13 eller 17. Når jeg har haft en lang dag, 
tager jeg hjem lige efter undervisningen. Så 
slapper jeg af, læser lektier, hygger mig med 
tv’et og går i seng. Nu har jeg så også valgt at 
prioritere skolen højt i hverdagene. Min kæ-
reste er ved forsvaret, så vi ses ikke i løbet af 
ugen. På denne måde kan jeg holde helt fri 
sammen med ham i weekenderne“, fortæl-
ler hun.

Men hendes prioritering afskærer hende 
ikke fra at have et aktivt socialt liv ved si-
den af studiet. For som hun siger, er det ens 
egen skyld, hvis man keder sig – også selv 

om DTU ligger i Lyngby og ikke i Indre by i 
København.

„Allerede under rusforløbet lærte vi hin-
anden ret godt at kende på holdet, så vi ses 
selvfølgelig en del. Vi har vores egen lille 
café på Design og Innovation med bordfod-
bold og der er en café ovre i hovedbygningen 
på DTU. Og så nyder jeg at bo tæt på Dyre-
haven. Der kommer jeg tit. Det er helt op til 
den enkelte, hvor meget man vil være med 
til. Du er i hvert fald selv ude om det, hvis 
du keder dig“, fastslår Marie Louise.

kæft, trit og ... demokrati
Der er ingen tvivl om, hvad Marie Louise ser 
som sit fremtidige job: Hun vil tage ledelses-
overbygningen på Design og Innovation ud-
dannelsen, og søge jobs på lederplan inden-
for fremstillingsindustrien. Hun føler, at de 
ting hun har prøvet kan kombineres her på 
DTU, og at det går op i en højere enhed; den 
røde tråd er der.

Hun har selv en fortid som premiereløjt-
nant ved artilleriet, hvor hun stod for de 
nøjagtige beregninger af granatnedslagene 
og havde kommandoen over en deling. Med 

den fortid, kan hun kombinere disciplin og 
menneskelig forståelse fra baggrunden som 
officer med hendes egen kreative tilgang til 
tingene og den rent faglige kunnen fra studi-
et til at forbedre en virksomheds produktion. 

„Jeg er meget glad for at have den erfaring 
fra militæret som jeg har. Det er jo ikke fordi, 
man bliver vældig meget klogere af at være ved 
militæret i 20 måneder, men jeg har nu en le-
dererfaring som helt klart vil komme mig til 
gode senere hen. Jeg kan også mærke, at det er 
en god kvalitet at have, når vi laver gruppear-
bejde“, siger hun, og tilføjer med et glimt i øjet:

„Nå ja, jeg skulle jo selvfølgelig lige væn-
ne mig til at folk i gruppen ikke bare gjorde 
som jeg sagde – når jeg sagde det. Men det 
går bedre efterhånden“.

Jeg er meget glad for at have den erfaring 

fra militæret som jeg har. Nå ja, jeg skulle jo selv-

følgelig lige vænne mig til at folk i gruppen ikke 

bare gjorde som jeg sagde – når jeg sagde det“.

MarIe loUISe halD eSMaNN
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Hvis man nogensinde har befundet sig i en 
overfyldt lufthavn, har man måske i let op-
hidset tilstand brugt nogle af sprogets min-
dre pæne gloser om flyselskaberne og deres 
planlægning. Men hjælpen er på vej – fra en 
new zealandsk professor på DTU.

Professor David Ryan fra University of Auck-
land, New Zealand, er nyudnævnt Adjungeret 
Professor ved IMM (Informatik og Matema-
tisk Modellering) og CTT (Center for Trafik og 
Transport). David Ryan arbejder med opera-
tionsanalyse (Operations Research, OR) sam-
men med en række kolleger på DTU, og ikke 
mindst indsatsen med realistiske applikationer 
af arbejds- og ruteplaner for luftfartsselskaber 
kan spare enorme summer for flytrafikken. 

Verdens flytrafik er vokset næsten ekspo-
tentielt siden 1960erne, hvor turisme til fjer-
ne destinationer ændrede sig fra at være den 
rige elites privilegium, til at blive en selvfølge 
for en stor del af middelklassen i Europa, Ja-
pan og USA. World Tourism Organisation 
(WTO) har opgjort den årlige vækst i antal 

turister til 4,6% i gennemsnit over de sidste 
18 år, og WTO forventer, at 1 milliard men-
nesker vil foretage en udlandsrejse med fly 
i år 2010. Dertil kommer en næsten tilsva-
rende vækst i luftfragten, der næsten udgør 
halvdelen af flere store flyselskabers omsæt-
ning. Hvert 4. sekund letter eller lander et fly 
et sted i verden i dag. Luftrummet og lufthav-
nene er pressede af den øgede trafik, og i dag 
fører selv små afvigelser i planerne ofte til en 
dominoeffekt af forsinkelser og aflysninger. 

Orden i kaos
Operationsanalysen søger at løse komplekse 
problemstillinger ved anvendelse af matema-
tiske modeller, simulering samt kvantitative 
metoder. Ved at inddrage computere er det 
i dag muligt at løse opgaver hvori talrige 
variable skal sammenholdes med økonomi, 
tid og bestemmelser af lovgivningsmæssig 
karakter. „Et godt eksempel på et sådant 
komplekst system er netop luftfartselska-

berne, hvor den optimale anvendelse af de 
dyre fly skal kombineres med en tilsvaren-
de optimal anvendelse af personalets tid og 
placering. Alt dette skal desuden holdes op 
mod arbejdstidsregler, love om sikkerhed og 
vedligeholdelse samt det stadigt voksende 
pres på lufthavne og flyruter. Dertil skal ar-
bejds- og ruteplanerne kunne fungere i vidt 
forskellige og hurtigt skiftende tidszoner, 
og samtidigt være fleksible på grund af de 
uundgåelige fejl, forsinkelser og uforudsete 
begivenheder som følger med de komplekse 
aktiviteter“, siger David Ryan. Torsdag efter-
middage er der således på et vilkårligt tids-
punkt ca. 6000 fly i luftrummet alene over 
USA, og flyvelederne i Heathrow lufthavn 
skal klare en flyoperation pr. minut, altså en 
landing eller take off. Et tilsyneladende kaos 
af forskellige faktorer, som dog kan ordnes 
og optimeres med operationsanalyse. 

Air New Zealand etablerede tidligt kontakt 
til David Ryan, og selskabet var blandt de 
første til at indarbejde OR i planlægningen. 

