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Ångström-föreläsningarna i Uppsala 
 
stöds ekonomiskt av Kungliga Vetenskapsakademien. De ingår i en serie föreläsningar 
som hålls årligen på olika universitetsorter och som fått namn efter pionjärer i svensk 
fysik (Rydbergsföreläsningarna i Lund, Manne Siegbahn- och Oskar Klein-
föreläsningarna i Stockholm), eller efter ett speciellt ämnesområde (Mesoskopiska 
dagarna i Göteborg). En av avsikterna med dessa besök av internationellt framstående 
forskare är att ge svenska fysiker möjlighet till närmare kontakt med de grenar av 
fysiken där speciella framsteg gjorts under senare år. 
 
Valet av föredragshållare bestäms av en särskild kommitté där medlemmarna 
representerar olika verksamheter inom Ångströmlaboratoriet. Föreläsarna stannar oftast 
under flera dagar, vilket ger möjlighet till diskussioner med kollegor i Uppsala och 
övriga Sverige. 
 
Föreläsningarna ges till minne av Anders Jonas Ångström och hans son Knut Ångström. 
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Årets Ångströmföreläsning är den tjugonde i ordningen. Med anledning av detta 
jubileum har kommittén sammanställt en översikt av de gångna årens föreläsningar. 
Den består av samling av de pressmeddelanden som har utsänts varje år i samband 
med annonseringen. Till vart och ett av dessa har fogats en sida med kommentarer 
”Vad hände sedan inom området?”.  
 
Dessa presentationer är avsedda för fysikintresserade i allmänhet och försöker ge en 
bild av den avancerade forskning som föreläsaren behandlar, på svenska och utan 
användning av alltför komplicerade facktermer. Vi hoppas att dessa glimtar från 
spetsforskningen inom de aktuella områdena kan vara en stimulerande läsning för 
många och även bidra till intresset för framtida Ångströmföreläsningar. 
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Ångströmföreläsningen 

1999 
Den 17 maj, kl 15.15 

Rum 2001, Ångströmlaboratoriet 
 

 
 

Professor Vladimir Braginsky 
Moskva 

 
DETECTION OF GRAVITATIONAL WAVES AND 

QUANTUM MEASUREMENTS 
   
Gravitationsvågor utsänds när objekt med stor massa accelereras. Det finns hittills endast indirekta 
bevis för deras existens, men direkta mätningar av längdförändringar (av storleksordningen 1:1021) 
planeras nu vid  LIGO (Laser Interferometer Gravitational Observatory), Hanford, USA. 
Kvantmekaniken sätter gränser för en sådana extrema mätningar på gravitationsantenner, och 
metoder att komma till rätta med detta skall diskuteras. 
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Pressmeddelande: 
DETECTION OF GRAVITATIONAL WAVES AND QUANTUM MEASUREMENTS 
 
Årets Ångströmsföreläsare är professor Vladimir Braginsky från Moskva. Hans 
specialitet är detektion av gravitationsvågor. Sådana har ännu inte påvisats i direkta 
mätningar, men stora ansträngningar pågår på flera ställen i världen för att man skall 
kunna göra detta. Man väntar sig att gravitationsvågor skall sändas ut när stora massor 
accelereras och det finns indirekta bevis för att detta sker genom de s. k. dubbelpulsarer 
som Hulse och Taylor upptäckte 1974 (vilket gav upphov till Nobelpriset 1993). När 
dessa objekt cirkulerar runt varandra kan de förlora energi genom gravitationsstrålning 
och resultatet visar sig som en liten ändring i rotationshastigheten. Man har nu mätt upp 
förlusten under ca. 20 år och resultatet ligger mycket nära det som förutsägs av 
Einsteins teori. Men den direkta effekten av accelererande kosmiska objekt har ännu 
inte kunnat mätas eftersom den är extremt liten. 
 
Det som händer när en gravitationsvåg träffar jorden är att alla avstånd förminskas 
något, samtidigt som de förlängs i riktningen vinkelrätt däremot. Det har uppskattats att 
även verkligt stora kosmiska katastrofer, såsom kollision av två svarta hål, skulle ge 
upphov till en förändring av avstånden här på jorden av endast en del på 1000 000 000 
000 000 000 000 000. Den mätnoggrannhet som skulle behövas för att konstatera om   
en gravitationsvåg har nått detektorn måste därför vara extremt hög (vi erinrar oss här 
att Anders Jonas Ångströms längdenhet är en 10 000 000 000-del av en meter, vilket 
skulle innebära att om mätsträckan vore en meter så skulle man behöva mäta på 0, 
000000 000 01 Å när) och dessutom undertrycka det brus som kommer från alla andra 
störningar till samma extrema nivå. Braginskis föredrag kommer att handla om hur man 
moderna spektroskopiska knep planerar att klara av detta, men också det faktum att när 
man försöker detektera så små längdändringar stöter man på kvantmekaniska 
begränsningar, även om det som man använder som mätobjekt är ganska tunga 
metallcylindrar eller upphängda speglar. 
 
Den förste som gjorde allvarliga försök att mäta gravitationsstrålning var amerikanen 
Joseph Weber på 1960-talet. Braginsky arbetade senare med samma typ av upphängda 
metallcylindrar i Moskva och förbättrade succesivt känsligheten och detektionstekniken. 
Han var först med att inse att kvantmekaniken ger en gräns för hur små ändringar man 
kan mäta, på grund av att själva mätningen vid denna gräns ger lika stor störning på 
mätobjektet som den signal man försöker mäta. Denna gräns kallas sedan dess 
”Braginskis standardgräns”. Men inte nog med detta; han föreslog att man med vissa 
knep kunde minimera kvantmekanikens effekter och kallade denna mätstrategi för 
”oförstörande mätning”. 
 
De senaste teknikerna kommer att tillämpas vid ett av de verkligt stora försöken att 
detektera gravitationstrålning, det s. k. LIGO-projektet i USA, där Braginsky fungerar 
som expert. LIGO (som är en förkortning av ”Laser-Interferometer Gravitational 
Observatorium) håller på att byggas upp i Hanford, Washington State och liknande 
anordningar är planerad (en till i Hanford, två i Louisiana och två i Japan). Alla dessa 
tänker man sig skall vara hopkopplade om ca. 10 år till ett nätverk med vars hjälp man  
inte bara kan registrera eventuellt samtidiga signaler utan även få upplysning om den 
riktning de kommer ifrån samt något om de strålande objektens karaktär. LIGO-
observatoriet i Hanford har två vinkelräta armar med 4 km längd som utgår från en 
gemensam punkt. I denna och i ändarna på varje arm har man hängt upp speglar med en 
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vikt av ca. 10 kg som utgör själva detektorerna. Ljus från en laser får reflekteras mellan 
alla tre speglarna och om avståndet skulle öka i den ena armen och samtidigt minska i 
den andra vinkelrätt däremot så får man en förskjutning i ljusets fas som kan mätas om 
den är tillräckligt stor.  
 
Anders Jonas Ångström var en pionjär när det gällde att mäta mycket små skillnader i 
ljusvåglängder. Inför uppgiften att detektera gravitationsvågor måste nu noggrannheten 
i avståndsmätningar pressas till det yttersta; faktiskt till det möjligas gräns. Detta är en 
utmaning, men skulle man lyckas åstadkomma ett teleskop för gravitationsvågor skulle 
det betyda att man kan se händelser i kosmos med helt nya ögon. Man har ju redan sett 
hur radioteleskopen vidgat våra vyer jämfört med vad man kan se med optiska teleskop.  
Här förlitar man sig inte på ljus eller annan elektromagnetisk strålning som utsänds utan 
på själva rörelsen hos de mycket tunga objekt som döljer sig ute i världsrymden. 
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Kommentar: 
 
Braginsky 1999 
 
Det skulle dröja 16 år innan LIGO (the Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) 
var tillräckligt utvecklat för att man skulle kunna se den första signalen från en 
gravitationsvåg. Vladimir Braginsky hann precis uppleva detta. Han dog den 29 mars 2016, 
ett halvt år efter det uppmärksammade genombrottet den 14 september 2015, då de två LIGO-
observatorierna i Hanford och Louisiana uppfångade gravitationsvågor alstrade under 
kollisionen av två svarta hål. Upptäckten ledde till Nobelpriset 2017 för Rainer Weiss, Berry 
C. Barish och Kip S. Thorne. Braginsky var en av författarna till huvudpublikationen. 

