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Viden .

Danske forskere baner vej for ny
viden om universets tilblivelse
Gorm Andresen fra Aarhus School of Engineering kan fange antistof i et tomrum

!ANTISTOF

Af Kim Harell
kimh@iha.dk

Fra venstre til højre: Uwe Kersting og Mark de Zee (mødets
organisatorer, AAU), Michel Dalstra (prismodtager, AU),
Marius Henriksen (president DBS, Frederiksberg Hospital)
og Finn Bøjsen-Møller (sidste års prismodtager, KU).

Århusforsker fik Stenoprisen 2010
Michel Dalstra har fået tildelt Stenoprisen 2010. Han er
ansat som lektor ved Afdeling for Ortodonti, Institut for
Odontologi, Det Sundhedsvidenskbelige Fakultet, Aarhus
Universitet. Han har været tilknyttet Aarhus Universitet
siden 1993, hvor han flyttede fra Holland til Danmark.
For at modtage Stenoprisen skal man have bidraget betragteligt til forskning og udvikling af biomekanik i Danmark. Endvidere skal kandidaten til prisen have efterlevet
kravet om ikke blot at nøjes med at bedrive hjernespind
og fantasere om naturen, men at undersøge, eksperimentere og iagttage den med henblik på at opnå en dybere forståelse.

Bjarne Stroustrup.

Et internationalt forskerhold
har som de første i verden
skabt kolde atomer af antibrint. Resultaterne er banebrydende og kan rykke ved
teorierne om universets tilblivelse, lyder det fra fagfolk.
Det er blandt andet forskere fra Aarhus Universitet
og Aarhus School of Engineering, der står bag de nye
resultater. De er tilknyttet
den europæiske organisation
for kerneforskning, CERN, i
Schweiz.

{ Antistof er en slags spejlbillede
af det stof, vi alle består af. Det
er identisk med stof, men med
modsat elektrisk ladning.
{ Når stof og antistof mødes,
vil de tilintetgøre hinanden ved
en voldsom energiudladning.
{ Verden består kun af stof, og
antistoffet er på en eller anden
måde forsvundet. Det er en af
fysikkens helt store gåder.

Ny viden om universet

Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus School of
Engineering tilknyttet CERN i Schweiz har som de første i
verden skabt kolde atomer af antibrint. Foto: Scanpix

Antistof er en af fysikkens
helt store gåder, fordi det
hidtil har været umuligt at
undersøge.
»Det tilintetgøres af en eller anden grund i øjeblikket,
hvor det kommer i berøring
med almindeligt stof,« forklarer Gorm Andresen, som er
postdoc ved Aarhus School
of Engineering.
Han har udviklet en ny
teknik, der gør det muligt at
fange antistof i et tomrum,
så man kan studere dets
egenskaber.
»Med den nye teknik kan

vi nu sænke temperaturen
på antistof til kun 10 grader
over det absolutte nulpunkt
(-273 grader). Det betyder, at
vi kan fastholde og undersøge antistof og måske få
ny viden om universitet tilblivelse,« siger Gorm Andresen.
Teknikken giver fysikere
chancen for at tage helt nye
skridt ind i forskningens
verden.
»På sigt kan det få stor betydning for den måde, vi opfatter verden på og for nogle

af de fundamentale teorier
inden for fysikken, herunder Big Bang,« siger Jeffrey
Hangst fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus
Universitet, der har ledet forsøget.

{ Forskerholdet i CERN fik
deres gennembrud i forskningen
i antistof i 2002, da det lykkedes
dem at fremstille antibrintatomer. Men indtil nu har det
været umuligt at fastholde
atomerne længe nok til at kunne
studere deres egenskaber.
{ Antistof tilintetgøres i det
øjeblik, det kommer i berøring
med almindeligt stof, og
må derfor skabes og holdes
fanget i et absolut tomrum.

Forskning fra bestseller
Ved at sænke temperaturen
på antistof kombineret med
stærke magnetfelter, kan forskerne fastholde antibrintatomerne i en tiendedel sekund. Det er længe nok til at
undersøge dem nærmere.

Arbejdet med at fremstille antibrint blev for alvor
verdenskendt gennem Dan
Browns bestseller Engle og
Dæmoner, som blev filmatiseret i 2009.

Liam Bannon.