På DTU har operationsanalytikere på tilsva-
rende vis assisteret luftfartselskaber med 
ruteplanlægning og arbejdsplaner. I årene 
2000-2002 deltog Operations Research-grup-
pen i EU-forskningsprogrammet DESCAR-
TES sammen med blandt andet British Air-
ways. Projektet handlede om hvordan man 
sikrede optimal genopretning af driften efter 
forsinkelser og forstyrrelser. „I dag kunne 
moderne luftfartselskaber slet ikke operere 
uden metoderne fra operationsanalyse, og 
den voksende trafik og øgede konkurrence 
sætter konstant fokus på optimering. Og der 
kan stadig opnås betydelige besparelser ved 

Milliarder går til spilde i luftrummet 
Nyudnævnt DTU-professor bag bedre rute- og arbejdsplaner for flyselskaber

OPERATiONSANALySE CarSTeN BroDer haNSeN

20. januar, 2005. David Ryan, Adjungeret professor ved IMM og CTT holder sin tiltrædelsesforelæsning i bygning 308. Her ses han med institutleder Kaj Madsen, IMM.
FOTO CarSTeN BroDer haNSeN

Det er beregnet, at forsinkelser allerede 

nu koster over 5 milliarder US$ om året i tabt 

produktivitet“.
DaVID ryaN 
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Milliarder går til spilde i luftrummet 

Trafikken i verdens lufthavne er nu så omfattende at kødannelse er normen. Passager og fragt kæmper med 
flaskehalse som begrænset startbanekapacitet og et tæt besat luftrum. Med operationsanalytiske metoder  
kan flyselskaberne nemmere imødegå fremtidens udfordringer. 

at indarbejde operationsanalytiske teknikker  
i flere led samt ved at forfine de anvendte 
metoder“, siger David Ryan. 

Næste generation af modeller er på vej. 
Den 20. januar 2005 holdt David Ryan sin 
tiltrædelsesforelæsning på DTU. Efterfølgen-
de uddybede han sine synspunkter om ope-
rationsanalysens potentiale inden for luft-
farten: „Det er beregnet, at forsinkelser al-
lerede nu koster over 5 milliarder $ om året 
i tabt produktivitet. Den voksende lufttra-
fik vil næsten uundgåeligt gøre forsinkelser 
endnu mere hyppige, og hver gang sker der 
en kædereaktion af flere forsinkelser, aflys-
ninger og sammenstuvning af fly, bagage og 
passagerer i lufthavnene. Alle selskaber har 
nu implementeret den første del af de opera-
tionsanalytiske metoder i deres planlægning, 
altså den del der handler om at udføre alt ar-
bejde med minimale omkostninger“, forklarer 
David Ryan.

Flyselskabernes personale ligger i den pæne 
ende af indkomstskalaen, uanset hvor i verden 
selskabet befinder sig, og normalt udgør løn-

ningerne helt op til 1/3 af de samlede omkost-
ninger. Derfor var ledelserne i luftfartsindu-
strien tidligt ude med ønsket om en formule-
ring og opstilling af en matematisk model, 
der sammenkæder personalets opgaver med 
et minimalt tidsforbrug. Næste trin bliver at 
indføje mere avancerede variable såsom per-
sonalets rang, anciennitet og forskellige per-
sonlige præferencer i planlægningen. „Besæt-
ningernes individuelle ønsker om ruter, ferier 
og arbejdstider skal medtages i modellen, og 
korreleres med løntrin og de nødvendige krav 
om fleksibilitet. Disse data kan så kobles med 
den mere traditionelle model, som får arbejdet 
gjort med færrest mulige ansatte. Først derved 
opnår man et system, som kan tilgodese de 
mange forskellige behov. Kun ved at udvikle 
og implementere næste generation af operati-
onsanalytiske modeller kan man løse de enor-
me problemer som fremtidens luftrum går i 
møde“, forklarer David Ryan. 

Både cTT og iMM har gennemført eksamensprojekter med SAS indenfor en række forskellige 

områder som mandskabsplanlægning og yield management („sælge det rette sæde på det rette 

tidspunkt til den rette pris“). Siden 2002 har iMM gennemført 5 eksamensprojekter med British 

Airways omhandlende bemanding af gates, strategisk ruteplanlægning, mandskabsplanlægning, 

og yield management.

FOTO CarSTeN BroDer haNSeN
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22 nye, spændende virksomheder er allerede 
flyttet ind. Tre fjerdedele af arealet er udlejet, 
og SCION-DTU’s fælles faciliteter er taget i 
brug.

De tidligere universitetsbygninger 376 og 
377 samt kantinen i bygning 381 er bygget om 
til et tidssvarende og professionelt miljø for 
nye forskningstunge virksomheder. Den  
første etape på 7.000 kvm. blev indviet den 25.  
februar. 

Derefter kommer turen til den gamle labo-
ratoriebygning 375, og når forskerparken i 
Lyngby efter planen er fuldt udbygget i 2009 
vil den omfatte 25.000 kvm. kontor, labora-
torium og fællesfaciliteter i det sydvestlige 
hjørne af campus, omkranset af Akademivej, 
Centrifugevej, Elektrovej og Lundtoftevej.

De nye faciliteter rummer, foruden fløjen 
med kontorer til vækstvirksomhederne, et 
meget stort område med reception, servi-
cecenter, mødelokaler og kantine. 

SCION-DTU A/S blev oprettet den 1. januar 
sidste år som et 100 pct. DTU-ejet dattersel-
skab ved et ægteskab mellem Forskerparken 
ved Hørsholm og DTU. 

Visionen er at etablere en videnmotorvej i 
Nordsjælland. Den nye forskerpark på DTU 
skal være pipeline til forskerparken i Hørs-

endnu en etape af den nye videnmotorvej i Nordsjælland blev indviet

iNNOVATiON TINe korTeNBaCh

Nu skal ærmerne smøges op

Sådan ser rummet ud i dag efter en 
skånsom modernisering, der på afgørende 
vis har gjort rummene mere lyse og tids-
svarende. SCION er en af de få steder 
på DTU, hvor Koppels arkitektur har fået 
lov til at vige. Samtidig er det bedste fra 
det oprindelige byggeri bevaret, f.eks. de 
smukke skifergulve. Det er i disse rammer, 
at direktør Preben Pamsgaard nu skal fort-
sætte sin utrættelige indsats for at hjælpe 
nye virksomheder til at blive flyvefærdige.

Kantinen i bygning 381 som den så ud for lidt over et år siden. Her drøfter Niels Tovborg Jensen fra DTU og Anders Frejberg fra SCION-DTU mulighederne 
i rummet, der bl.a. var præget at de tunge forsænkede lofter fra 70’erne.

FOTO Bo JarNer

FOTO Bo JarNer
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Make the change.
www.paconsulting.com

PA Consulting Group er et af verdens førende managementkonsulentfirmaer inden for ledelses- og
organisationsudvikling, IT og teknologi. Vi har kontorer i mere end 35 lande og over 3.000 medarbejdere.
I Danmark er vi 230 medarbejdere, og vi har en aggressiv vækststrategi.