 

 
 

  Brusnivå 2016                               Bruskällor 
 
LIGO uppgraderades från ”Initial LIGO” som startades år 2000 till ”Advanced LIGO” som år 
2016 nått den känslighet som visas i nedanstående figur. Där är upphängningen av speglarna 
så perfekt att för signalfrekvenser som överstiger 50 Hz har man nått kvantgränsen, dvs. dessa 
relativt tunga objekt fungerar som kvantmekaniska oscillatorer. Vill man nu gå vidare i 
brusreducering återstår att fullt tillämpa den idé som Braginsky beskrev i sin 
Ångströmföreläsning 1999 med ”squeezed” (klämt) laserljus för att kringgå Heisenbergs 
obestämdhetsrelation och nå ytterligare känslighet i bestämda observationsriktningar. Arbetet 
med detta pågår, men ett problem är det strålningstryck som orsakas av själva laserljuset. 
 
Vid upptäckten av gravitationsvågorna medverkade även observatoriet VIRGO i Italien. 
Senare har signaler från två ytterligare kosmiska händelser observerats. För en av dessa har 
man med hjälp av alla tre observatorierna kunna lokalisera källan till en viss begränsad del av 
stjärnhimlen. 
 
LISA (Laser Interferometer Space Observatory) är ett  – för 2030 – planerat rymdbaserat 
observatorium som består av tre komponenter i satellitbanor runt solen. Dessa bildar en 
rätvinklig triangel med axlarna 1 600 km. Eftersom känsligheten är störst för våglängder av 
samma storleksordning som ”antennen” skulle man då kunna detektera kosmiska händelser 
långt under 1 Hz, dvs. från supermassiva svarta hål. 
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Ångströmföreläsningen 

2000 
Den 8 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 

 
 

Prof. Wilson Ho,  
Cornell Univ., USA 

 
CHEMISTRY AT THE ÅNGSTRÖM LEVEL 

 
För första gången i kemins historia är det nu möjligt att observera kemiska reaktioner, 
molekylers rörelse och deras växelverkan med elektroner på ytor. De instrument som gör 
detta möjligt är STM (the Scanning Tunneling Microscope) i kombination med inelastisk 
tunnel-spektroskopi (IETS).  
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Pressmeddelande: 
KEMI PÅ ÅNGSTRÖMNIVÅN 
 
I ett typiskt kemiskt experiment blandar man olika kemikalier i ett provrör och 
konstaterar att en kemisk reaktion har ägt rum, t.ex. genom att studera färgförändringar 
eller utfällningar. Man drar då slutsatsen att atomerna i provet har grupperat om sig på 
något sätt och bildat nya molekyler. Man kan också gå vidare och bestämma de 
energiändringar som sker när olika molekylära bindningar formas eller bryts upp genom 
att mäta hur temperaturen ändras i provet som helhet. I moderna kemiska laboratorier 
kompletteras dessa mätningar med en rad spektroskopiska metoder, som ger 
upplysningar om molekylernas detaljerade uppbyggnad och deras rotations- och 
vibrationstillstånd. Men det har varit en gemensam egenskap för alla dessa metoder att 
man måste mäta på prover som innehåller ett mycket stort antal molekyler (man 
påminner sig att Avogadros tal, som talar om hur många molekyler man har i en 
grammolekyl av ämnet, kan uttryckas som en sexa följd av 23 stycken nollor!). Man har 
därför egentligen aldrig "sett" förloppen på den enskilda molekylära nivån direkt, även 
om kemisternas molekylära modeller naturligtvis varit mycket väl grundade. 
 
Kan man då inte göra metoderna känsligare och mäta på ett mindre antal molekyler, så att 
man verkligen ser vad som händer atom för atom eller molekyl för molekyl? Detta ansågs 
tills helt nyligen som en utopi, men 1998 visade en forskningsgrupp från Cornell-
universitetet i USA, under ledning av professor Wilson Ho, att man kan bygga upp enskilda 
molekyler atom för atom på en yta och sedan göra detaljerade mätningar på en av dessa. Det 
som gjorde detta möjligt var en kombination och en förbättring av två tidigare kända 
tekniker: sveptunnelmikroskopet (på engelska: "scanning tunneling microscope" eller STM) 
och inelastisk elektrontunnling ("inelastic electron tunneling spectroscopy, IETS). Med ett 
STM kan man söka av ett litet parti av en yta, med en upplösning som är så stor att enskilda 
atomer framträder klart. Detta åstadkommer man genom att föra en mycket tunn spets över 
provets yta; så nära att elektroner kan förflytta sig från spetsen till provytan genom 
kvantmekanisk tunnling.  
 
Den vanliga tillämpningen av ett STM är att man kartlägger ytans "topografi", dvs. man ser 
hur atomerna sticker upp i mer eller mindre regelbundna mönster. Om man sveper med 
spetsen över provets yta samtidigt som man ser till att tunnelströmmen hela tiden hålls 
konstant får man fram en sådan kartbild, eftersom spetsen då måste höja eller sänka sig så att 
den följer ytan på ett visst avstånd. Med noggrann registrering av spetsens  rörelse i höjdled 
kan man särskilja höjdskillnader på bråkdelar av en ångström, dvs några miljarddels mm. I  
en senare tillämpning har man börjat förflytta enstaka atomer på ytan med hjälp av spetsen 
på ett STM (man erinrar sig de första bilderna på detta för snart 10 år sedan, då man förde 
ihop några atomer på ytan så att de bildade vissa bokstäver). Det nyaste steget i denna 
riktning är att man bygger upp molekyler på en yta, t.ex. molekylen Fe(CO)2 genom att i tur 
och ordning foga ihop en Fe-atom, en CO-grupp och sedan ytterligare en CO-grupp. Den 
geometriska formen kan hela tiden följas under uppbyggnaden. Eftersom de ingående 
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atomerna också är mer eller mindre bundna till ytan blir den färdiga Fe(CO)2-molekylen 
naturligtvis något olik den som man normalt finner i gasfas, men denna skillnad är just en av 
de aspekter som man vill studera när det gäller molekylers adsorption på ytor. 
 
Under 1990-talet har Wilson Ho och medarbetare visat att man kan få fram ytterligare 
upplysningar om ytadsorberade molekyler med hjälp av STM-utrustning om man repeterar 
experimenten med olika elektriska spänningar mellan STM-spetsen och ytan. När man 
ändrar spänningen finner man vissa språng i tunnelströmmen som har att göra med att 
sannolikheten för elektronöverföring mellan spetsen och den adsorberade molekylen 
plötsligt ändras. Med denna teknik, som kallas IETS (eng. "inelastic tunneling 
spectroscopy"), kan man få reda på hur de adsorberade molekylerna vibrerar eller roterar, 
eller om molekylerna reagerar kemiskt med andra atomer eller molekyler på ytan. Det 
senaste steget i denna utveckling togs i Ho's grupp 1998, då denna kombination av  
mätningar med STM och IETS kunde utföras på enskilda utvalda molekyler. För att 
åstadkomma detta behövde man konstruera ett STM som arbetade i ultrahögvakuum och vid 
så låg temperatur (endast några grader från absoluta nollpunkten) att bakgrundsbruset i 
signalerna kunde undertryckas effektivt. Det krävdes också en stabilitet  på 0.01 Å 
(Ångströmsenheter) i höjdled och 0.1 Å i sidled för att få tillräcklig mätnoggrannhet.  
Energianalysen  kunde samtidigt göras med sådan känslighet att enskilda kemiska 
bindningar i molekylen kunde studeras. 
 