To kendte professorer til Datalogi
De næste fem år er de to kompetente professorer Liam
Bannon og Bjarne Stroustrup tilknyttet Datalogisk Institut som adjungerede professorer.
Den 59-årige danske professor Bjarne Stroustrup er opfinderen af et af verdens mest brugte programmeringssprog C++. Koden er kerne i stort set alle internetbrowsere, hvad end der tales Internet Explorer, Firefox eller
Chrome. På samme måde er C++ det, der får mobiltelefoners forskellige programmer til at fungere optimalt. Bjarne Stroustrup har studeret datalogi på Aarhus Universitet, og i dag forsker han i området som professor ved Texas A&M University.
Liam Bannon startede sin videnskabelige karriere i
Nord-Amerika i 1970’erne og spillede derefter en væsentlig rolle i opbygningen af HCI på Aarhus Universitet,
hvor han opholdt sig et par år sidst i 1980’erne. Liam Bannon har sat sine stærke spor i udviklingen af menneskecomputer interaktion med sin forskning i bl.a. bruger-orienteret design, computerstøttet samarbejde, vidensledelse
(Knowledge Management) og sociale dimensioner af IT.

Mobilen
sluger data
I en ikke så fjern
fremtid vil enhver
avanceret mobiltelefon i verden forbruge en gigabyte data
– om måneden. Det skyldes forbedringerne i teknologi og
mobilnet. Ifølge analysefirmaet Informa Research i London forbruger en gennemsnitlig, avanceret mobiltelefon
85 megabyte data om måneden. Næsten 13 pct. af verdens
mobiltelefoner hører til blandt de avancerede, og de står
for to tredjedele af al mobiltrafik i dag. En Apple iPhoneejer bruger 196 MB data om måneden, en Google Androidejer 148 MB. Men i løbet af de næste fem år eksploderer
datatrafikken med 700 procent – om måneden.
Th.

Millionbevilling til forskning
i økonomiske argumenter
Velux Fonden har bevilliget
4.639.936 kr. til det treårige
forskningsprojekt Økonomisk argumentation – økonomiens konflikt med religion og naturvidenskab som
videns- og autoritetsinstanser.
Lektor Mikkel Thorup fra
Institut for Filosofi og Idéhistorie er leder af projektet, der handler om, hvordan
økonomien voksede frem
og i 1750’erne blev en selvstændig videnskab. Projektet undersøger, hvordan økonomien hentede sine argumentationsmidler ved at gå
på jagt i religionens og naturvidenskabens sproglige
forrådskammer – for så i anden omgang at argumentere
op imod og stå i modstrid til
religion og naturvidenskab.
Det skal forskerne undersøge ved at se på fortidens tekster og udsagn, hvor debattører har gjort sproglige lån og
overtaget begreber eller præget dem med et decideret nyt
indhold.
»Fortidens debatter kan
fortælle os historien om,
hvordan økonomien blev til

et selvstændigt vidensområde – et område, der i dag
sommetider konkurrerer direkte om religionens og naturvidenskabens autoritet.
Med mere viden om, hvordan det er blevet et argument for noget, at ’det er økonomisk’, får vi også en bedre
mulighed for at forstå, hvad
der i dag er på færde, når
økonomien er i konflikt med
religionen og naturvidenskaben,« siger Mikkel Thorup.
Projektet består af tre delprojekter, der periodemæssigt når omkring renæssancens Italien, kolonitidens
Europa og 1900-tallets USA,
mens der opspores argumentation og debatter om økonomisk praksis så forskellige
steder fra som i klosterlivet,
tidlige statsteorier, den amerikanske offentlighed og bilindustri.
Ét delprojekt skal analysere, hvordan økonomien har
været begrundet med religiøse begreber og argumenter hentet fra naturfilosofi; et
andet delprojekt behandler
kolonitiden, hvor økonomien blev knyttet til forestillin-

Lektor Mikkel Thorup leder det nye forskningsprojekt
om økonomisk argumentation.

ger om et særligt civiliseret
Europa, hvortil naturvidenskab og religion kun var trin
i en overstået udvikling.
I det tredje delprojekt undersøges den forestilling om

økonomien som en streng
naturvidenskab om markedskræfter og økonomiske
naturlove, der i 1900-tallet
vokser frem i især offentlige
amerikanske debatter.