PA søger derfor nyuddannede kandidater, der har evner og lyst til at gøre en forskel. Vi kan tilbyde
et dynamisk og inspirerende arbejdsmiljø, hvor du gennem et tæt samarbejde med både klienter
og PA-kolleger vil opnå en stejl indlæringskurve. Den praktiske indlæring suppleres gennem hele
ansættelsesforløbet af PA’s internationale uddannelsesprogram.

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, og individuelle krav til faglig og personlig udvikling
har således højeste prioritet. Vores mål er at skabe varige forretningsfordele for vores klienter. 

• Du er sikkert ved at afslutte en videregående uddannelse, eller også har du lige afsluttet din
uddannelse og står foran dit 
første jobskifte

• Du har et højt fagligt niveau og er blandt de bedste på din årgang

• Du er socialt intelligent og er god til at arbejde i team 

• Du har drive, entusiasme og evner at kommunikere på alle niveauer 

• Du har lyst til at arbejde med klienter, der ikke vil nøjes med rådgivning, men som også vil se

projekterne udført i praksis

Kom og hør mere om PA og mød nogle af vore konsulenter til vores virksomhedspræsentation:

Onsdag den 9. marts 2005, kl. 17.00–20.00 PA Consulting Group, Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup

Som afslutning på arrangementet byder vi på et lille traktement. 

Tilmelding er nødvendig senest den 7. marts til Iris Musted Marcussen

[iris.musted.marcussen@paconsulting.com]

Vi glæder os til at se dig.

Vil du vide mere om Danmarks 
mest kendte konsulenthus?

Nu skal ærmerne smøges op
holm. Det betyder, at virksomhederne kan 
starte i det små i Lyngby, i en slags væksthus 
med de rette faciliteter, så de kan koncentre-
re sig om at udvikle deres ideer.

Senere – når virksomhederne er klar til 
ekspansion – kan de flytte til Hørsholm. 
Hvis de får brug for at etablere egentlig pro-
duktion, skal det ske uden for forskerpar-
kens område. Til det formål er der reserveret 
store områder i regionen forberedt til netop 
højteknologisk produktionsvirksomhed. 

„Vort koncept har fået en flot modtagelse 
på DTU. Så nu er det om at få smøget ær-
merne op og komme i gang, der er nok af 
spændende opgaver at tage fat på“, konstate-
rer direktør Preben Pamsgaard. 

„Vi skal i tæt dialog med DTU’s institut-
ter, således at vi sammen kan skabe et kla-
rere billede af, hvad det er for en viden, vi 
har på hylderne. Sammen med institutterne 
skal vi finde frem til hvilke type firmaer, der 
har det optimale videnmæssige udbytte af at 

være lokaliseret på SCION-DTU. Et udbytte 
som skal være til gavn både for institutterne 
og firmaerne. Der er et enormt potentiale i 
et øget samarbejde mellem DTU‘s institutter 
og erhvervslivet. For mange firmaer er det et 
spørgsmål om at få øjnene op for alt det, vi 
kan her på DTU og hvorledes der gensidigt 
kan samarbejdes om alle mulighederne“. 

At 22 virksomheder allerede har etableret 
sig i den nye forskerpark hænger sammen 
med, at forskerparken kan tilbyde en række 

fælles faciliteter og muligheder for at „købe“ 
f. eks. revision, it-support, rådgiversupport, 
specialister inden for seed- og venturekapi-
tal (DTU-innovation). Samtidig giver det en 
merværdi for firmaerne at være lokaliseret på 
DTU, en merværdi i form af viden. Ligeledes 
bliver det også nemmere for virksomhederne 
at tiltrække de bedst uddannede videnmed-
arbejdere. 

Der er et enormt potentiale i et øget samarbejde 

mellem DTU´s institutter og erhvervslivet“.

PreBeN PaMSgaarD, DIrekTør SCIoN-DTU
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Asmus Herløw gjorde sin drøm til virkelig-
hed og byggede en enmandshelikopter til at 
tage på ryggen, fuldstændig som man ser det 
i tegneserier. Og han gjorde det til et rent 
13-tal! „Jeg har altid været fascineret af tan-
ken om at flyve som fuglen, og så er jeg vild 
med helikoptere. Så jeg tænkte at det måtte 
være fantastisk, hvis man kunne opfinde en 
enmandshelikopter der kunne blive hver-
mandseje. Tænk engang hvis hr. og fru Jen-
sen kunne tage en helikopter på ryggen og så 
bare flyve afsted!“

Asmus læste først et år på civilingeniørstu-
diet, men syntes det var for meget teori, så 
efter en afstikker til historiestudiet, kom han 
ind på Diplom Maskin. Det var meget mere 
ham, for der var klasseundervisning og mere 
praktisk undervisning.

„Jeg er typen der altid har haft en skrue-
trækker i hånden og eget værksted, så det 
passede mig meget bedre“, siger Asmus.

Man skal være en ildsjæl
Men selv et sted med masser af muligheder, 
kræver det lidt ekstra at lave noget så spe-
cielt som en enmandshelikopter.

„Man skal være en ildsjæl, hvis man vil 
lave noget der er lidt anderledes, for under-
viserne har meget travlt. Og oven i det hele 
skulle instituttet flytte og det var utroligt 
forstyrrende“. siger han og fortsætter: „Men 
selvfølgelig er der specialister der altid gerne 
vil hjælpe og jeg har fået nogle fundamentale 
værktøjer som jeg virkelig har brugt“.

Alt for farligt
Tilbage til helikopteren. Nej, den kan ikke 
flyve, det er en såkaldt funktionsmodel, som 
er konstrueret med henblik på at afdække 
om det overhovedet var praktisk muligt at 
bygge en konstruktion som man kunne tage 
på ryggen og flyve. Og det kunne man så-
dan set godt, men første gang Asmus star-
tede maskinen kunne han pludselig se det 
allerstørste problem: Rotorbladene. De er 4,5 
meter i diameter og ville hugge hovedet af 
alle der kom for tæt på. Ikke optimalt i en-
mandshelikopter-myldretiden. Asmus fortæl-
ler gestikulerende:

„Nej, det var simpelthen for farligt! Des-
uden var helikopteren med sine 70 kg alt for 
tung, og selvom man byggede den i alumini-

um, ville den stadig veje omkring 30 kg“. 
Så det har desværre stadig lange udsigter 
med en helikopter i garagen.

Delt ejerskab
Det meste af helikopteren er lavet på værk-
stedet på DTU, men noget af det har Asmus 
selv lavet og betalt.

„Jeg indgik en aftale med Institut for Me-
kanik, Energi og Konstruktion om at vi hav-
de delt ejerskab og dermed også delte udgif-
terne, for det er ingen billig sag at bygge en 
enmandshelikopter i fuld skala. Så nu står 
den på DTU og bliver bl.a. brugt til at vise 
frem til Åbent Hus. Den findes kun i dette 
ene eksemplar, og der findes ikke et projekt 
magen til i hele verden“.