Wilson Ho's arbeten har alltså uppfyllt den gamla drömmen att kunna studera kemiska 
reaktioner hos en enskild molekyl. Man ser fram emot en vidare utveckling av dessa 
metoder, t.ex. kan man studera hur olika föroreningar eller oregelbundenheter på ytan 
påverkar molekylen. En annan aspekt är att man med STM kan följa utvecklingen under 
ganska lång tid; man skulle då kunna observera fenomen som har mycket låg sannolikhet, 
såsom diffusion genom kvantmekanisk tunnling även för tyngre atomer. Man kan säga att 
Wilson Ho och medarbetare med detta har flyttat ner studiet av kemin till Ångströms-nivån 
på längdskalan. 
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Kommentar: 
Wilson Ho, 2000 
 
Atomers och molekylers adsorption på ytor är fortfarande ett mycket aktivt forskningsområde. 
Det gäller såväl deras växelverkan och deras rörlighet (som kan förstärkas genom 
tunneleffekter) som hur molekyler förändras i sin geometri då de placeras på olika ytor. 
Wilson Ho’s forskningsgrupp har fortsatt att vara en av de ledande inom detta område. 
 

           
 
I bilden till vänster uppmäts en molekyls förändring i utsträckning då den placeras på en 
metallyta.  På samma sätt kan man studera molekylers inbördes reaktioner och bindning på 
ytor och deras självorganisation. Ett annat aktuellt exempel är ‘kopplade vibrationer mellan 
två molekyler’, Phys. Rev. Lett., 118, 036801 (2017). 
 
I ett arbete från 2016 studerade Wilson Ho och medarbetare van der Waals-kraften mellan 
Xe-atomer placerade på en yta med hjälp av en STM-spets försedd med en CO-molekyl som 
sensor (se bilden till höger). Denna attraktionskraft avtar snabbt med avståndet mellan Xe-
atomerna. Van der Waals-kraftens ursprung diskuteras fortfarande flitigt. Den antas uppstå 
genom korrelerade fluktuationer hos elektronladdningarna, vilka leder till momentana dipol-
dipolväxelverkningar (J. Phys. Chem. Lett., 7, 5205-5211 (2016)). 
 
Vätemolekylers uppförande på ytor är intressant ur flera synpunkter. År 2017 studerade 
samma forskargrupp rotations- och vibrationsövergångar hos H2-molekyler, svagt 
adsorberade på Au (110)-ytor (PRL 111, 146102). Molekylerna utförde stela 3D-rotationer. 
Man kunde också direkt mäta en ändring av vätets bindningslängd från 0.766 till 0.746 Å, när 
avståndet STM-tip till substrat ändrades med 1.0 Å. 
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Ångströmföreläsningen 

2001 
Den 7 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 
 

 
 

Prof. Christoph Salomon 
Paris 

 
COLD ATOMIC CLOCKS 

 
Kalla atomklockor arbetar med atomer kylda med laserljus till en temperatur av några hundra 
nanokelvin. De har för närvarande en felmarginal av en sekund på 30 miljoner år. På jorden 
begränsas precisionen av gravitationsfälten, men i rymden endast av fundamentala 
kvantgränser. Tillämpningarna omfattar GPS-system, astrofysik och tester av Einsteins 
ekvivalensprincip. 
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Pressmeddelande: 

COLD ATOMIC CLOCKS 

 
Tidmätning har alltid varit en fascinerande utmaning. Efter de första timglasen på de gamla 
egyptiernas tid, Galileo’s pendel och skeppsuren på 1700-talet har man gjort viktiga steg för 
att mäta tidsintervall med allt högre precision. Parallellt med detta har observation av planeter 
spelat en historisk roll i tidsbestämning och för att testa grundläggande lagar i fysiken. 

 
Modern spektroskopi, som utgår från Anders Jonas och Knut Ångström, kombinerad med 
laserkylning av atomer, har nyligen lett till en revolution i precisionstidmätning. Kalla atomur 
har för närvarande en felmarginal av högst 1 sekund på 30 millioner år. De arbetar med 
atomer kylda med laserljus till en temperatur av några hundra nano-kelvin (alltså mindre än 
en milliondels grad från absoluta nollpunkten). På jorden är den spektroskopiska 
upplösningen begränsad av gravitationsaccelerationen, men mikrogravitetsexperiment i 
världsrymden kommer att erbjuda betydande förbättringar. De fundamentala gränserna sätts 
av kvantmekaniken: av mätprocessen i sig själv och av växelverkan mellan de ultrakalla 
atomerna. 
 
Ultrastabila klockor har tillämpningar inom ett stort antal områden. Noggrann positionering 
av båtar, bilar och mobila föremål på jorden görs idag med GPS-system. 
Inom astrofysiken kräver monitorering av millisekund-pulsarer mycket stabila klockor.  Med 
dess hjälp kan man också söka efter möjliga långtidsförändringar av fundamentalkonstanter. 
Om sådana observeras skulle de utgöra ett brott mot Einsteins ekvivalensprincip och vara en 
indikation på en ny fysik utöver vår nuvarande förståelse av de fundamentala 
växelverkningarna. 
 
Åren 1989-90 byggde Christophe Salomon den första fontänen för cesiumatomer  vid Ecole 
Normal Superieure i Paris i samarbete med André Clairons grupp från parisobservatoriet och 
W. D. Philips från NIST, USA. I en sådan kan man observera atomerna just i vändpunkten då 
deras rörelse är som lägst. Detta var utgångspunkten för ett forskningsprogram på 
atomklockor vid parisobservatoriet, med konstruktion av mikrovågsstandarder som bygger på 
cesium- och rubidium och med undersökningar av stabilitets- och precisionsgränser hos dessa 
instrument. I början på 1990-talet föreslog Salomon den franska rymdorganisation CNES att 
en kall atomklocka skulle utvecklas för funktion i rymden, där den reducerade gravitationen 
tillåter längre observationstider utan störning. År 1997 utvaldes detta ur, kallat PHARAO, av 
ESA att flyga ombord på den internationella rymdstationen under åren 2005-2006. Salomon 
är ansvarig för den vetenskapliga samordningen av detta projekt, vars syfte är att studera kalla 
atomer i rymden, utföra tester på allmän relativitetsteori och göra jämförelser av klockor på 
global basis med en frekvenstabilitet av 1:10-16. Salomons intressen omfattar också kvant-
degenererade gaser  och boson-fermion-blandningar. 

 
 



 17 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
Kommentar: 
Salomon 2001 
 
Salomon beskrev i sin föreläsning hur laserkylningen gjort att precisionen i tidmätningen hade 
bringats ned från ≈ 1:1013 till  ≈ 1:1015 och att ytterligare förbättringar ned mot 1:1016  skulle 
kunna göras med rymdbaserade atomklockor, där gravitationen är mindre störande. Som ett 
mellansteg beskrev han experiment med placering av utrustningen i en Caravelle under s. k. 
parabolisk flygning med artificiell tyngdlöshet. Rymdprojektet ACES var planerat till 2016, 
men resultaten är ännu ej tillgängliga. 
 
I dessa experiment används Cs-klockan (vilken också fortfarande är basen för vår 
tidsstandard). Den bygger på stabiliteten hos en hyperfinstrukturövergång i 133Cs som ligger i 
mikrovågsområdet och har frekvensen 9192631770 Hz. Under senare tid har Wineland och 
medarbetare utvecklat metoder som är baserade på atomära övergångar som ligger inom det 
optiska området, dvs. med frekvenser ca. 100 gånger högre än i mikrovågsområdet. Detta var 
möjligt genom ”sympatisk” kylning av Al- eller Hg-joner (via Coulombväxelverkan med Ba-
joner) i s. k. Paulfällor. Men till skillnad från Ba-joner har övergångarna i Al+ och Hg+ en 
mycket liten naturlig linjebredd och är dessutom okänsliga för störningar från yttre brus, 
vilket lämpar sig för en frekvensstandard. Den aktuella övergången i 27Al+ är 1S0 <–> 3P0 
med frekvensen f0 nära 1.121 PHz och en naturlig linjebredd av Δf = 8 mHz, dvs. med 

förhållandet f0/Δf = 1.4 ×1017. Med denna har man uppmätt en precision av några delar på 
1017, dvs. 40 gånger högre än med Cs-klockan. Jämförelser sker med hjälp av Hänsch’s (se 
Ångströmföreläsningen 2004) frekvenskam. 
 

