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forskningen, som bærer disse aktiviteter, spænder over mange 
discipliner, lige fra atomfysik over solcelleforskning til astrofysik. 
Den udføres med udgangspunkt i såvel fundamentale teorier 
som avancerede eksperimenter. I vores forskning stræber vi altid 
efter at finde de dybeste sammenhænge og en fundamental 
forståelse. I de senere år har vi studeret kvantefysikkens rolle i 
forbindelse med så forskellige emner som kvantecomputere og 
biologiske makrosystemer, hvor udfaldet af komplicerede bio-
logiske processer viser sig at kunne være bestemt af enkelte 
kvantetilstande.

Instituttet samarbejder med adskillige udenlandske institutioner. 
CERN (European Organization for Nuclear Research) har gen-
nem mange år spillet en speciel rolle i den forbindelse, og vi står 
i disse år på tærsklen til helt nye erkendelser med målinger, der 
sammenholder egenskaberne af stof og antistof.

institut for 
fysik og astronomi

CERN har haft stor betydning for IFA på acceleratorfronten, og 
instituttets synkrotronstrålingsmaskine AstrID er et godt eksem-
pel på, hvordan knowhow er blevet overført fra udenlandske 
institutioner. Blandt andet som resultat heraf har IFA i dag Dan-
marks største acceleratorekspertise.

Lige nu står vi med en ny institutsammensætning på science 
and Technology, og der arbejdes med samarbejdsmuligheder 
på tværs af institutskel. Instituttet har i øvrigt en lang tradition for 
interdisciplinær forskning, eksempelvis udsprang inAno (Inter-
disciplinært Nanoscience Center) fra IFA i 2002. Senest er Cen-
ter for Videnskabsstudier blevet en vigtig del af IfA.  

Vi ønsker at hjælpe med til at løse nogle af samfundets funda-
mentale udfordringer her og nu, fx inden for energi og klima. 
men vigtigst er måske, at vi også genererer viden for fremtiden. 
Hvis ny erkendelse på det fundamentale plan skal opnås, er vi 
naturligvis med - hvem ellers? 

Institut for Fysik og Astronomi (IFA) på Aarhus Universitet er kendt for international
topforskning, udvikling af nye forskertalenter og sublim undervisning med inspiration direkte
fra frontforskningen. Vi har et tæt samarbejde med mange forskellige virksomheder, hvor vi
bl.a. bidrager med vidensudveksling og deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter.
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Vores front-grundforskning har i mange tilfælde genereret an-
vendeligt spin-off. Ved at bygge forsøgsanlæg til studier af pla-
neten Mars, som har fået stor opmærksomhed i medierne og 
forskningsverden, står vi i dag fx med apparatur, der finder an-
vendelse i industriel sammenhæng.

På de følgende sider viser vi eksempler fra de dynamiske miljøer 
på instituttet. Du vil møde ph.d.-studerende såvel som etablerede 
forskere samt eksempler på deres forskning. Derudover kan du 
finde faktuelle oplysninger om uddannelserne og instituttet i tal. 

Hvis du overvejer, om du skal studere ved IfA, så lad følgende 
citat fra et brev fra en studerende indgå i dine overvejelser: 
’...sidst men ikke mindst, så har vi et rigtig fedt studiemiljø!’

Jeg håber, at informationerne vil være nyttige for dig. 

med venlig hilsen
Lars Henrik Andersen
Professor og institutleder
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De tunge Damer i kælderen

Vor viden om naturen omkring os, særligt på det mikroskopiske plan, bygger på anvendelsen
af en lang række instrumenter, især opfundet af fysikere. Én type instrumenter er de såkaldte
acceleratorer, dvs. maskiner der kan accelerere atomare partikler til de største hastigheder tæt
på lysets. De største acceleratorer verden har set, er bygget på CERN (European Organization
for Nuclear Research) i Geneve, hvor en ringformet accelerator på næsten 30 km i omkreds er
bygget 50 m under jorden. Her studeres elementarpartiklerne, naturens allermindste byggesten,
samt kræfterne imellem dem.
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Ikke mange aner det, men i de store kældre under Institut for fy-
sik og Astronomi ved Aarhus Universitet befinder der sig en noget 
mindre, men dog velvoksen udgave af en accelerator. Ja, faktisk 
to, idet den ældste, der under navnet AstrID blev taget i brug i de 
tidlige 90’ere netop har fået en søster, ASTRID2 med en omkreds 
på hele 46 m. Alene størrelsen er en demonstration af IFAs cen-
trale placering som acceleratorlaboratoriet i Danmark. Dr. scient. 
Søren Pape Møller har været med til opbygningen af begge, og 
hans forskningsindsats består efterhånden hovedsageligt i at ud-
vikle de enorme apparater under IsA – institute for storage ring 
facilities aarhus. 