Job før forsvar
To dage før han skal forsvare sit projekt, star-
ter han som udviklingsingeniør i produktud-
viklingsfirmaet Technolution, et job han fik 
på grund af sit projekt.

„De kunne lide den måde jeg havde bygget 
projektet op på og min tilgang til produktud-
vikling. Mit helikopterprojekt  har lært mig 
utroligt meget om et projekts natur og om 
processen i at realisere en ide hele vejen til 
produktion“.

HVAD BLEV DET TiL heIDI BergSTeDT

Bidt af en gal  
helikopter
asmus herløv er netop blevet færdig som diplomingeniør 
med et anderledes afgangsprojekt: han byggede en  
enmandshelikopter

Tænk engang hvis hr og fru Jensen kunne 

tage en helikopter på ryggen og så bare flyve 

afsted!“
aSMUS herløV

FOTO Bo JarNer

„Jeg er typen der altid har haft en skruetrækker i hånden og eget værksted“, siger Asmus Herløw, som fik 13 for sit speciale med enmandshelikopteren.



Danfoss A/S er en af Danmarks største industrikon-

cerner, og har en årlig omsætning på ca. 15 mia. 

kroner. Vi beskæftiger mere end 17.500 medarbej-

dere, hvoraf 6.000 arbejder i Danmark fordelt på 14 

forskellige byer.

Danfoss er en international koncern, der er blandt 

de førende inden for forskning, udvikling og 

produktion til et bredt spektrum af forskellige       

industrigrene.

Vi producerer ca. 250.000 komponenter i døgnet 

på vores 56 fabrikker i 20 lande.

Koncernens fornemste mål er at skabe livskvalitet 

for interessenterne samt være førende inden for 

styring af køling, opvarmning og bevægelse. 

Arbejdet tager afsæt i kerneværdierne tillid, 

teknologisk begejstring, pålidelighed, globalt   

perspektiv – lokalt engagement, og miljømæssig 

og social ansvarlighed.

Har du fundet din plads?

17
89

Hvad er det, der udvikler virksomheder? Svaret 

er enkelt – dig. Som kommende medarbejder er 

det din udvikling, der er med til at fastholde 

Danfoss’ position blandt de bedste. Men for at vi 

sammen kan skabe den dynamik, der bringer os 

fremad, skal en række ting være på plads. Dem 

har vi sørget for …

Hos Danfoss dyrker vi mangfoldigheden – både 

hvad professioner og produkter angår. Det er 

årsagen til, at du i din hverdag kan styre en bred 

vifte af funktioner inden for varme, kulde og 

bevægelse. 

Danfoss’ mangfoldighed – hvad giver det dig?

Vi har en medarbejderstab, der varetager alt lige 

fra forskning og udvikling til produktion, it, 

marketing, HR, logistik og økonomi. 

Som følge heraf er dagligdagen præget af en kon-

stant udveksling af ideer på tværs af faglige 

grænser. Det giver et unikt miljø, hvor forskellige 

meninger brydes og debatteres, og vi får lejlig-

hed til at udfordre inden for alle professioner 

– mon ikke også vi kan udfordre dig?  

Vores alsidighed giver dig muligheden for fl ere 

forskellige karriereforløb. Du kan f.eks. tage en 

Danfoss lederuddannelse, gå i dybden med dit 

speciale eller prøve kræft er inden for et helt nyt 

område. Mulighederne er mange – alene i 2003 

brugte vi 230 millioner på medarbejderuddannelse 

– det taler vist for sig selv!  

Hvis du søger en fremtid, hvor din udvikling er 

på dagsordenen, så er Danfoss stedet. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Få mere at vide om job, uddannelse og karriere 

på www.danfoss.com/JobsAndCareers/JobSearch

w w w . d a n f o s s . c o m



GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

Audiologisk diagnoseudstyr

GN udvikler, fremstiller og markedsfører stand-
alone og computerbaserede audiologiske instru-
menter til måling og test af menneskers høreevne 
og balancesystem samt systemer og software 
til tilpasning af høreapparater. Produkterne 
markedsføres under GN Otometrics.

www.gnotometrics.com

Contact Center & Offi ce headset

GN’s forretningsområde CC&O udvikler og 
 producerer headset under brandet GN Netcom til 
medarbejdere i kontorer og contact centre, så de 
kan bevæge sig frit omkring uden at være bundet 
til telefonen og arbejdspladsen.

www.gnnetcom.com

Mobile headset

GN’s headset til mobiltelefoner markedsføres 
under brandet Jabra. Såvel de trådede som de 
trådløse Bluetooth baserede headset giver ekstra 
mobilitet i dagligdagen og øget sikkerhed under 
bilkørsel.

www.gnmobile.com

Høreapparater

GN’s to brands inden for høreapparater, 
GN ReSound og Beltone, dækker de fl este seg-
menter og priskategorier. GN ReSound var først 
på markedet med et mobilheadset til høreap-
paratbrugere, og nye små, smarte produkter er 
lanceret til kunder med milde høretab.

www.gnresound-group.com

Én virksomhed – fi re forretninger

www.gn.com

Vil du være med til at udvikle næste generation af produkter? Klik dig ind på www.gn.com/careers 

Besøg www.gn.com/students for at abonnere på information om arrangementer og job hos GN

GN Store Nord fremstiller og markedsfører produkter til personlig kommunikation. 
Produkter, som øger livskvaliteten for millioner af mennesker verden over og gør dem mere mobile. 

Kom ind og få en snak med nogle af menneskerne bag GN’s produkter. 
Mød dem på DSE messen på DTU den 16. og 17. marts på stand 71.

Mød nogle af GN’s 
kloge hoveder 

Vi sætter to Jabra BT800 headset 
på højkant – kig ind på vores stand 
og deltag i konkurrencen.

6259_DTU_nr2.indd   1 21/02/05   11:02:08



03 MARTS 2005 NR. 03

2. sektion
 Ny PF BeSTyRelSe Rasmus RøRbæk

Seks nye bestyrelsesmedlemmer. Nye til
gangsvinkler og visioner for det næste år. 
Her følger en kort præsentation af medlem
merne, deres hverv og mål. Du kan altid 
træffe bestyrelsen på PF gangen i bygning 
101 på hverdage mellem 10 og 14.

Christian Stoltze er den ny formand. Han 
læser til maskiningeniør på 6. semester: 

„I vores bestyrelsesperiode vil jeg fungere 
som foreningens ansigt udadtil. Jeg vil des
uden forsøge at integrere landspolitikken 
bedre i foreningen“.