 
 
Med denna känslighet kan även ytterst noggranna relativitetstester utföras. Den är sådan att 
redan skillnaden i gravitationseffekt på två nivåer skilda 0.3 m är fullt mätbar (dvs. man ser 
tydligt att klockan går fortare på den högre nivån än på den lägre). 
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Den 22 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

Prof. Akira Tonomura, 
Hitachi, Tokyo 

 
THE MICROSCOPIC WORLD OBSERVED WITH 

HOLOGRAPHY ELECTRON MICROSCOPES 
 

Med vanliga elektronmikroskop kan man urskilja betydligt mindre objekt än med optiska 
mikroskop, ner till virus och enstaka molekyler. Men vissa objekt ger inte kontrast i 
intensiteten utan endast i elektronvågens fas. Tonomura har utvecklat ett holografiskt 
elektronmikroskop med vars hjälp man ”se” magnetiska fältlinjer och deras förflyttning, t.ex. 
i magnet-tape eller i supraledare. 
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Pressmeddelande: 

THE MICROSCOPIC WORLD OBSERVED WITH HOLOGRAPHY ELECTRON 
MICROSCOPE 
 
Årets förläsare är prof. Akira Tonomura från Hitachi’s Advanced Research Laboratory, Japan 
och ämnet är “The microscopic world observed with holography electron microscopes“. 
Elektronmikroskop har existerat sedan 1930-talet. Man hade då nyligen konstaterat att 
elektroner har en dubbelnatur, med både våg- och partikelegenskaper. Tack vare 
vågegenskaperna (där våglängden beror på vilken energi elektronerna har) kan elektroner 
användas för avbildning, precis som ljusstrålarna används i ett vanligt mikroskop. Redan en 
elektron som accelererats över en spänning av 150 volt har så liten våglängd som  1 Å 
(ångström), och våglängden förkortas ytterligare om accelerationsspänningen ökas. För 
fokusering av elektronerna använder man speciella magnetiska linser. 
 
Eftersom våglängden bestämmer hur små detaljer man kan se i ett mikroskop, var 
introduktionen av elektronmikroskopen ett stort framsteg jämfört med de optiska 
mikroskopen som arbetar med ljusvåglängder av flera 1000-tals Å. De öppnade nya världar 
för många vetenskaper, både när det gällde undersökningar av olika material och biologiska 
objekt. Sent omsider fick pionjären Ernst Ruska en del av 1986 års Nobelpris för 
konstruktionen av det första fungerande elektronmikroskopet.  Under årens lopp har 
elektronmikroskopen alltmer förfinats och även fått nya användningar. Under de senaste 
decennierna har man kunnat ”se” enskilda atomrader i kristaller, eftersom upplösningen 
bringats ned till 1- 2 Å, vilket är mindre än de typiska atomavstånden. Att nå en så hög 
upplösning är inte en fråga om elektronvåglängden i sig, vilken lätt kan göras avsevärt 
mindre, utan problemet är framförallt att stabilisera den elektriska spänningen så att 
våglängden inte ändras under exponeringen av en bild. 
 
I sitt nyaste elektronmikroskop har Akira Tonomura lyckats nedbringa spänningsvariationerna 
(som vid höga spänningar lätt påverkas av mini-urladdningar i högspänningsgeneratorer och 
kablar) så att man har drifter i spänningen på mindre än en halv miljondel per minut och de 
mekaniska vibrationerna har också minimerats så att  man kan visa bilder på 
atomarrangemang i kristaller med en upplösning på 0.5 Å, vilket f.n. är världsrekord. Det kan 
arbeta vid spänningar upp till 1 MV (miljon volt). 
 
Samma mikroskop, som f.ö. är så speciellt att det har krävt en speciell byggnad vid Hitachi’s 
laboratorium, är också konstruerat för att fungera för ett annat syfte, nämligen 
elektronholografi. Med elektronvågornas hjälp kan man, precis som i vanlig holografi 
konstruera tredimensionella bilder av ett objekt genom att använda sig av den information 
som finns i vågornas fasrelationer sedan de reflekterats eller passerat genom detta. 
Tonomura har också visat att holografi med elektronstrålar kan användas för att synliggöra 
objekt som man inte kan se med vanliga mikroskop; de påverkar vågfrontens fas på grund av 
att elektronerna ”känner av” elektriska och magnetiska fält. Prof. Tonomura kommer  bl a. att 
visa magnetiska fältlinjer i inspelade magnetband. Speciellt intressant är detta vid studiet av 
supraledare där man vid magnetisering ofta har s. k. magnetiska flödesrör, dvs områden som 
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genomtränger ett annars supraledande material (och förstör supraledningen där). Om dessa 
flödesrör inte är stabila utan förflyttar sig har man ett tekniskt problem i tillämpningarna, 
eftersom supraledningen då inte längre blir perfekt på grund av energiförluster. Med 
Tonomuras metod kan man inte bara avbilda utan även visa rörliga bilder på dessa hoppande 
flödeslinjer. 
 
Även vid Ångströmlaboratoriet finns numera ett elektronmikroskop med vars hjälp man kan 
utföra holografi. 
 
Elektronmikroskop med denna kapacitet har en mängd användningsområden, särskilt nu när 
komponenter i elektronik och lagringsmedier miniatyriseras alltmer och närmar sig 
nanometerområdet, där kvantmekaniken väntas sätta gränser. På biologisidan väntar nya 
uppgifter när det gäller struktur- och funktion av biomolekyler, studier av virus, etc. 
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Kommentar: 

Tonomura, 2002 

 
Under de senaste två decennierna har upplösningen hos elektronmikroskopen radikalt 
förbättrats genom att man kommit tillrätta med aberrationerna med hjälp av datorstyrda 
korrektionslinser. Det finns nu ett 100-tal sådana avancerade   
transmissionselektronmikroskop (AC-TEM) världen över, vilket gör att även lättare element, 
såsom syre, kan avbildas med atomär upplösning. De flesta av dessa arbetar i 100 – 300 keV-
området. 
 
Utvecklingen vid Hitachi’s laboratoriun har fortsatt. Efter det 1 MeV mikroskop som 
Tonomura beskrev 2002 var man färdig med nästa steg år 2015, ett 1.2 MeV 
elektronmikroskop med möjlighet till holografiska upptagningar av elektromagnetiska 
fältbilder. Tonomura var då avliden sedan 2012, men uppsattes som medförfattare till den 
publikation som beskriver resultaten. Svårigheterna att få aberrationskorrekturer och annan 
teknik att fungera vid dessa höga spänningar hade då övervunnits – efter en tillfällig 
fördröjning då en av de specialtillverkade och mycket dyrbara högspänningskablarna hade 
dränkts av tsunamin i mars 2011 under tillverkningen. Men de extrema stabilitetskraven på 
högspänningen kunde bemästras och den särskilt konstruerade mikroskopbyggnaden 
uppfyllde tillräckliga krav på vibrationsfrihet.  
 
Som testobjekt när det gällde upplösningen valdes ett prov av monokristallint GaN, 
 

 
 
där en upplösning av 44 pm (= 0.44 Å) demonstrerades. Möjligheten till holografi förväntas 
bli av stort värde för olika typer av materialutveckling. 
 
2017 års Nobelpris i kemi gick till utvecklingen av kryoelektronmikroskopin, där även 
komplexa biologiska objekt nu kan avbildas med nära atomär upplösning, se Richard 
Henderson, PNAS 110, 18037 (2013). 
 