 ”En sådan accelerator er ikke noget man kan købe nogen steder i 
verden, men gennem årene har IFA opnået ekspertisen til at desig-
ne, bygge/indkøbe, installere og indkøre de mange komponenter, 
der er nødvendige,” fortæller søren Pape møller.

”Vores opgave er at opbygge acceleratorerne og få dem til at fun-
gere i det daglige. Vi udbygger løbende vores forskningsfacilitet, og 
derudover har vi involveret os i acceleratorprojekter andre steder. 
Acceleratorer bruges også meget inden for industri og sundhed. Fx 
får op imod halvdelen af alle kræftpatienter i dag strålebehandling, 
hvor kræftceller dræbes ved beskydning med røntgenstråling, eller 
som noget nyt, ladede partikler. Forskere ved IFA har igennem flere 
år aktivt arbejdet med forskellige aspekter af stråleterapi, og IfA 
deltager i dag også i det danske initiativ om at få den første danske 
proton-strålekanon til Aarhus. Endelig skal vi her også nævne det 
dansk-svenske initiativ om at bygge European spallation source, 
verdens mest intense neutronkilde i Lund i sverige. I denne facilitet, 
til anslået 10 mia. kr., anvendes en meget intens protonaccelerator 
til at producere verdens mest intense neutronstråler til undersøgelse 
af fremtidens materialer”.

Det startede på CERN, og medarbejdere på IFA har igennem mange 
år lavet eksperimenter på den gigantiske forskningsfacilitet inden 
for flere områder. Men udbygningen af acceleratorfaciliteterne på 
IFA placerer Aarhus i en central rolle. Siden instituttets spæde start 
i begyndelsen af 1930’erne, har acceleratorer spillet en væsentlig 
rolle for den eksperimentelle forskning. Denne udvikling tog især fart 
i begyndelsen af 1990’erne, hvor ASTRID-synkrotronen/-lagerringen 
blev taget i drift. Denne 40 m store accelerator blev som noget nyt 
designet med to formål for øje: dels til at accelerere og lagre ioner 
til studier inden for især atomfysik, og dels til at lagre elektroner, som 

udsender en meget intens elektromagnetisk stråling, synkrotronstrå-
ling, med bølgelængder fra det synlige område til røntgenområdet, 
1-200 nanometer. Anvendelsen af ioner i ASTRID var noget helt nyt 
og resulterede i mange væsentlige forskningsresultater. En mindre 
lagerring, ELIsA, blev efterfølgende opfundet, og ioner, især de tun-
ge molekylære, studeres i dag i ELIsA.

AstrID bruges derfor i dag kun som synkrotronstrålingskilde, og 
mere end 100 forskere fra hele verden bruger årligt ASTRID. Hun er 
imidlertid blevet en aldrende dame, og kort før julen 2009 modtog 
Aarhus Universitet en bevilling på 37 mio. kr. til at opbygge en ny, 
meget brillant synkrotronstrålingskilde, ASTRID2. 

”Indkøringen af ASTRID2-acceleratoren er planlagt til at starte i maj 
2012 med endelig færdiggørelse ultimo 2013. ASTRID bliver ikke 
”begravet” med opførelsen af ASTRID2, idet ASTRID, som et meget 
væsentligt element, skal fungere som foraccelerator i den nye facili-
tet. Den nye maskine forventes at bibringe IFA og Aarhus Universitet 
meget gode muligheder for frontforskning inden for fysik, materialer, 
nanovidenskab, m.m. om end acceleratorerne ved IfA er bygget til 
forskningsformål, har den enestående situation med tilgængelige 
acceleratorer på et universitet resulteret i unikke muligheder for de 
studerende på alle niveauer,” siger søren Pape møller.

ASTRID2

store cirkulære acceleratorer, 
synkrotroner, producerer i dag 
også meget intens elektro-
magnetisk stråling, fotoner, fra 
den infrarøde del af spektret op 
til det bløde røntgenområde. 
Denne synkrotronstråling har 
igennem flere år udviklet sig til 
en af de mest universelle prober 
til forståelse af både atomer, 
molekyler og faste stoffer. Også 
her er IFA med i front, idet den ny 
synkrotronaccelerator ASTRID2 
forventes at blive ”den ultima-
tive strålingskilde”.
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I dagens videnssamfund udgør naturvidenskabelig viden og inno-
vation et vigtigt grundlag for vækst og velfærd. samtidig er sam-
menhængene mellem naturvidenskab, teknologi og det samfund 
de indgår i blevet stadig mere komplekse og foranderlige. mange af 
de naturvidenskabsfolk og ingeniører, der i fremtiden skal stå for at 
frembringe ny viden og bringe den i anvendelse, har brug for stærke 
kompetencer; ikke blot i naturvidenskab, men også i at kunne ana-
lysere de komplekse sammenhænge som naturvidenskabelig viden 
frembringes og anvendes i. 