Næstformand Jon Østerby Carlsen er IT 
diplomstuderende på 4. semester:

„Jeg vil arbejde for at oplyse om hvad PF 
står og arbejder for. Dette kan blandt andet 
opnås gennem foreningens hjemmeside, som 
skal gøres mere funktionel og informativ 
over for de studerende på DTU“.

Ann Miriam FuglNeyer er på 6. seme
ster på BYG. Hun er uddannelsespolitisk 
ordfører:

„Jeg vil sætte fokus på internationaliseringen 
inden for uddannelsesområdet og herigennem 
hvordan vi bedst kan inddrage dette i vores 
uddannelse her på DTU. Derudover mener jeg 
også det er vigtigt fortsat at arbejde med kvali
teten af undervisningen her på Sletten“.

John Martin Sebastian er forretningsord
fører. Civilt er han IT diplomstuderende på 
4. semester.

„I det kommende år vil jeg arbejde med 
den langsigtede økonomi i PF, så vi kan få en 
økonomisk sund og stærk forening, der også 
de næste mange år kan yde de tilbud,  
vi nyder godt af i dag“.

Socialudvalgsformand Vibeke Lumholtz 
Andresen er fra TF, hvor hun læser på 8. 
semester: „Socialpolitikken i PF fortjener et 
løft. De studerende skal i højere grad have 
noget at vide om hvad PF gør for dem, og 
hvordan de selv kan involvere sig“.

Torben Juul Rasmussen læser til elektro
diplomingeniør på 6. semester. Han er for
mand for SHuset:

„Som formand for SHuset er det mit mål 
at fremme det sociale liv på campus. Jeg vil 
arbejde på at arrangere flere forskellige fes
ter, turneringer og andre events i SHuset“.

Den nye bestyrelse i PF 
Hvem er de og hvad vil de?

Den nye PF bestyrelse. Fra venstre: Vibeke Lumholtz Andreassen, Jon Østerby Carlsen, Ann Miriam Fugl-Meyer, Christian Stoltze, John Martin Sebastian og Torben Juul Rasmussen.

Har du i løbet af det forgangne år haft 
DTU‘s bedste underviser? Hvis du mener 
at en af dine undervisere fortjener titlen 
ÅRETS UNDERVISER 2005 så send 
en indstilling til amfm@pf.dtu.dk eller 
aflever den skriftligt på PF sekretariatet. 

Der vil blive kåret undervisere på både 
diplom og civilingeniøruddannelsen.

PF uddeler prisen dels som et skulder
klap til en underviser der har formået 
at formidle et kursus på en inspirerende 
og forståelig måde, men også for at vise 

opbakning til dem der sætter fokus på 
kvaliteten af undervisningen. 

Indstillingerne skal være os i hænde 
senest d. 31 marts. Prisoverrækkelsen vil 
foregå i forbindelse med Årsfesten d. 29. 
april. Husk at skrive dit navn og telefon

nummer på indstillingen da der vil blive 
trukket lod om en flaske Gammel Dansk 
blandt indstillerne. 

ÅReTS UNDeRVISeR 2005

FOTO bO JaRNER
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KUNST micHaEl stRaNgHOlt

– genvejen til bedre rapporter

Er du nysgerrig for at vide hvordan man skriver bedre rapporter?  
Så tilmeld dig et af vores begynderkurser i LaTeX, som bliver afholdt

TIRSDAG D. 15. OG TORSDAG D. 17. MARTS �005

Vi afholder som noget nyt også et avanceret kursus i LaTeX, for jer der  
gerne vil lære flere avancerede funktioner og værktøjer at kende.  

Kurset afholdes

ONSDAG D. 16. MARTS �005

Alle kurserne varer fra kl. 19-22 og foregår i bygning 303/43. 
Tilmelding sker på PF-sekretariatet. Arrangementet er gratis. 

latex@student.dtu.dk         student.dtu.dk/~latex/

På Sletten findes en kunstforening, som i 
bogstaveligste forstand søger at sætte kulør 
på tilværelsen på DTU. En del af aktivite
terne er til glæde for alle, der færdes på 
DTU, men hvis du ønsker at have mulighed 
for selv at deltage i alle foreningens akti
viteter, have indflydelse i foreningen, eller 
hvis du blot støtter ideen med en kunst
forening på DTU, så bør du være medlem. 
Medlemskontingentet udgør for tiden kun 
25 kr. pr. måned.

Foreningens vigtigste aktiviteter er ud
 stillinger, arrangementer, billedudlån og 
generalforsamling. Kunstforeningen ar
rangerer udstillinger på DTU, fortrinsvis  
af yngre kunstnere, som synes lovende og 
interessante. Ved ferniseringerne er der 
almindeligvis en mindre festlighed, hvor 
der er mulighed for at træffe kunstnerne 
samt at købe værker.

Endvidere tilbyder Kunstforeningen en 
række arrangementer i årets løb. Det kan 
være udflugter til museer og udstillinger, 
teaterforestillinger og koncerter, besøg hos 
kunstnere og meget andet af kulturel inte
resse. F.eks. vil der blive arrangeret besøg  
på den nye Opera.

Vind et værk
Kunstforeningen ejer en samling på næsten 
500 kunstværker, der er placeret på Kunst
biblioteket i Bygning 116. Værkerne er især 
billeder, men også enkelte skulpturer og 
kunstbøger, og bestanden af billeder forøges 
til stadighed. Disse kan frit lånes af med
lemmerne til ophængning på deres kontor, 
institut eller hjemme. Lånetiden er 3 måne

der. Kunstbiblioteket har i øvrigt en række 
store billeder, som kan langtidsudlånes til 
et institut, der har en passende væg. Hvis 
et institut er interesseret i at langtidslåne 
et værk, så skal man kontakte formand for 
kunstforeningen Leif Gerward, Institut for 
Fysik, lokal 3146, email gerward@fysik.
dtu.dk.

Ved generalforsamlingen foretages den år
lige udlodning af kunst, hvilket for mange 
er et højdepunkt, idet man kan være heldig 
at vinde et af de kunstværker, som er ind
købt i årets løb. Nye medlemmer tilgodeses 
ved udtrækning af en „trøstpræmie“.

Indmeldelsesblanket og yderligere 
oplysninger om DTU‘s Kunstforening kan 
rekvireres hos Jørn Berril, tlf. 4525 3538, 
email jbc@oersted.dtu.dk. Yderligere 
information findes på Kunstforeningens 
hjemmeside www.kunst.dtu.dk, som også 
indeholder spændende links til kunstmu
seer og samlinger. 

kunstforening  
søger medlemmer

Jan Skovgaards Landskab (137_116 cm) kan 
lånes gennem kunstforeningen. 