Hand i hand med utvecklingen inom själva mikroskopin har även möjligheterna att göra 
spektroskopi på mikroskopiskt små ytelement förbättrats. Nu finns även foto-emissions-
elektronmikroskop med inbyggd aberrationskorrektur (AC-PEEM), varav ett vid MAX-
laboratoriet i Lund. 
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Ångströmföreläsningen 

2003 
Den 12 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

              
 

Prof. Anton Zeilinger, 
Wien 

 
FROM EINSTEIN TO QUANTUM INFORMATION 

 
Professor Zeilinger, som är känd för sina arbeten inom kvantoptiken, kommer här att 
behandla några av de specifika möjligheter som kvantmekaniken erbjuder för kommunikation 
(teleportation, kryptografi) och informationsbehandling. Han kommer också att tala om sina 
interferensexperiment med makromolekyler, som är en annan manifestation av 
kvantmekanikens inneboende möjligheter. 
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Pressmeddelande: 

FROM EINSTEIN TO QUANTUM INFORMATION 
 
Årets Ångströmföreläsning, som är den femte i ordningen, har titeln ”From Einstein to 
Quantum Information” och kommer att handla om kvantmekaniken och dess inneboende 
möjligheter. Föreläsare är professor Anton Zeilinger från Wien, bl. a. känd för sina 
experiment inom kvantoptiken, med vars hjälp man bl. a. har visat att teleportation (dvs. 
förflyttning och uppbyggnad av samma tillstånd på en ny plats) är principiellt möjlig. Han och 
hans forskningsgrupp har också visat att inte bara enstaka partiklar utan även mycket stora 
molekyler uppför sig som vågor när de passerar genom smala spalter. Även en makromolekyl 
måste alltså i ett sådant sammanhang betraktas som en enda sammanhängande enhet. 
 
Kvantmekaniken skapades för snart 80 år sedan av Schrödinger och Heisenberg. Den innebar 
en stor omvälvning i beskrivningen av materiens minsta beståndsdelar och dess konsekvenser 
ledde till omfattande filosofiska omvärderingar av vårt sätt att se på naturen. En av 
kvantmekanikens kritiker var Albert Einstein som menade att den var oförenlig med en 
realistisk syn å världen. Han ifrågasatte om kvantmekaniken verkligen var så allmän att den 
även kunde beskriva tillståndet hos makroskopiska föremål. 
 
Detta är en av de frågor som kommer att behandlas i professor Zeilingers föreläsning. Det har 
dröjt ända till det senaste decenniet innan man kunnat göra experiment när det gäller 
vågnaturen hos objekt som är större än enskilda partiklar, som fotoner, elektroner eller 
neutroner. Men nu har man i avancerade uppställningar kunnat visa att även sammansatta 
objekt som hela atomer och molekyler uppvisa interferens när de passerar genom två smala 
spalter som ligger väl skilda från varandra. Att man ser interferensmönster är ett säkert tecken 
på att en och samma molekyl samtidigt har passerat genom båda öppningarna. Den 
kvantmekaniska vågbeskrivningen fungerar alltså för hela molekyler som består av hundratals 
enskilda atomer med dess kärnor och elektroner. 
 
En annan central fråga, som diskuterades redan i kvantmekanikens barndom i de berömda 
dialogerna mellan Bohr och Einstein, gällde de  s. k. ”sammanflätade tiilstånden”*. Två eller 
flera partiklar som befinner sig i sådana tillstånd utgör en oskiljbar enhet. Att partiklar kan 
befinna sig i sådana tillstånd ligger helt utanför den klassiska fysikens föreställningsvärld och 
betraktades av Schrödinger som det mest väsentliga draget i den nya naturbeskrivningen. Det 
har bl. a. som konsekvens att om den ena partikeln i ett sådant sammanflätat par identifieras 
genom något slags detektor så får man omedelbart kännedom även om den andras egenskaper, 
och detta även om den senare befinner sig hur långt bort som helst från den första! Einstein 
kallade detta en ”spöklik verkan på avstånd”. Även här dröjde det mer än 50 år innan 
mättekniken, främst genom utvecklingen på laserområdet, kunde ge experimentella bevis på 
denna speciella egenskap, som förutsagts av kvantmekaniken. 
 
Kvantmekanikens allmänna framgångar när det gäller naturbeskrivningen är odiskutabla. 
Kvantmekaniska beräkningar ligger bakom större delen av nittonhundratalets fysikutveckling 
och dess tekniska tillämpningar alltifrån kärnkraften till IT-revolutionen. Men att 
kvantmekaniken även tillåter existensen av dessa sammanflätade tillstånd har inte börjat 
utnyttjas förrän under de allra senaste åren. En anledning till detta är att de mycket lätt 
förstörs genom påverkan av yttre faktorer; man säger att de tappar sin koherens. Men om man 
kan undvika detta, vilket professor Zeilinger kommer att diskutera, öppnar sig helt nya 
möjligheter att använda dem (i form av sammanflätade fotoner) för kommunikations- och 
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beräkningsändamål. Man kan också sända meddelanden som är omöjliga att avlyssna, utan att 
det omedelbart märks av de inblandade parterna, med hjälp av s. k. kvantkryptografi. 
 
Dessa speciella kvantmekaniska tillstånd ligger till grund för de ansträngningar att konstruera 
en kvantdator, som just nu pågår världen över. Men även om man nu har visat att detta är 
möjligt i princip så ligger det praktiska förverkligandet ännu långt fram i tiden. Man måste 
kunna bevara den ömtåliga kvantmekaniska sammanflätningen över så lång tid att man hinner 
göra ett rimligt antal räkneoperationer. Men skulle man lyckas med detta, eller hitta effektiva 
sätt att korrigera för de felaktigheter som uppstår vid störningar, kan det leda till en avsevärt 
större informationstäthet än i nuvarande datorer med åtföljande höjning av snabbheten i 
beräkningarna. Och det som Einstein kallade ”spöklik avståndsverkan” kanske kan bli ett sätt 
att förmedla information på ett säkert sätt över globala avstånd. 
 

•   ”Sammanflätning” är det svenska ordet för det engelska begreppet ”entanglement”. 
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Kommentar: 

Zeilinger 2003 

 
När Zeilinger höll sin Ångströmsföreläsning 2003 hade man just börjat se möjligheterna inom 
området kvantinformation. Utvecklingen har sedan dess varit mycket snabb. 
 

 
 
En viktig del av ansträngningarna har varit att kommunicera över allt längre avstånd. 
Detta gjordes först med hjälp av optiska kablar där man kunde sammanfläta fotoner över 
kilometerlånga avstånd eller med signaler mellan antenner med fri mellanliggande sikt. År 
2012 åstadkom Zeilingers grupp kvantkommunikation mellan observatorierna på La Palma 
och Teneriffa (143 km) och år 2017 kommunicerade den specialbyggda kinesiska satelliten 
Micius (i ett experiment lett av Jian-Wei Pan, en av Zeilingers tidigare doktorander) med en 
markstation över ett avstånd av 1200 km. Denna satellit (ovan avbildad på ett nyligen 
utkommet kinesiskt frimärke) är avsedd att vara en första länk i ett globalt ’hacker’-säkert 
kvantinformationsnät. Kvantkrypteringsanordningar (även för bilder) finns kommersiellt 
tillgängliga.  
 
Samtidigt har frågan om existensen av eventuella ”dolda variabler” i kvantmekaniken alltmer 
klarats upp. Zeilingers experiment på Kanarieöarna bidrog till att stänga ett av ”kryphålen” 
för deras existens och senare experiment av Ronald Hanson och medarbetare i Delft har 
ytterligare bekräftat att sådana inte kan existera (Nature 526, 682). 
 
Ångströmföreläsningen 2018 kommer att handla om utnyttjandet av s. k orbitala frihetsgrader 
i radioteknik och rymdforskning. Det är intressant att notera att Zeilinger också introducerat 
dessa i kvantkommunikationstillämpningar. Signaler med orbitala kvanttal upp till n ≈ 100 
kan genereras och han har visat att var av en av dessa komponenter erbjuder en oberoende 
kvant-kommunikationskanal (Science 338, 640). 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
 

Ångströmföreläsningen 

2004 
Den 27 maj, kl 15.15 
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Prof. Teodor Hänsch 
München 

 
THE HEART-BEAT OF LIGHT 

 
Optisk precisionsspektroskopi ger noggranna värden på fundamentalkonstanter och tillåter 
stringenta tester av fysikens grundläggande lagar. Frekvensen hos en laser kan nu direkt 
jämföras med mikrovågsfrekvensen hos ett atomur. Olika optiska frekvenser kan nu 
bestämmas med en precision som närmar sig 20 siffrors noggrannhet. 
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Pressmeddelande: 

THE HEART-BEAT OF LIGHT 
 
Årets Ångströmföreläsning, som är den sjätte i ordningen, har titeln ”The Heart-beat of Light” 
och kommer att behandla precisionsmätningar av ljusvåglängder med laserspektroskopi. 
Under de allra senaste åren har mycket stora framsteg gjorts på detta område, vilket kommer 
att få konsekvenser både för vår förståelse av grundläggande fysikaliska fenomen och för 
precisionsmätteknik i allmänhet. 
 