Center for Videnskabsstudier er et interdisciplinært center, der be-
skæftiger sig med videnskabsteoretiske, -historiske og sociale studier 
af natur- og ingeniørvidenskaberne og deres samspil med samfund 
og kultur nu og gennem historien. Centerets medarbejdere har ty-
pisk baggrund i både naturvidenskab og fx historie, filosofi eller 
kommunikation, og i forskning såvel som i undervisning er centerets 
særkende en tæt kobling mellem detaljerede studier af naturviden-
skabelige udviklinger og historisk/filosofisk refleksion.

Centerets forskning har især fokus på det 20. og 21. århundredes 
videnskabelige udvikling og omfatter fx studier af eksperimentel 
matematik, computersimulering i klimavidenskaben, samarbejde i 
tværvidenskabelige forskningsgrupper, nyhedsdækningen af nye 
videnskabelige områder eller udforskningen af grønland under den 
kolde krig. En del af centerets forskning er samlet i større projekter 
med tilknyttede ph.d.-studerende og postdocs. Centeret har fx med 
støtte fra Carlsbergfondet gennemført et større forskningsprojekt om 
naturvidenskaben i Danmark, der lagde grunden for det prisvinden-
de flerbindsværk Dansk Naturvidenskabs Historie.

En vigtig del af centerets virke er at sætte kommende kandidater fra 
de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i stand til at reflek-
tere, på en systematisk og kvalificeret måde, over deres eget fags 
egenart, dets udvikling og dets samfundsmæssige funktion. Endvi-
dere udbyder centeret en bred vifte af specialiserede kurser, som fx 
matematikhistoriske kurser tilrettelagt med henblik på undervisning 
i gymnasiet, kurser i forskningskommunikation, hvor kandidatstude-
rende får øvelse i at kommunikere deres specialviden til forskellige 
modtagergrupper, eller kurser for kommende forskere i god viden-
skabelig praksis og om forskningssystemets mange facetter. Cente-
ret udbyder også en kandidatuddannelse i videnskabsstudier, som 
optager studerende fra alle naturvidenskabelige bacheloruddan-
nelser.

Hanne Andersen, professor, leder 
af Center for Videnskabsstudier:

”Vores rolle er at give et 
metaperspektiv på, hvad 
naturvidenskab og inge-
niørvidenskab er, hvilken 
rolle de spiller i samfundet, 
og hvordan de har udvik-
let sig gennem tiderne. 
Det er obligatorisk at have 
et kursus i ens eget fags 
videnskabsteori. Det giver 

det bredere perspektiv på, hvad er mit fag, hvor er det kommet 
fra, hvordan udvikler det sig, hvilket særkende har det? Hvad vil 
det sige at være akademiker? Hvad vil det sige at lave forskning, 
og hvordan bliver den til anvendt viden ude i vores samfund? 
Hvad er der af etiske problemstillinger omkring det vi laver? Det 
klæder de studerende på til at komme ud og virke i bredere sam-
menhænge end de egentlig faglige”. 

Center for ViDenskabsstuDier

Helge Kragh, professor i
videnskabshistorie:

”Når hovedområdet el-
ler fakultetet har brug 
for at vise omverdenen, 
at naturvidenskab også 
er en kulturel aktivitet, så 
er det sådan nogen som 
os, der kan sige noget 
troværdigt. Vi dyrker ikke 
naturvidenskab som så-

dan. Substansen i videnskabshistorie og filosofi er noget, der 
ligger mellem det humanistiske og det naturvidenskabelige. 
Vore objekter er dem, der udfører naturvidenskabelig forsk-
ning. Vi reflekterer over den nuværende naturvidenskab, dens 
oprindelse og dens erkendelsesmæssige og samfundsmæs-
sige konsekvenser”. 

Hvorfor er det så svært at omsætte klimaforskning til klimapolitik? Hvordan udviklede Danmark sig til
at være blandt de førende inden for vindkraft? Hvad er forholdet mellem grundforskning og anvendt
forskning? Hvilken rolle har naturvidenskab spillet for udviklingen af det moderne Danmark? Dette er
nogle af de spørgsmål, som forskere ved Center for Videnskabsstudier interesserer sig for.
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”Vi går helt ned, så langt man overhovedet kan; det er ren grund-
forskning. Hvorfor findes disse molekyler i det interstellare medie, 
og hvorfor er de vigtige? Hvilke betingelser skal være opfyldt, før 
en stjerne eller en planet kan blive dannet?” reflekterer Bene-
dikte klærke.