Tandlægeklinikken  
Ulrikkenborg Plads 

Digital tandlægeklinik  
– tidsbestilling on-line

www. jakobkihl. dk

Tandlæge

Tandlæge
Lisbeth Mikkelsen

Sorgenfrigårdsvej 78
2800 Lyngby

Tlf. 45 87 48 50
e-mail booking:

tandlaege.lisbeth@mikkelsen.mail.dk

Din nærmeste frisør

Lundtofteparken 55 
2800 Lyngby

www.klippes.nu 
Mandag lukket

Ulrikkenborg Plads 2   
2800 Kgs. Lyngby 

Dameklip kr. 220,00  
Herreklip kr. 190,00

10% rabat til alle studerende  
og ansatte på DTU

 Tlf.: 45 87 97 �7

Din herrefrisør
lige i nærheden
DTU-klip kr. 198,-  

klik ind: www.waeverstroem.dk
Tlf. 45 88 74 71

Wæverstrøm – Hår for mænd
Toftevang 2 

bag Lyngby Storcenter
Mandag lukket

Ny PF BeSTyRelSe Rasmus RøRbæk

9. februar markeredes skiftedagen for PF’s 
bestyrelse i de nye, flotte lokaler i bygning 
101E. Den gamle bestyrelse sagde tak for 

denne gang, mens den nye lovede at ville 
arbejde mod flere sociale initiativer for de 
studerende.

Tid til status  
og nye visioner
Polyteknisk Forening afholdt reception 
i det nye studenter center

Den transducerende trio. Rektor Lars Pallesen, bestyrelsesformand Mogens Bundgaard-Nielsen og PF for-
mand Christian Stoltze. Det næste år, skal de sammen omforme ideer og visioner til handling og initiativer. 

FOTO bO JaRNER
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Statistician / Econometrician

Located at our Headquarters in Denmark you will be working in a dynamic team of spe-
cialists at Saxo Bank, responsible for quantitative analysis and research, extraction of in-
formation and knowledge discovery via development and implementation of business in-
telligence. 

The qualified candidate will be required to take part in data handling and  
information extraction, experimental design, project development and the implementation 
in future applications. 

Candidates should have a university degree in a quantitative subject, preferably statistics, 
mathematics, engineering or economics with a demonstrated specialization in statistical 
science or mathematical modelling. Experience and interest in applied statistics, eco-
nometrics, data mining, and logical structuring of processes and documentation hereof 
would be a plus.

Recent graduates are encouraged to apply.

REQUIRED:
• Educational background in mathematics, statistics or similar
•  Strong understanding of practical application and quality control  

of estimated values.
• SQL at user level 
• Fluent conversational and written English

SECONDARY:
• Super-user of Microsoft Excel (or similar) and VBA
• SAS, S/R/S+, Octave, GAUSS or similar statistics applications
• MATLAB, Mathematica, or Maple
• LaTeX
• C++ or C#

WE OFFER:
We offer an attractive salary and benefits package plus the opportunity to work for one 
of the world’s most dynamic investment banks at state-of-the-art offices next to Gentofte 
station. 

Further Information:
Majken Vildrik, Manager, Quantitative Analysis – Modelling & Statistics, 
Tel: 3977 4154. Email: mvi@saxobank.com. 

Applications in Danish or English ref: „Stati-Eco Feb05“ to Human Resources Dept.  
Saxo Bank, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte or e-mail: cv@saxobank.com 

Saxo Bank is a global investment bank specialised in online trading and investing. Combining 
custom engineered technology with expertise in capital markets, Saxo serves clients in more 
than 115 countries and has a membership of more than 450,000 at www.saxobank.com

The bank’s trading platform, SaxoTrader, offers a multi-product trading and information platform 
for FX, CFDs, Managed Funds, Futures Contracts, Stocks and Options. Consistent with our belief 
that a well-informed investor is a better investor, we offer live, streaming pricing, flexible charts 
and charting information, economic updates and multiple sources of technical and quantitative 
data free of charge through our website. Since 2001, the bank‘s technology has been available 
to other financial institutions through partnerships in the area of client and dealer technology, 
trade execution, back office administration and risk management. This white label partnership 
strategy constitutes a significant portion of the firm’s business model, as it is both scalable and 
efficient.

Fik du i årene 1998, 1999, 2000 eller 2001 en bevilling fra De Statslige Forskningsråd, og
blev bevillingen administreret og udbetalt af Forskningsstyrelsen, så kan en ændring af lig-
ningsloven have stor betydning for dig.

Læs nærmere om de ændrede regler på www.forsk.dk, Nyheder, Ændrede regler for beskat-
ning af visse bevillinger.

Vær opmærksom på, at du inden den 1. maj 2005 selv skal rette henvendelse til den regio-
nale told- og skattemyndighed, hvis du vil beskattes efter de ændrede regler.

Forskningsstyrelsen  informerer:

Forskningsstyrelsen er sekretariat for Det Strategiske Forskningsråd og rådets program-
komiteer, Det Frie Forskningsråd og de faglige forskningsråd, Koordinationsudvalget for
forskning samt Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed. Se endvidere Forsknings-
styrelsens hjemmeside www.forsk.dk

STUDENTERPRÆSTEN ved DTU

Jørgen Bo Christensen

Tilbyder:

SAMTALEFORLØB
EKSISTENTIEL VEJLEDNING”

Bygning 101 -1.
Tirsdag-fredag: 09-15
præstens sekretær: toolenaar@mail.dk

tlf.: 77 42 43 74
pastor@adm.dtu.dk
www.praesten.dtu.dk

Ph.D. and Postdoc Positions at the Danish Research Foundation Center 
for Individual Nanoparticle Functionality (CINF), DTU

CINF is established for performing research in two main areas:  
1)    Establishing a close relation between structure and reactivity both on  

extended single crystals, but especially on surfaces of nanoparticles and
2)   for proving new concepts of enhancing chemical reactions by  

Resonance-Assisted Hot Electron Femtochemistry at Surfaces (HEFATS).

Theoretical and experimental positions as Ph.D. student or Postdoc are available,  
for further information see www.cinf.dtu.dk.

The applications with enclosures in triplicate must be received no later than  
29th of March 2005 at 12:00 noon.

PhD position: Towards �5% efficiency solar cells.

A Ph.D. scholarship is offered at the Department of Physics, DTU, in collaboration  
with Topsil Semiconductor Materials A/S. The project combines computer simulations  
of the float zone growth process with atomic-scale simulations of individual defects.

Candidates should have a Master of Science degree in engineering or physics, and have  
a strong theoretical background.

For further information, see www.nano.dtu.dk/jobs or contact Jakob Schiøtz, Dept.  
of Physics, e-mail: schiotz@fysik.dtu.dk. The application deadline is  
1. April 2005 at 12.00 noon.

