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• Projekten  väljs  enligt  bifogade  förslag  från  avdelningarna 
Förbränningsfysik, Kärnfysik och Matematisk Fysik. 

• Varje student rangordnar tre val, och skickar listan till Gunnar Ohlén senast 
fredagen den 15/10 kl. 24, därefter fördelas projekten.

• Skriften ”Riktlinjer för projektarbete på FMFF05” redogör för utformning, 
betygsättning och bedömningskriterier. 

• Arbetena utföres företrädesvis i grupp om två studenter
• Varje grupp får en mentor att rådfråga. Mentorn är ett "bollplank" för idéer, 

ni gör jobbet. Utnyttja mentorn! Boka möte varje vecka! Det är obligatoriskt 
att träffa metorn vid tre tillfällen.

• Projektet redovisas med skriftlig rapport och muntlig presentation.
• Uppstart av projekt sker torsdagen den 28/10 kl. 10.15 i rum som meddelas 

vid föreläsningen den 26/10. 
• Varje  torsdag  10.15  -  12  är  därefter  schemalagd  för  diskussion  med 

mentorn, men det bestämmer studentgruppen och mentorn själva efter hand.



Projekt från Förbränningsfysik (ämnesområde: Förbränning)

Projekten väljs  inom något  av nedanstående tre områden.  Inom varje område har två projektförslag 
presenterats. Det finns också möjlighet att själv komma med en idé på ett projekt. Två grupper kan välja 
samma projektförslag. Dessutom är projektförslagen så breda att det kan behövas att gruppen gör val av 
inriktning inom varje projektförslag.

Utsläpp (Mentor Henrik Bladh, henrik.bladh@forbrf.lth.se)

Förbränningsprocesser står idag för minst  85% av världens energibehov. Även om den procentuella 
andelen beräknas minska kraftigt så  beräknas den globala användningen av förbränningsprocesser att 
öka under decennier framöver. Förbränning leder tyvärr till utsläpp av en rad olika föroreningar, t.ex. 
kväveoxider (NOx), svaveloxider, och partiklar. Hur påverkar dessa utsläpp miljö och klimat? Dessutom 
bildas koldioxid som även om det inte är en direkt förorening kraftigt påverkar klimatet då den är en s.k. 
växthusgas. Vilka metoder finns för att undvika dem före, under och efter förbränning?

Projektförslag:

Projekt FF1:1. Partiklar från förbränningsprocesser är en hälsorisk för människor. Vilka partiklar bildas 
vid förbränning och hur bildas de? Hur påverkar de klimatet? Vilka åtgärder kan vidtas för att undvika 
dem?
Projekt  FF1:2. Koldioxid  anses  vara  en  av  de  mest  betydelsefulla  växthusgaserna.  Hur  kan 
förbränningsprocesser  påverkas  för  att  leda  till  mindre  CO2-utsläpp?  Hur  kan  förbränning  göras 
koldioxidneutral? Kan CO2 avskiljas från avgaserna och tas om hand, och är det en ekonomiskt möjlig 
lösning? Hur påverkar koldioxid klimatet?

Fordon (Mentor Mattias Richter, mattias.richter@forbrf.lth.se)

Även om bensin- och dieselmotorer i sin grundkonstruktion har varit relativt oförändrade sen mer än 
100 år, har motorutvecklingen varit intensiv de senaste decennierna tack vare den förbättrade kunskap 
kring bl.a. strömning och förbränningskemi som erhållits från förbättrade experimentella metoder och 
teoretiska simuleringar. Strängare lagkrav på utsläpp har lett till både renare avgaser och effektivare 
motorer.

Projektförslag

Projekt FF2:1. I Sverige finns det betydligt fler bensinbilar än dieselbilar. I  många andra länder är 
andelen dieselbilar betydligt större. Hur skiljer sig dessa motorer? Vilka fördelar och nackdelar finns 
med dessa motortyper? Kan någon av dem sägas vara fördelaktig ur miljösynpunkt?
Projekt FF2:2. Det finns nya motorkoncept som kan sägas vara mellanting mellan en bensinmotorer 
och  dieselmotorer.  Hur  fungerar  sådana  motorer?  Vilka  fördelar  och  nackdelar  finns  med  dessa 
motorkoncept?

Bränslen (Mentor Per-Erik Bengtsson, per-erik.bengtsson@forbrf.lth.se)

Hur löser mänskligheten det globala energibehovet på ett hållbart sätt i framtiden? Det behövs intensiv 
forskning och utveckling energiområdet samtidigt som nuvarande system måste effektiviseras och göras 
mer miljövänliga. Det moderna samhället är uppbyggt kring användningen av fossilbränslen. Det är en 
ändlig resurs, och med tiden kommer reserverna att bli av sämre kvalitet och dyrare att utvinna. Vilket är 
framtidens bränsle; etanol, metanol, vätgas, eller något annat? 