”Mit projekt omhandler en gruppe af molekyler, der forekommer i 
biludstødning, men - for os mere interessant - også i det interstel-
lare medium. Det interstellare medium er gas og støvskyer, der 
udfylder rummet mellem stjernerne i vores galakse. molekylerne 
er interessante af flere grunde; de har længe været mistænkt for 
at forårsage en familie af absorptionsbånd i det synlige område 
af det elektromagnetiske spektrum, der har været kendt siden 
1920’erne, men som endnu ikke er blevet tilskrevet en bestemt 
familie af molekyler. Desuden er det blevet foreslået, at de kan 
virke som katalysator for dannelse af molekylært brint, der er det 
mest forekommende molekyle i det interstellare medium”.

Benedikte Klærkes ph.d.-projekt startede som en fortsættelse 
på hendes bachelorprojekt. Hun havde haft en god oplevelse 
i gruppen, god vejledning og et spændende og udfordrende 
miljø, hvor der var god mulighed for at erhverve sig gode og nyt-
tige kompetencer samt arbejde sammen med spændende og 
inspirerende mennesker. fokus ligger i det interstellare rum, men 
hendes dagligdag består af laboratorieforsøg:

”For at kunne identificere molekylerne i de spektre, astronomerne 
måler i deres observatorier, er det nødvendigt at have relevante 

laboratorie-absorptionsspektre. Det er derfor vigtigt at prøve at 
genskabe forholdene i det interstellare medium, som ofte er eks-
treme. Bl.a. er tætheden af molekyler meget lav, og molekylerne 
i laboratoriet må derfor bringes på gasfase for at undgå veksel-
virkninger mellem dem. Herved kan laboratoriedata sammenlig-
nes med de interstellare spektre. Selve identifikationen af disse 
molekyler er meget vigtig, men endnu vigtigere er en dybere 
karakterisering for at forstå molekylernes betydning og funktion i 
det interstellare medium”. 

Hendes teoretiske og praktiske arbejde som forsker har også gjort 
hende afklaret med hensyn til fremtiden: 

”For dem, der har lysten er der beskæftigelse fremover som for-
sker, men jeg har også lyst til at se, hvordan det, jeg har lært 
kan bruges i praksis, enten indenfor undervisning, erhvervsliv 
eller behandlingssystemet. Man er godt rustet, både teoretisk 
og praktisk med en ph.d.- grad fra IFA i bagagen. Graden leder 
naturligt tankerne mod en karriere i den akademiske verden, 
men de mange redskaber, jeg har fået, kan i meget høj grad 
også anvendes i fx det private erhvervsliv. En dag i laboratoriet 
byder på mange tekniske udfordringer, og diagnosticering og 
fejlfinding sidder efterhånden på rygraden. Gennem de kurser, 
vi bliver tilbudt, kan man lære meget andet end det direkte fag-
ligt relevante - fx akademisk engelsk, formidling, projektledning. 
Desuden har jeg stor glæde af at undervise yngre studerende,”

små skridt på Vejen moD erkenDelse

Selv om det ikke er det, der optager os til hverdag, handler fysik og astronomi også om, hvor vi selv
kommer fra, og al ny viden er et lille skridt på vejen mod erkendelse. Da Benedikte Klærke fik fysik
i 7. klasse, blev hun fanget af tanken om, at man helt grundlæggende kan finde ud af, hvordan
verden hænger sammen. Det er den interesse, der stadig driver hende som ph.d.-studerende.

Benedikte klærke



InstItut for fysIk og AstronomI8

”Vi har fundet en verden, hvor forholdene på overfladen er sådan, 
at vi i jordisk forstand ville kunne overleve,” siger lektor i astronomi 
Hans Kjeldsen. ”Man har i mange år haft radioantenner rettet mod 
planeterne, hvis de skulle finde på at sende et signal. Det er meget 
fascinerende og ikke pjat; forskere sidder og diskuterer, hvordan vi 
ville kommunikere med en intelligent civilisation derude! Vi har in-
tet hørt derudefra, men vi er gået fra intet at vide til at kunne måle 
på de faktiske forhold. Næste skridt er at se om der er biologisk 
aktivitet. Det sker ikke i morgen, men vi har tid nok”.

I marts 2009 opsendte USA Kepler-satellitten med det mål at fore-
tage meget nøjagtige målinger af mange tusinde stjerners lys-
styrke. Hensigten med disse lysmålinger er at afsløre eksistensen 
af planeter, som i deres kredsløb kommer ind foran deres stjerne 
og skygger for en lille del af dens lysende overflade. På den måde 
har Kepler-satellitten fundet en mængde nye planeter i kredsløb 
omkring andre stjerner end solen. 