STUDENTERRÅDGIVNINGEN

Tilbud om gratis samtaler hos psykolog  
socialrådgiver under tavshedspligt  

og anonymitet

Kontakt os mandag - torsdag  
kl. 9:00 - 14:00  

adresse: bygning 101 – indgang E, 1. sal 
på telefon 77 42 43 75  

på mail dtu@studraadgiv.dk  
eller skriv til vores mail-brevkasse

www.dtu.dk/studraadgiv

Socialrådgiver Dorthe Lykke står til rådighed hver mandag  
mellem kl. 9-16 for alle medarbejdere ved DTU og kan tilbyde

–  støtte og rådgivning til medarbejdere, som på grund af helbredsmæssige,  
personlige eller sociale årsager har vanskeligt ved at klare arbejdet.

–  støtte og rådgivning til personaleansvarlige i forhold til arbejdsfastholdelse.

Dorthe Lykke har tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt.

Du kan ringe og aftale tid på  
tlf. 45 25 13 19 hver mandag, bedst mellem kl. 9-12, eller du kan sende  
en mail på adressen dol@adm.dtu.dk

I DTU Avisen 7. marts �005 beder 
jeg om, at det meddeles, at

DTU‘s årsfest 
afholdes fredag 

den �9. april �005.
Seminar

om Plast og Polymerer i PPing 
Onsdag. d. 30. marts kl. 17-19. Gratis. 

Tilmeld dig på info@pping.dk. DTU, 
bygn. 421. 

17.00 -17.40 Bjørn Marcher, Icopal. 
Titel: Fleksible armerede plastfolier.

17.40 -18.10 Pause med kaffe/kage m.m.
 

18.10 -18.50 Ove Nielsen, Bi-Plast.  
Titel: Monosandwich plastsprøjtestøbning.

S-Huset Forår �005
 
11/3 DSE-Rock: . . . . . . .  Johnny Deluxe
18/3. . . . . . . . . . . . . . . .  Portland
1/4. . . . . . . . . . . . . . . . .  Camille Jones
8/4. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ataf
15/4. . . . . . . . . . . . . . . .  Karen
29/4. . . . . . . . . . . . . . . .  Årsfest
13/5. . . . . . . . . . . . . . . .  Overraskelse
 
For yderligere information:
www.pf.dtu.dk/shus
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Ph.d.-kandidater ved DTU
for perioden:
1. november �004 - �1. december �004

Rico Bagger-Jørgensen har den 15. november 
2004 ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for 
forskningsarbejdet: „Applicability of Membrane 
Distillation, Innovative Enzyme Technology, and 
Thread Filtration in Berry Juice Processes“.
Projektet er udført ved BioCentrum-DTU, med 
Anne Merete Boye Meyer som hovedvejleder.

Marco Cassia har den 21. december 2004 ved 
DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „Low Power/Low Voltage Techniques 
for Analog CMOS Circuits“. Projektet er udført 
ved Ørsted-DTU, med Kaj Erik Bruun som  
hovedvejleder.

Charlotte B. Corfitzen har den 1. november 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „Investigation of Aftergrowth Potential 
of Polymers for use in Drinking Water Distribu-
tion Factors affecting migration of bioavailable 
compounds investigated by batch set-ups and 
continuous flow model systems“. Projektet er 
udført ved Miljø & Ressourcer DTU, med Hans-
Jørgen Albrechtsen som hovedvejleder.

Marianne Decker har den 5. november 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „Ecophysiology of Penicillium 
Camemberti in White Mould Cheese New 
Methods for Differentiation“. Projektet er  
udført ved BioCentrum-DTU, med Per 
Væggemose Nielsen som hovedvejleder.

Rasmus Folso har den 1. november 2004 ved 
DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „Comfort Monitoring of High-Speed 
Passenger Ferries“. Projektet er udført ved 
Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion, 
med Jørgen Juncher Jensen som hovedvejleder.

Cathrine Frandsen har den 26. november 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „An Experimental Study of Nano-

magnets and their Interactions“. Projektet er 
udført ved Institut for Fysik, med Steen Mørup 
som hovedvejleder.

Kim Gammelmark har den 21. december 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „Improving the Image Quality of 
Synthetic Transmit Aperture Ultrasound 
Images Achieving Real-Time In-Vivo Imaging“. 
Projektet er udført ved Ørsted-DTU, med 
Jørgen Arendt Jensen som hovedvejleder.

Eva Holm Hansen har den 17. november 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „Antimicrobial Enzymes Activity, 
Mechanism of Action and Applications“. Projek-
tet er udført ved Personale og HR, med Lone 
Gram som hovedvejleder.

Thomas Ishøy har den 10. november 2004 ved 
DTU fået tildelt ph.d.-graden for forskningsar-
bejdet: „Methods for Studying Phylogenetically 
based Functional Biodiversity in Anaerobic 
Environments“. Projektet er udført ved Bio-
Centrum-DTU, med Birgitte Kiær Ahring som 
hovedvejleder.

Stine Nyborg Klausen har den 26. november 
2004 ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for 
forskningsarbejdet: „Magnetic Dynamics of 
Hematite Nanoparticles“. Projektet er udført 
ved Institut for Fysik, med Steen Mørup som 
hovedvejleder.

Kristian Krabbenhøft har den 26. november 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „Moisture Transport in Wood A Study 
of Physical-Mathematical Models and their 
Numerical Implementation“. Projektet er ud-
ført ved BYG-DTU, med Lars Damkilde som  
hovedvejleder.

Bent Dalgaard Larsen har den 26. november 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „Real-time Global Illumination by 
Simulating Photon Mapping“. Projektet er ud-
ført ved Informatik og Matematisk Modellering, 

PH.d.-FORElæsNiNgER

Fredag den 4. marts kl. 1�.00 holder ph.d.-stude-
rende Tobias Persson en forelæsning over em-
net: „Design, Synthesis and Structure-Activity 
Relationship of Quorum Sensing Inhibitors“ 
i mødelokale 1, Bygning 101, Danmarks 
Tekniske Universitet. Forskningsarbejdet er  
udført ved Kemisk Institut med professor John 
Nielsen (KVL) og David Tanner som vejledere.

Tirsdag den 8. marts kl. 14.00 holder cand.scient. 
Lars Kiemer en forelæsning over emnet: 
„Prediction and analysis of protein motifs“  
i auditorium 54 bygning 208 på Danmarks 
Tekniske Universitet, Lyngby. Forskningsarbejdet 
er udført som et samarbejde mellem Center for 
Biologisk Sekvensanalyse (CBS) på BioCentrum-
DTU og NeuroSearch A/S med Professor Søren 
Brunak, CBS som vejleder.