Föreläsare är professor Theodor W. Hänsch från Max-Planck-institutet för Kvantoptik i 
München. Han har ägnat en stor del av sin karriär åt att succesivt förbättra noggrannheten i 
väteatomens spektrallinjer. Redan Anders Jonas Ångström upptäckte spektrallinjer från 
atomärt väte i solens spektrum, och såsom den enklaste av alla atomer har vätet alltid utgjort 
en utmaning för den teoretiska fysiken. Regelbundenheterna i de elektronbanor som avspeglas 
i vätets spektrum var en viktig anledning till kvantmekanikens framväxt under början av 
1900-talet och andra detaljer i dess spektrum fick senare stor betydelse för utvecklingen av 
kvantelektrodynamiken, vilken så småningom gav oss en helt ny uppfattning om samverkan 
mellan strålning och materia. Ändå finns det fortfarande, som professor Hänsch kommer att 
visa, ännu mera information att hämta ur vätets spektrallinjer om man kan mäta upp deras 
våglängder med högre precision än tidigare. Högre precision medför också möjligheter till 
extremt noggranna tester av giltigheten av vad som vi nu betraktar som grundläggande 
fysikaliska lagar. 
 
Professor Hänsch har tidigare bidragit med flera nya precisionsmetoder inom 
laserspektroskopin, bl. a. genom den första smalbandiga färgämneslasern och viktiga bidrag 
till s. k. Doppler-fri laserspektroskopi, men hans största bidrag är utan tvekan den anordning 
som medger en direkt räkning av antalet oscillationer i en ljusvåg och som går under namnet 
”optisk frekvenskam-syntetisator”.  För första gången kan man med hjälp av en sådan direkt 
jämföra frekvensen hos en laser med mikrovågsfrekvensen hos ett atomur, den s. k. 
cesiumklockan. Eftersom den senare utgör basen för vår tidsdefinition har detta betydelse inte 
bara för mätningen av spektrallinjers frekvens utan även för utvecklandet av nya typer av 
atomur. I princip kan en sådan frekvenssyntetisator dela upp tiden i 100 000 gånger mindre 
tidsintervall än vad som har varit möjligt hittills. Ett exempel är en speciellövergång i 
väteatomen, 1S – 2S, vilken nyligen mätts med en noggrannhet som närmar sig 15 
signifikanta siffror, och ännu större kan noggrannheten bli i jämförelse av två frekvenser i det 
optiska området. Det säger sig självt att detta kan komma att få en enorm betydelse för allt 
ifrån satellitnavigation, vilken ju är baserad på tidmätningar, till 
telekommunikationstillämpningar och astronomiska mätningar. 
 
Själva fundamentalkonstanterna inom fysiken ifrågasätts; är de verkligen konstanta eller kan 
de tänkas variera långsamt med tiden? Sådana kontroller kan nu utföras och har påbörjats när 
det gäller den s. k. finstrukturkonstanten ”alfa” som är en kombination av 
elementarladdningen e, Plancks konstant h och ljushastigheten c: alfa =  2πe2/hc. Om man 
mäter denna storhet som har talvärdet 137,035992… med några års mellanrum med den höga 
precision som nu är möjlig och eventuellt finner förändringar, kan man dra slutsatser om hur 
utvecklingen kan ha varit under den tid som universum har existerat. Ett annat favoritämne 
bland fysiker är symmetriprinciper; uppför sig t. ex. en atom av antiväte (en antiproton plus 
en positron) exakt likadant som vanligt väte? Man kan nu ”tillverka” anti-väte och hoppas 
snart kunna göra tester av dess optiska spektrum med samma noggrannhet som uppnåtts av 
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Hänsch och medarbetare när det gäller det normala vätet. Noggranna tester av förutsägelser 
som bygger på såväl speciell som allmän relativitetsteori står också på programmet. 
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Kommentar: 
Hänsch, 2004 
 
Precisionen i mätningar av atomära övergångar har succesivt förbättrats sedan 2004. 
Hänsch har själv bidragit till detta, men även andra forskningsgrupper. I hans föreläsning 
nämndes möjligheten att kontrollera om s. k. naturkonstanter verkligen är oföränderliga med 
tiden, speciellt då finstrukturkonstanten α = 137. 035992… . 
 
Under två års tid jämförde David Winelands grupp frekvensen hos två optiska övergångarna i 
199Hg+och 27Al+. Avsikten med detta var att undersöka om det kunde vara någon skillnad i att 
ha en mycket tung jon eller en lättare jon som tidsstandard. Elektronnivåernas lägen beror i 
större utsträckning på värdet av α i Hg än det gör i Al och om det skulle vara så att α varierar 
med tiden (vilket vissa kosmologiska modeller har antytt) så skulle detta märkas med den 
precision man nu har. Den relativa differensen Δα/α visade sig vara (– 1.6 ± 2.0) ×10-16 per 

år, dvs. om ändringen är linjär i tiden så har den högst varit 1:106 under de 14 ×109 år som 
universum har existerat. 
 

 
 
Hänsch framhöll också väteatomens viktiga roll som testobjekt när det gäller fundamentala 
symmetrier i naturen. Man kan nu framställa antiväte, bestående av en antiproton och en 
positron (dvs. antielektron); mera om detta i kommentaren till Ångströmföreläsningen av 
Hangst år 2013. 
 
Om man skulle finna skillnader i vätets och antivätets spektra skulle det vara en indikation på 
att operationen CPT ≠ 1 (C = laddningskonjugation, P = paritets- och T = tidsrevision). CPT 
= 1 är ett grundläggande antagande i bl. a. partikelfysikens standardmodell. Den senaste 
jämförelsen av frekvensskillnaden mellan 2S -> 1S övergångarna i väte och antiväte visade att 
CPT är invariant inom 1: 2×1010. (Nature 541, 506–510 (2017)).  
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Prof. Gerhard Ertl 
Berlin 

 
REACTIONS AT SURFACES: FROM ATOMS TO 

COMPLEXITY 
 
Växelverkan mellan molekyler och fasta kroppars ytor utgör basen för heterogen katalys. 
Professor Ertl har studerat dessa processer på den atomära skalan och med tidsupplösning i 
femtosekund-området. Hans metoder gör det möjligt att följa dynamiken och energiutbytet 
hos indiveduella molekyler. Självorganisation uppstår mellan molekylerna och detta kan 
studeras som ett exempel på icke-linjär dynamik. 
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Pressmeddelande: 

REACTIONS AT SURFACES: FROM ATOMS TO COMPLEXITY 
 
Under fyra decennier har professor Gerhard Ertl varit en banbrytare inom området 
”Molekylära processer och kemiska reaktioner på ytor”. Han har skapat och format denna 
deldisciplin inom det större området ”modern surface science”. Även om Ertl och 
medarbetare har varit långt ifrån ensamma i detta enorma arbete finns det knappast någon 
annan som utvecklat hela området ”katalys och kemiska processer på (metall)ytor” på ett så 
konsekvent och innovativt sätt som Ertl, och under en så lång tid och med ett sådant brett 
spektrum av både systematisk och nyskapande utveckling av metoder och kemisk insikt på 
molekylär, mesoskopisk, mikroskopisk och makroskopisk nivå. 
 
Ertl och hans medarbetare studerar alltså kemiska reaktioner på molekylärnivå. Låt oss som 
exempel ta en reaktion som är viktig i bilkatalysatorer, nämligen en reaktion där de giftiga 
gaserna koloxid och kväveoxid bryts ner. Den kemiska reaktionen kan skrivas 2CO + 2NO à 
N2 + 2 CO2, men detta är bara en ”summaformel”, som talar om vad som finns från början 
(dvs till vänster om pilen) och vad som bildas och finns på slutet (till höger om pilen). Vad 
sker däremellan? Vilka är de olika reaktionsstegen på molekylär nivå? Ertls forskning ger 
svar på sådana frågor. 
 