 Siden 2009 har Aarhus-astronomerne gennem et unikt samar-
bejde med NASA haft adgang til data fra Kepler-satellitten, og fra 
2012 tager astronomerne et nyt teleskop i brug, som Aarhus Uni-
versitet i samarbejde med Københavns Universitet og Instituto de 
Astrofisica de Canarias i Spanien har opstillet på Teide Observa-
toriet på Tenerife. Teleskopet skal fjernstyres fra Aarhus Universitet, 

og vil i de kommende mange år blive flittigt brugt af forskere og 
studerende til at afsløre nye detaljer om planeter og stjerner.  

stjerneskælv og asteroseismologi
Astronomer verden over har siden opsendelsen af Kepler anvendt 
målingerne til at lede efter stjerneskælv på overfladen af de mange 
forskellige stjerner, som kepler observerer. Ved at måle periodiske 
lysvariationer fra stjerneskælv, kan astronomerne bestemme hvilke 
fysiske forhold, der råder dybt inde i stjernerne via en type under-

mælkeVejen
er rykket nærmere

Detaljerede undersøgelser af stjerner og
planeter i universet foregår ved observationer
med de mest moderne teleskoper og
rumsonder. På Aarhus Universitet arbejder
forskerne med såvel observationer som
beregning af computermodeller, og inden
for kort tid er der sket en forskningsmæssig
revolution i datakvalitet, der har vist forskerne,
at mange af deres teoretiske modeller skal
revideres. Men ét resultat har for alvor fået alle
op af stolene: opdagelsen af Kepler 22b, den
første planet uden for vores eget solsystem,
hvor overfladeforholdene i princippet vil tillade
liv af den type, vi kender fra Jorden.fo

to
: n

A
sA

nyt oBsErVAtorIum
På tEnErIfE

Den geografiske placering og den klare, 
rolige luft ved toppen af vulkanen teide 
er perfekte forhold for et observatorium. 
Aarhus Universitet har i samarbejde med 

Københavns Universitet og Instituto de Astrofisica de Canarias i Spanien 
opstillet et nyt teleskop, der skal fjernstyres fra Aarhus Universitet. Via 
webcam kan man allerede nu følge med i forholdene på solskinsøen, 
og online-forbindelsen betyder, at man kan aflæse resultaterne fra tele-
skopet hjemme i laboratoriet.  

Hans kjeldsen
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søgelser som kaldes for asteroseismologi. 
De asteroseismiske undersøgelser af 
kepler-satellittens målinger ledes af 
forskerne ved Aarhus Universitet og via 
kepler Asteroseismic science operati-
ons Centre (KASOC) ved Institut for Fysik 
og Astronomi, bliver målinger fra satellit-
ten fordelt til 540 forskere ved over 100 
institutioner i 30 lande over alt i verden.

I de seneste to år er det lykkedes at afsløre flere og flere detaljer 
om stjernernes indre opbygning og om deres udvikling. kepler-sa-
tellittens målinger viser os stjernerne på en hidtil ukendt måde og 
muliggør dybdegående undersøgelser, som det før satellitten blev 
sendt op, havde været umuligt at opnå. Blandt de epokegørende 
resultater som asteroseismologien har resulteret i er ny viden om, 
hvordan de såkaldte kæmpestjerner roterer inden i.

kæmpestjerners indre rotation
når stjernerne bliver gamle, vil de udvikle sig til såkaldte kæmpe-
stjerner, som kan være 5 til 100 gange så store som vores egen 
stjerne solen; en fase vores egen sol vil nå om godt 5 milliarder år. 

Det har længe været kendt, at stjernerne roterer, men normale ob-
servationer siger kun noget om rotationen på stjernens overflade.  
Observationer af solskælv, bl.a. analyseret i Aarhus, har vist at Solens 
indre roterer med stort set samme hastighed som overfladen. Men 
dette vil ændre sig, når den engang bliver til en kæmpestjerne. når 
en stjerne udvikler sig til en kæmpestjerne, vil det ske ved at selve ker-
nen trækker sig sammen, mens den ydre del af stjernen puster sig op 
til mange gange den oprindelige størrelse. Ligesom en skøjteløber, 
der roterer hurtigere, når hun trækker armene ind til kroppen, vil også 
stjernens indre rotere hurtigere, når kernen trækker sig sammen.

De nye resultater viser, at den indre del af kæmpestjerner-
ne roterer så hurtigt, at den når at dreje ti omgange, mens 
overfladen roterer én omgang. Dette er et eksempel på, 
hvordan forskernes teorier og beregninger kan observeres i 
praksis med Kepler-satellittens helt enestående målinger.

stjerneskælv og planeter
målinger af stjerneskælv giver ikke kun oplysninger om 

rotation i stjernernes indre. Forskerne måler også, hvor 
stor stjernens diameter er, hvad dens masse er og ikke 
mindst hvor gammel stjernen er. Ved at kombinere 
målingerne af nye planeter fra kepler-satellitten med 
stjerneskælv og asteroseismologi, kan astronomerne 

opbygge et mere komplet billede af de nye planetsy-
stemer og deres egenskaber. Det er fx muligt at beregne 

hvordan forholdene er på overfladen af de fundne planeter.

fremtiden – er der mon liv derude?
I de kommende år vil astronomerne finde mange flere planeter, og 
mange af de nyopdagede planeter vil blive underkastet detalje-
rede studier, hvor man håber at kunne afsløre de præcise forhold 
på overfladerne og bestemme egenskaberne ved den atmosfære, 
som omgiver de fleste af de planeter, man finder. 