Projektförslag

Projekt FF3:1. Omställningen från fossilbränslen till  biobränslen är viktig för mänskligheten. Vilka 
drivkrafter  finns?  På  vilken  tidsskala  måste  det  ske?  Vilka  möjligheter  och  problem finns  i  denna 
omställningsprocess?
Projekt  FF3:2. Etanol  har slagit  igenom som miljövänligt  bränsle.  Är det  ett  miljövänligt  bränsle? 
Vilka möjligheter och problem finns med etanol? Finns det andra biobränslen, t.ex. metanol, som är ett 
bättre alternativ?



Projekt från Kärnfysik (ämnesområde Atmosfärs- och klimatfysik)

Projekten väljs inom något av nedanstående tre områden. Inom varje område har  några projektförslag 
presenterats. Det finns också möjlighet att själv komma med en idé på ett projekt. Två grupper kan välja 
samma projektförslag. Dessutom är projektförslagen så breda att det kan behövas att gruppen gör val av 
inriktning inom varje projektförslag.

1.  Jordens energibalans och klimatförändringar (Mentor Moa Sporre, Moa.Sporre@nuclear.lu.se)

Vilka är de viktigaste faktorerna som styr jordens klimat och hur påverkas jordens medeltemperatur av 
förändringar i dessa? Hur påverkar naturliga variationer resp. mänsklig aktivitet? Eftersom vi inte kan göra 
storskaliga experiment med klimatet är matematisk-fysikaliska modeller vårt bästa verktyg. Modeller kan 
användas för att göra studier kring klimatförändringar, och prognoser av framtida klimat.

Projektförslag:
Projekt KF1:1. Hur tillförlitligt är IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) arbete med 
klimatmodeller och förutsägelser om framtida klimat, sett ur ett naturvetenskapligt perspektiv? Hur säkra är 
prognoserna? Vari ligger osäkerheterna? 
Projekt KF1:2. Hur påverkas jordens medeltemperatur av variationer i olika klimatparameterar? Sätt 
samman en enkel modell och gör era egna känslighetsstudier.

2.  Vatten i atmosfären och påverkan på klimatet (Mentor Staffan Sjögren, 
Staffan.sjogren@nuclear.lu.se)

Vattenånga är en viktig växthusgas och har därför en betydande effekt på klimatet. Vatten är också mycket 
viktigt för bildning av moln och dimma, och påverkar sikten i atmosfären. Vatten är dessutom av betydelse 
för transport av energi i atmosfären.

Projektförslag:

Projekt KF2:1. Hur viktig är vattenånga som växthusgas, inkl. återkopplingsmekanismer? Hur mycket 
kan vatten förstärka en uppvärmning av jorden? 

Projekt KF2:2. Hur samverkar vatten med aerosolpartiklar i atmosfären? Hur påverkas 
siktförhållanden, väder och klimat av förhöjda aerosolpartikelhalter och förändrad vattenkoncentration i 
atmosfären? 

Projekt KF2:3. Hur påverkas klimatet av förändringar i den hydrologiska cykeln, och vice versa? Hur 
påverkas den hydrologiska cykeln och energitransporter i atmosfären av förhöjda aerosolpartikelhalter 
och förändrad vattenkoncentration? 

3.  Moln och klimat (Mentor Maria Berghof, Maria.Berghof@pixe.lth.se)

Moln har stor inverkan på jordens energibalans, både lokalt och globalt. Förhöjda halter av luftföroreningar, 
särskilt i partikelform (aerosolpartiklar), har stor påverkan på molnen. Hur påverkar detta väder och klimat?

Projektförslag:

Projekt KF3:1. Vilka faktorer påverkar molns albedo (reflektionsförmåga) och hur påverkar 
förändringar i molns albedo jordens energibalans? 

Projekt KF3:2. Vilka faktorer påverkar molns livslängd och nederbördsbildning? Hur påverkar detta 
jordens energibalans och klimat? Vilka andra effekter fås på t.ex. atmosfär och hydrologiska cykeln?

Projekt KF3:3. Hur samverkar meteorologiska förhållanden och aerosolpartikelegenskaper vid 
molnbildning? Gör en enkel matematisk-fysikalisk beskrivning och undersök vilka faktorer som är 
viktigast.



Projekt från Matematisk Fysik

Handledare:
Gunnar Ohlén, gunnar.ohlen@matfys.lth.se
Elisabeth Kjellsson, elisabeth.kjellsson@byggtek.lth.se

MF1  Husuppvärmning med värmepump – markvärme GO

MF2  Husuppvärmning med värmepump – uteluft som värmekälla GO

MF3  Husuppvärmning – bergvärmelagring GO

MF4  Kombination av solfångare och värmelager GO

MF5  Husuppvärmning med dieselmotor och värmepump GO

MF6  Solenergi med värmemotor GO

MF7  Hybridbilen GO

MF8  Elbil GO

MF9  Solel med nätanslutna solceller   EL

MF10  Solel med olika solcellstyper   EL

MF11  Solceller och solfångare i kombination   EL

MF12  Solvärme med olika solfångartyper   EL

mailto:gunnar.ohlen@matfys.lth.se