Inom s. k. heterogen katalys används en yta (Ertl har mest arbetet med metallytor) för att 
förändra en kemisk reaktion så att reaktionen totalt skall gå lättare och snabbare än utan 
katalysatorn. Vad som då egentligen sker är att de mellanliggande delstegen i reaktionen 
förändras och vissa av de kritiska energibarriärerna som molekylerna måste över sänks så att 
dessa delsteg och också hela reaktionen går fortare. Ordet katalys innebär just det fenomenet 
att en reaktion påskyndas (och det skall ske på ett sådant sätt att katalysatorn bara hjälper till 
en mycket kort stund och sedan går tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd för att sedan påbörja 
sitt arbete igen med en ny molekyl). Ordet heterogen (till skillnad från homogen) innebär att 
hela reaktionen sker i gränsskiktet mellan minst två olika ”faser” eller medier; i Ertls studier 
gäller det gränsskiktet mellan en metallyta och gasmolekylerna. 
 
De heterogena katalysatorsystemen är i verkligheten mycket komplexa och Ertls föreläsning 
på Ångströmlaboratoriet heter just ”Reactions at surfaces; from atoms to complexity”. Ett 
signum för Ertls forskningsmetodik är att han försöker (och lyckas!) bringa ordning i all 
denna komplexitet genom att studera ”modellsystem”, dvs så väldefinierade ytor och 
reaktionsförhållanden som möjligt. På det sättet lyckas han – med hjälp av en hel arsenal av 
modern experimentell utrustning och en del beräkningskemi – få fram maximal information 
ur sina experiment och sätta ihop informationen till en sammanhängande serie av 
reaktionsmekanismer. 
 
Ertl och hans medarbetare var bland de första i världen som använde STM (scanning 
tunnelling microscopy) för att studera molekyladsorption på metallytor; redan på slutet av 80-
talet. På senare tid har Ertl och medarbetare publicerat en serie imponerande arbeten, där man 
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följer individuella atomer i tiden, från STM-bild till STM-bild, och tar fram information om 
vilka reaktionssteg som är de mest dominerande i en viss reaktion och hur snabbt det går. 
Genom att studera reaktionerna vid olika temperaturer har man också kunnat ta reda på 
barriärhöjderna.  
 
I andra undersökningar har man funnit att ytreaktioner under vissa omständigheter fortskrider 
som oscillationer i tid och rum. Ertl och medarbetare har gett  stora vetenskapliga bidrag 
genom att tolka dessa oscillationsfenomen, vilket har varit möjligt just genom deras 
skräddarsydda modellexperiment och beräkningar. 
 
Ertl och medarbetare har också varit pionjärer på ultrasnabba foton-inducerade reaktioner på 
metallytor och tolkningen av de ingående reaktionsmekanismerna. Genom att utsätta 
adsorberade molekyler för femtosekunds-korta pulser från en IR-laser (1 femtosekund =  
0, 000 000 000 000 001 sekund) har man till exempel excitera molekylerna och öppnat nya 
reaktionsvägar. Här har Ertl och medarbetare många innovativa experiment och 
metodutvecklingslinjer på gång. 
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Kommentar: 

Ertl,  2005 
Professor Ertls experiment vid Fritz-Haber-institutet (FHI) i Berlin var oftast systematiska studier på 
enkristaller av metall med stora, plana ytor, dvs. experimenten utfördes på så rena, ideala och 
kontrollerade system som möjligt. Syftet med sådana "modellsystem" är att få fram maximal 
grundläggande kunskap, till exempel om ytreaktioner där metallytan fungerar som katalysator.  

Men industriellt använda katalysatorer innehåller metall i en lite annorlunda form, nämligen små 
nanopartiklar, oftast deponerade på ett annat material som också kan påverka reaktiviteten. Sådana 
nanopartiklar kan uppvisa mycket annorlunda reaktivitet och elektroniska egenskaper än enkristaller 
och forskningen inom heterogen katalys har under det senaste decenniet gått mot att studera allt mer 
komplexa system i laboratoriet för att komma närmare realistiska situationer. In operando 
katalysstudier är ett mycket aktivt område f där man studerar många effekter samtidigt under 
realistiska reaktionsförhållanden och under reaktionens gång.  

På Fritz-Haber-institutet har man fortsatt med att excellera i ett systematiskt angreppssätt även när 
man nu går mot komplexare system - och återigen är skälet att kunna få fram maximalt tydlig 
information. Dessutom kombineras experimenten med datorberäkningar för att få kompletterande 
detaljinformation som kan var svår eller omöjligt att få fram från experiment. Figuren illustrerar just 
ett sådant systematiskt tillvägagångssätt där man går från enklare till mer komplicerat och dessutom 
kombinerar experiment och teori i olika proportioner under resans gång. På Fritz-Haber-institutet har 
man på senare år givit stor uppmärksamhet till den extra komplikation som "supportmaterialet" 
innebär. Detsamma gäller elektronstrukturen: facettstrukturen på nanopartiklarna liknar enkristallers, 
men den begränsade storleken påverkar de elektroniska egenskaperna, inte minst i gränssnittet mellan 

metallpartikeln och stödmaterialet. Genom en 
medveten design med en kombination av 
experimentellla tekniker har man kunnat klargöra 
många grundläggande fenomen. Här har professor 
Ertls kollega Hajo Freund på FHI varit drivande. 

 

 

 

 

 

Ett annat fält som har uppstått från de första fotonstimulerade reaktionsstudierna på metallytor är 
fotoinducerade reaktioner och deras dynamik. Också här spelar nanopartiklar en viktig roll som en 
aktiv komponent där plasmon-excitationer i partikeln kan koppla till den inkommande fotonen. 
Metallnanopartiklar på fotoaktiva oxider som titanoxid spelar också en viktig roll för att separera 
elektronhål och elektroner som skapas vid fotonabsorption. Ultrasnabba lasertekniker med bl a 
röntgenfrielektronlasrar används här för att undersöka dynamiken hos processer. 

 En schematisk representation av  ett 
modellsystem som fångar de viktigaste 
aspekterna av en fungerande katalysator. 
Ökande komplexitet går uppåt i bilden. 
Figuren kommer från artikeln "Models in 
Catalysis" by Joachim Sauer amd Hans-
Joachim Freund, Catal Lett 145:109–125 
(2015)]  
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Prof. Ursula Keller 
ETH, Zürich 

 
ULTRAFAST SOLID STATE LASERS; HITTING HARDER 

AND FASTER 
 
Professor Ursula Keller kommer att presentera några av de senaste framstegen inom fasta-
tillstånds-lasrar och deras potential för tillämpningar inom vetenskap, teknologi och medicin. 
Idag kan pulser med 5x10-15 s varaktighet med energier så höga som 5x10-6 J/puls alstras. 
Högre pulsrepetitionsfrekvenser har tagit halvledarlasrar upp till multi-W nivån. 
Tillämpningarna inkluderar kemisk reaktionsdynamik och kontroll, materialbearbetning, 
optisk kommunikation och precisionsmetrologi. 
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Pressmeddelande: 

ULTRAFAST SOLID-STATE LASERS AND THEIR APPLICATIONS: HITTING 
HARDER AND FASTER 
 
Professor Ursula Keller, ETH Zürich föreläser om ”Ultrafast solid-state lasers and their 
applications: hitting harder and faster”. Lasern har nu existerat i snart 50 år. Från de första 
enkla demonstrationerna att koherent ljus kunde skapas när atomer som placerats mellan två 
speglar ”pumpas upp” till en högre energinivå och de första tekniska tillämpningarna av 
laserljusets speciella egenskaper, har lasertekniken  utvecklats till ett oumbärligt hjälpmedel 
inom många grenar av grundforskningen, materialtekniken och medicinen. Denna utveckling 
fortsätter alltjämt och årets Ångströmföreläsning kommer att behandla de stora framsteg som 
gjorts under de senaste åren, liksom förväntningarna för den närmaste framtiden. 
 