Lektor Hans kjeldsen konkluderer, at vi med de nye måleresultater 
står foran helt nye erkendelser:
”Spørgsmålet om der findes andre verdener derude har stået åbent i 
et par tusinde år, siden grækeren Epikur formulerede det. Men der har 
ikke eksisteret et apparat, der har kunnet svare på det. Kepler-satellit-
ten er det første menneskeskabte apparat, der kan finde de steder, vi 
skal undersøge nærmere for at svare på disse fundamentale spørgs-
mål: Findes der steder, der er beboelige, og er de beboede? ”

Astronomerne håber bl.a. at finde ud af, hvilke planeter der rummer 
vand, og hvilke planeter der har oxygen i atmosfæren. Det vil give 
de første indikationer af, om der kunne findes biologiske processer 
på planeterne. Alle disse undersøgelser sker i et stort internationalt 
samarbejde og involverer forskere og studerende fra Aarhus Uni-
versitet. Måske bliver det en af Aarhus-gruppens ph.d.-studerende, 
der som den første i verden finder tegn på liv i rummet?

Illustration: nAsA

kepler-satellitten
– en meget nøjagtig lysmåler

kepler-satellitten observerer stort set uafbrudt det sam-
me felt på himlen i stjernebillederne Svanen og Lyren,
og må nok betegnes som en af den amerikanske ru-
morganisation nAsAs mest succesfulde missioner. mis-
sionen vil fortsætte i de kommende år og forventes at
levere nye målinger indtil 2016 og måske længere.

KEPLER-22B – DET FøRSTE STED SOM TILLADER LIV 

Ikke længe efter offentliggørelsen af Keplers første planet kunne NASA – i samarbejde med Aarhus-forskerne 
– offentliggøre opdagelsen af den første planet uden for vores eget solsystem, hvor overfladeforholdene i prin-
cippet vil tillade liv af den type, vi kender fra Jorden. Planeten – som kaldes Kepler-22b – kredser omkring sin 
moderstjerne på 290 døgn, altså næsten lige så lang tid som det tager Jorden at kredse én gang omkring 
Solen. Planetens overfladetemperatur er beregnet til at ligge tæt på Jordens overfladetemperatur. Planetens 
diameter er lidt mere end dobbelt så stor som Jordens diameter, men endnu kendes ikke planetens præcise 
masse, og derfor er det usikkert, hvilken atmosfære og overflade der findes på Kepler-22b. Inden for nogle få år 
forventer astronomerne, at kepler-satellittens målinger vil afsløre eksistensen af planeter på størrelse med Jor-
den i baner med samme størrelse, som den Jorden kredser rundt om Solen i. Afstanden til Jorden er 620 lysår.

InstItut for fysIk og AstronomI
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Dette sætter os imidlertid i et paradoks, for når vi bruger energi til at 
skabe en partikel, skabes der altid samtidig en antistof-partikel. Anti-
stof er en slags ”ond tvilling” til almindeligt stof. For hver type partikel 
(elektroner, protroner, neutroner) som udgør atomerne i vores verden, 
findes der en tilhørende antipartikel, som har samme masse men 
med modsat elektrisk ladning. stof og antistof er ikke glade for at blive 
blandet: Hvis fx en elektron-antipartikel, en positron, mødes med en 
elektron, vil de blive til et glimt af energi. Derfor vil et univers med lige 
dele stof og antistof ikke være stabilt. Så hvorfor er der i dag kun stof i 
vores univers, når der oprindeligt blev skabt lige dele stof og antistof?

Dette mysterium driver en Aarhus-ledet gruppe ved det Europæi-
ske forskningscenter CErn, der ligger ved geneve. ALPHA-ekspe-
rimentet (Antihydrogen Laser Physics Apparatus) arbejder med det 
mest simple antistofatom, antibrint (den ”onde tvilling” til Niels Bohrs 
brintatom), der består af en antiprotron og en positron. Antiprotro-
nerne skabes i CERNs partikelacceleratorer i høj-energi-kollisioner. 
Aarhus-forskere har været banebrydende i studiet af antistof siden 
2002, da de i et tidligere eksperiment, ATHENA, beviste, at det er 
muligt at skabe antibrintatomer i tilstrækkelige mængder til at de 
kan studeres.