Onsdag den 9. marts kl. 14.00 holder ph.d.-stu-
derende Lars Voxen Hansen en forelæsning 
over emnet „Design of fiber laser packages: 
Reducing and enhancing sensitivity to me-
chanical vibrations“ i auditorium 73, Bygning 
421, DTU. Forskningsarbejdet er udført ved 
MEK/Faststofmekanik, NKT Academy og 
Koheras A/S med professor Ole Sigmund som 
vejleder og lektor Jon Juel Thomsen samt 
Christian V. Poulsen og Jens Engholm Pedersen 
(Koheras A/S) som medvejlere.

Tordag den 10. marts kl. 1�.�0 holder ph.d.-
studerende Jette Thykær en forelæsning 
over emnet: „Metabolic Engineering for 
Improvement of -lactam Production by 
Penicillium Chrysogenum“ i auditorium 11, 
Bygning 308, Danmarks Tekniske Universitet. 
Forskningsarbejdet er udført ved BioCentrum/
DTU – Center for Mikrobiel Bioteknologi (CMB) 
med Professor Jens Nielsen som vejleder. 

Fredag den 11. marts kl. 1�.00 holder ph.d.-
studerende Leah Wollenberger en forelæsning 
over emnet: „Toxicity tests with crustaceans for 
detecting sublethal effects of potential endo-
crine disrupting chemicals“ i auditorium 011, 
Bygning 113, Danmarks Tekniske Universitet.
Forskningsarbejdet er udført med lektor, lic.
Scient. Kresten Ole Kusk og professor Bent 
Halling-Sørensen, Farmaceutisk Universitet 
som medvejleder. 

Fredag den 8. april kl. 13.00 holder Trine Lohmann 
Mikkelsen en forelæsning over emnet: 
„Sialinsyreholdige mælkeproteiner – relationer 
mellem funktion og struktur“ i auditorium 54, 
Bygning 208, Danmarks Tekniske Universitet.
Forskningsarbejdet er udført ved Biocentrum, 
Biochemistry and Nutrition Group med lektor 
Hanne Frøkiær som vejleder og lektor Vibeke 
Barkholt som medvejleder.

Fra omkring 1. juni 2005 og et halvt år frem 
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang 
til optagelse har studerende ved Københavns 
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og 
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel 
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til 
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget 
af bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksa-
men (et års normeret studieårsværk). Huslejen 
er p.t. 1.580 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegie-
afgift. Huslejen inkluderer vand, varme, el 
samt rengøring af fællesarealer. Der er adgang 
til fælleskøkkener og -bad, læse- og fjernsyns-
stue, have, tennisbane, billard- og bordtennis-
rum, mørkekammer, musikstue, vaskemaskine 

m.m. På værelserne forefindes telefon og in-
ternetadgang, håndvask og et klædeskab, der-
udover vil møblement i et vist omfang kunne 
stilles til rådighed. Ansøgning skrives på sær-
lige for Studentergården bestemte ansøgnings-
skemaer. Skemaerne kan tilsendes efter skrift-
lig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert 
(standardformat, laveste A-post-takst), eller de 
kan nedtages fra Studentergårdens hjemme-
side (www.studentergaarden.dk). Udfyldte an-
søgningsskemaer afleveres til Studentergårdens 
efor Bent Jørgensen, Tagensvej 15, 2200 
København N, senest fredag 1. april 2005  
kl. 12,00.

Studentergården

aNdER mEddElElsER

med Niels Jørgen Christensen som hovedvejle-
der.

Per Leif Larsen har den 16. november 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsk-
ningsarbejdet: „Iron Melt Flow in Thin Walled 
Sections Cast in Vertically Parted Green Sand 
Moulds“. Projektet er udført ved Institut for 
Produktion og Ledelse, med Niels Tiedje som 
hovedvejleder.

Xu Lin har den 17. december 2004 ved DTU 
fået tildelt ph.d.-graden for forskningsarbejdet:
„Electroabsorption Modulators used for All-
Optical Signal Processing and Labelling“. Pro-
jektet er udført ved COM, med Palle Jeppesen 
som hovedvejleder.

Andreas Lundtang Paulsen har den 10. november 
2004 ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for 
forskningsarbejdet: „Ruthenium Carbene 
Metathesis – Structure, Applications and 
Synthesis Total Synthesis of (+)-Conduritol 
E and Conduritol D“. Projektet er udført ved 
Kemisk Institut, med Robert Madsen som  
hovedvejleder.

Rasmus Reinhold Paulsen har den 26. november 
2004 ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for 
forskningsarbejdet: „Statistical Shape Analysis 
of the Human Ear Canal with Application to In-
the-Ear Hearing Aid Design“. Projektet er ud-
ført ved Informatik og Matematisk Modellering, 
med Rasmus Larsen som hovedvejleder.

Jan Marthedal Rasmussen har den 26. novem-
ber 2004 ved DTU fået tildelt ph.d.-graden 
for forskningsarbejdet: „Boundary Control 
of Linear Evolution PDEs – Continuous and 
Discrete“. Projektet er udført ved Informatik  
og Matematisk Modellering, med Per  
Christian Hansen som hovedvejleder.

Marie Skovgaard har den 24. november 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsknings-
arbejdet: „Biological Sequence Analysis of 
Archaeal Genomes“. Projektet er udført ved 

BioCentrum-DTU, med Søren Brunak som  
hovedvejleder.

Søren Søndergaard Frederiksen har den 10. 
november 2004 ved DTU fået tildelt ph.d.-
graden for forskningsarbejdet: „Computer 
Aided Development and Optimization of 
Chromatographic Separations“. Projektet  
er udført ved Institut for Kemiteknik, med 
Jørgen Mollerup som hovedvejleder.

Uffe Rolf Arlø Theilade har den 1. november 
2004 ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for 
forskningsarbejdet: „Surface Micro Topography 
Replication in Injection Moulding Experimental 
Characterisation and Process Analysis“.  
Projektet er udført ved Institut for Produktion 
og Ledelse, med Hans Nørgaard Hansen som  
hovedvejleder.

Silas Granato Villas-Bôas har den 23. november 
2004 ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for 
forskningsarbejdet: “Metabolome Analysis of 
the Yeast Saccharomyces Cerevisia“. Projektet 
er udført ved BioCentrum-DTU, med Jens 
Bredal Nielsen som hovedvejleder. 

Peter Weitzmann har den 16. november 2004 
ved DTU fået tildelt ph.d.-graden for forsk-
ningsarbejdet: „Modelling Building Integrated 
Heating and Cooling Systems“. Projektet er 
udført ved BYG-DTU, med Svend Højgaard 
Svendsen som hovedvejleder.

Pei Wu har den 9. november 2004 ved DTU  
fået tildelt ph.d.-graden for forskningsarbejdet:
„Testing and Modeling of Machine Properties 
in Resistance Welding“. Projektet er udført ved 
Institut for Produktion og Ledelse, med Niels 
Bay som hovedvejleder.