Det spørgsmål, som ALPHA stiller, er meget simpelt: “Adlyder stof og 
antistof de samme fysiske love?” Vores bedste teori, den såkaldte 
”standardmodel” siger, at der skal være symmetri mellem stof og 
antistof. Der er således intet i denne teori, der forhindrer en verden 
lavet helt af antistof. Det er som om naturen under sin udvikling tog et 

skarpt sving til højre, hvor et skarpt sving til venstre havde været lige så 
muligt – og vi forstår ikke hvorfor. Der er adskillige måder hvorpå man 
kan nærme sig svaret på dette spørgsmål: Én er at se på meget høje 
energier, som det sker ved CERNs gigantiske LHC-accelerator, hvor 
man søger efter nye fysiske fænomener ved de største partikelener-
gier, vi mennesker indtil nu har været i stand til at skabe.

ALPHAs måde er meget anderledes. man studerer antibrintatomets 
struktur, så den kan sammenlignes med almindelig brints struktur. 
standardmodellen forudsiger, at de skal være ens; at de to slags 
atomer fx skal udsende eller absorbere præcis de samme lys-
bølgelængder. At sammenligne med almindelig brint er en god 
ide, idet brintatomet er meget, meget velkendt. således kendes 
bølgelængden af en af spektrallinjerne med en præcision på 1: 
1.000.000.000.000.000. Målet for ALPHA er at lave lige så nøjagtige 
målinger på antibrint. Ideen er at se, om der er en (uventet) forskel. 
ALPHA er et internationalt samarbejde mellem ca. 40 fysikere og 
studenter fra 16 forskellige lande, som har foregået siden 2006. 
ALPHA er nu verdensførende inden for antibrintforskning og er ble-
vet dækket intenst i verdenspressen. for nyligt demonstrerede for-
skerne, at man kan opbevare antibrintatomer i elektromagnetiske 
felter i op til 1000 sekunder (2011), og i 2012 har de vist, at man kan 
lave målinger af visse af antibrints absorbtionsbølgelængder. 

Antistof er alvorligt arbejde – ikke bare et emne for science fiction-
romaner som ”star trek” og ”Engle og Dæmoner” – selvom den sidste 
var inspireret af ALPHA.

Antistof – Den onDe tVilling?

Et at de største ubesvarede spørgsmål i fysikken er samtidig overraskende simpelt: ”Hvorfor
er vi her”? Den såkaldte ”Big Bang”-teori for Universets oprindelse siger, at det begyndte sin
eksistens som et glimt af ren energi. noget af energien (E) blev senere omdannet til masse (m)
ifølge Einsteins berømte formel E=mc2, hvor c er lysets hastighed.

Et rIgtIgt gEnnEmBruD
Fysikeren Jeffrey Hangst fra Aarhus Universitet har sammen med et internationalt forskerhold 
i CErn taget endnu et stort skridt i retning af at opklare gåden om antistof – og dermed om 
universet. Det internationale forskerhold, som ledes af Jeffrey Hangst, skabte i 2002 sensation 
ved, som det første forskerhold, at skabe antistof i form af antibrint. I 2010 lykkedes det holdet 
at fange og fastholde antibrintatomer i 1000 sekunder, inden de blev tilintetgjort ved kontak-
ten med almindeligt stof. og nu er det så endelig lykkedes at udføre målinger på de indfan-
gede antibrintatomer. Endelig, fordi hele formålet med at skabe og fastholde antistoffet var at 
kunne måle på det og dermed studere dets egenskaber i forhold til almindelig brint. 
”Dette er det allerstørste resultat i min karriere. Det er det, alle de andre resultater har 
lagt op til. De var de tekniske skridt, som var nødvendige, for at vi kunne nå frem til dette. 
Man hører ofte om banebrydende resultater, og dette er et vigtigt et af slagsen, et rigtigt 
gennembrud” 

Jeffrey Hangst.  Foto: CERN
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undervisningen er på alle niveauer forskningsbaseret, og kursusud-
buddet i de senere dele af studiet afspejler instituttets forsknings-
aktiviteter. De studerende udfører selvstændige undersøgelser på 
videnskabeligt niveau under kandidatuddannelsens specialestu-
dium og især under ph.d.-uddannelsen, der er en egentlig forsker-
uddannelse. Beskæftigelsesmulighederne for IFAs kandidater og 
ph.d.er er mange og særdeles gode.

struktur
studerende optages fra de gymnasiale uddannelser på den treåri-
ge bacheloruddannelse. Kandidatgraden opnås ved efterfølgende 
gennemførsel af den toårige kandidatuddannelse. Den fireårige 
ph.d.-uddannelse bygger videre på første år af kandidatuddannel-
sen. Man kan alternativt optages på ph.d.-uddannelsen efter endt 
kandidatuddannelse, hvorved ph.d.-uddannelsen bliver treårig.

udbud
IFA huser bacheloruddannelsen i fysik og tre naturvidenskabelige 
kandidatuddannelser: fysik, Astronomi og Videnskabsstudier. En 
bachelorgrad i fysik giver endvidere adgang til den tekniske kan-
didatuddannelse optik og Elektronik, som til dels foregår ved IfA.

indhold
På bacheloruddannelsen studeres den klassiske såvel som den 
moderne fysiks hovediscipliner. Indholdet er international stan-
dard. Der opbygges et solidt fundament i matematik, og den stu-
derende introduceres til at løse fysiske problemstillinger ved com-
puterberegninger og -simuleringer. Der indgår laboratoriearbejde 
i betydeligt omfang, eksperimentelle og teoretiske projekter samt 
videnskabsteori. Den studerende kan gennem tilvalg selv præge 
sin uddannelse i betydelig grad.

kandidatuddannelsen er en individuelt tilrettelagt toårig over-
bygningsuddannelse. Der kan vælges blandt en bred vifte af 
videregående kurser, og forholdet mellem bredde og dybde vil 
i udstrakt grad være styret af den enkelte students ønsker. specia-
lestudiet, som udgør afslutningen på kandidatuddannelsen, har 
et omfang på et halvt til et helt årsværk. Det er et selvstændigt 
eksperimentelt eller teoretisk studium af en eller flere faglige pro-
blemstillinger, og det foregår under individuel vejledning. målet 

med specialestudiet er, at den studerende bliver i stand til at tilret-
telægge, gennemføre og skriftligt afrapportere en undersøgelse 
på videnskabeligt niveau. 

I løbet af kandidatuddannelsen er der mulighed for at søge opta-
gelse på ph.d.-uddannelsen. optagelsen foregår som oftest inden 
kandidatuddannelsens speciale påbegyndes, idet specialestudi-
ets mål opnås under ph.d.-studiet. Ved denne forskeruddannelses 
begyndelse følges en række kurser, og der påbegyndes et forsk-
ningsprojekt. Projektet, som er ph.d.-uddannelsens hovedelement, 
kan være teoretisk og/eller eksperimentelt. 

beskæftigelse og karriere
Der er er særdeles gode erhvervsmulighederne for  kandidater og 
ph.d.’ere fra IFA. Der er praktisk taget ingen arbejdsløshed. Fysikere 
og astronomer får især ansættelse inden for undervisning, fx på 
gymnasier, inden for forskning – såvel grundforskning som anvendt 
forskning - det sidste på lige fod med civilingeniører, inden for det 
private erhvervsliv og på hospitaler.

uDDannelse VED IfA

Uddannelse er en af IFAs hovedopgaver.
Instituttet uddanner bachelorer, kandidater og
ph.d.er. Næsten alle, som tager en bachelorgrad
i fysik, fortsætter på et kandidatstudium,
hovedparten på IFA. IFA uddanner ca. 30
kandidater og ca. 10 ph.d.er pr. år. 
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WE ARE THE MISSING LINK

eagleyard Photonics is a global leading provider of High Power Laser
Diodes with wavelengths ranging from 650 nm to 1120 nm. Our
products combine maximum power, highest durability and
excellent beam quality – well suited for industrial, medical,
defense/space and scientific applications.

Being a partner of the world�renowned Ferdinand�Braun�Institute
(FBH) eagleyard is at the leading edge of semiconductor laser
technology. With our excellent competence and know�how we
close the gap between research and industry, since we understand
both worlds and link them together. This secures the supply of
reliable and mature products to our customers worldwide

Certified processes and designs, supplier evaluation, and customer
and employee satisfaction are standard conditions at eagleyard’s
daily performance.
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institut for fysik og astronomi i tal (2012): 
14 professorer og 35 lektorer og andre forskere• 
46 postdocs• 
48 teknisk-administrative medarbejdere• 
64 ph.d.-studerende + 24 iNANO-ph.d.- • 
studerende
125 optaget på bacheloruddannelsen• 
4 kandidatuddannelser• 
35 blev kandidater i 2011• 
Ca. 300 publikationer• 

forskningsområder: 
Acceleratormassespektrometri• 
Astrofysik og kosmologi• 
Atomar-, molekylær- og optisk fysik• 
Biofysik• 
CErn-relateret fysik• 
faststof- og materialefysik• 
subatomarfysik• 

nanofysik• 
Overfladefysik• 
statistisk fysik• 
Videnskabsstudier• 

forskningscentre knyttet til institut 
for fysik og astronomi: 

AMS 14C Dating Centre• 
CVs – Center for Videnskabsstudier• 
The Danish Mars Project• 
DCSC – Danish Center for Scientific   • 
Computing
inAno – Interdisciplinary nanoscience Center• 
IsA – Institute for storage ring facilities• 
LTC – The Lundbeck Foundation   • 
Theoretical Center
nICE – national Instrument center for CErn • 
Experiments
SAC – Stellar Astrophysics Centre• 