Med pulsade laserstrålar kan man utsätta de bestrålade objekten för mycket kortvariga men 
intensiva strålpulser, vilket är önskvärt både inom olika former av spektroskopi och för många 
tekniska tillämpningar. Man han behöva ultrakorta pulser (ner till femtosekundsområdet, dvs  
10 -15 s), eller pulser med mycket hög repetitionshastighet eller en kombination av dessa båda 
egenskaper för att nå högsta möjliga medelintensitet för en viss typ av experiment eller 
tillämpning. Ultrakorta pulser gör det t.ex. möjligt att följa förloppet av kemiska reaktioner, 
vilka sker på femtosekundsskalan (detta belönades med Nobelpriset i kemi 1999) eller att 
förbättra  höghastighetselektronikens prestanda. Med ultrakorta pulser och hög intensitiet kan 
man också lättare åstadkomma successiva frekvensfördubblingar, varigenom man även kan 
producera röntgenpulser med samma korta varaktighet. Detta ger ytterligare möjligheter att 
följa materialprocesser under extremt korta tidsskalor liksom möjlighet att, om man så vill, 
modifiera material lokalt med s. k. laserablation (direkt förångning från fast form till gas), 
utan att omgivande partier hinner påverkas. Ultrakorta pulser har också varit avgörande för 
precisionsbestämningar av atomära storheter genom den s.k frekvenskamtekniken, vilket 
behandlades i  Ted Hänschs Ångströmföreläsning 2004. 
 
Under 1990-talet utvecklades två nya metoder för s. k. modlåsning, ett nödvändigt villkor för 
stabilitet i pulsade lasrar: Kerr-linsmetoden (KLM) och SESAM-metoden. KLM-metoden 
bygger på att man har ett medium med ett brytningsindex som varierar med intensiteten inuti 
laserkaviteten; man kan då arrangera så att strålarna kan passera en viss apertur endast under 
en liten del av cykeln och därmed ge upphov till en kort utgående puls. I SESAM-metoden 
har man ett absorberande medium som reflekterar mera vid hög intensitet än vid lägre; på så 
sätt kan man genom s. k. passiv modlåsning få lasern, som är av halvledartyp, att emittera 
pulser endast under en kort del av perioden när förlusten i absorbatorn är som minst. 
Halvledarmaterialen i SESAM (Saturable Semiconductor Mirrors) kan väljas så att man får 
pulsade lasrar som kan arbeta från det synliga området långt ner i det infraröda. De underlättar 
också startprocessen för modlåsningen, som varit ett problem för tidigare lasrar. 
 
Man kan nu generera pulser med bredder ned till 5x10-15 s. Sådana pulser innehåller endast 
omkring två optiska cykler. Det exakta fasläget för det elektriska fältet under denna cykel kan 
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kontrolleras, vilket är viktigt för tillämpningarna inom den icke-linjära optiken, ett fenomen 
som nu utnyttjas flitigt inom både forskning och tillämpningar. Passivt modlåsta fasta-
tillståndslasrar kan generera pulser med energier upp till 5 x 10-6 J. Tack vare dessa lasrars 
små dimensioner tillåter de också en ökning av repetitionsfrekvensen med två 
storleksordningar (upp till 160 GHz) och den vidare utvecklingen har lett till att man nått 
effektnivåer upp till multi-watt även med halvledarlasrar. 
 
Ambitionen med årets Ångströmföreläsning är att ge en överblick över det aktuella 
forskningsläget inom området ultrasnabba lasrar och att kort sammanfatta de många 
spännande tillämpningar som väntas inom optisk kommunikation, digital bildbehandling, 
kemisk reaktionsdynamik och reaktionskontroll, materialanalys och materialmodifikation och 
grundforskning inom attosekundområdet (tider mellan 10-18 och 10-15 s). 
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Kommentar: 
Keller, 2006 
 
Sedan år 2006 har lasrar utvecklats som slår både hårdare och snabbare än då. 

Effekten hos enskilda pulser har nått petawattområdet (1015 W) och ultrakorta pulser ner till 

attosekundsområdet (ca. 6 x 10-18 s) har producerats). 
 
Möjligheten att generera kortvågig strålning med HHG (Higher Harmonic Generation) har 

fått allt större betydelse och konkurrerar nu med acceleratorbaserade källor i XUV-området. 

 
Genom ”chirped pulse”-tekniken har man kommit ner till ljuspulser som är så korta att de 
innehåller endast en period av det oscillerande fältet. Varje enskild puls kan innehålla en 
energi av flera µJ och ge upphov till elektriska fält av storleksordningen MV/cm, dvs. 0.01- 
0.1 V/Å. Dessa kan användas för lokala excitationer, och eftersom effekten av en sådan 
kvarstår en tid efter pulsen kan det bestrålade materialet tillfälligt modifieras så att det får 
andra egenskaper än normalt (se Cavalleri, Nobelsymposium 2016). Ett exempel är 
”inducerad supraledning”, där man under korta perioder har kunnat höja 
övergångstemperaturen TC från ca 50 K upp till över 300 K  
 

            

Lokal kompression av YBa2Cu3O6-x -gittret höjer Tc (Nature Materials 13, 705 (2014)) 

En stor ansträngning för att ytterligare utveckla och nyttiggöra starka och snabba laserpulser 
görs nu inom EU-projektet ELI (Extreme Light Infrastructure), som omfattar ett dussintal 
PW-lasrar inom tre olika centra i Östeuropa. De skall möjlighet till utbildning och träning för 
fotonikindustri och förväntas bl. a. leda till förbättrad cancerterapi, biomedicinsk avbildning 
och destruktion av kärnavfall. 
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Prof. Stefan Hell, 
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BREAKING ABBE’S BARRIER; DIFFRACTION-UNLIMITED 
RESOLUTION IN MICROSCOPY USING FOCUSED VISIBLE 

LIGHT 
 
Professor Stefan Hell, uppfinnare av STED-metoden för begränsning av fokalområdet i optisk 
mikroskopi genom ”Stimulated Emission Depletion (dvs. stimulerad utsuddning av 
emission)” från det omgivande området, kommer att diskutera de senaste framstegen inom sitt 
fält. Upplösning ner till 150-200 Å har hittills visats, av stort värde för alla biomedicinska 
vetenskaper, liksom för studier av nanopartiklar och för användningen av nanolitografi.  
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Pressmeddelande: 

BREAKING ABBE’S BARRIER: DIFFRACTION UNLIMITED RESOLUTION IN 
MICROSCOPY USING FOCUSED VISIBLE LIGHT 
 
Årets Ångströmföreläsning är den nionde i ordningen. Den ges den 8 maj, kl. 15.15 i 
Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet av professor Stefan Hell, som är chef för avdelningen 
för nanobiofotonik vid Max Planck-Institutet för biofysikalisk kemi i Göttingen, Tyskland. 
Titeln på föredraget är Breaking Abbe's barrier: Diffraction-unlimited resolution in 
microscopy using focused visible light 
 
Det har länge ansetts som omöjligt att kunna lösa upp detaljer i ett mikroskop som är mindre 
än våglängden på den strålning som används för belysning av objektet. Detta utreddes redan 
på 1800-talet av den tyske fysikern Abbe, som angav den yttersta gränsen till ca halva 
våglängden, dvs. i ett vanligt optiskt mikroskop ungefär 3000 Ångströmsenheter (eller 0.0003 
mm). För att få högre skärpa har man senare utvecklat elektronmikroskopen, som bygger på 
att elektroner med hög energi har så mycket mindre våglängd än ljuset att man i bästa fall kan 
komma ner ända till ca 1 Å upplösning (vilket demonstrerades av en tidigare 
Ångströmföreläsare, Akira Tonomura, 2002). 
 
Men elektronmikroskopen ställer många krav på de prover som skall studeras, bl. a. att de 
måste kunna utsättas för vakuum och att man måste kunna ta bilder på en serie mycket tunna 
snitt för att få en tredimensionell bild av objektet. Detta gör att deras användningsområde blir 
mycket mer begränsat än för ett ljusmikroskop. Vissa begränsningar gäller också för den 
röntgenmikroskopi som man tillämpar vid synkrotronljuslaboratorier. För att se in i levande 
celler är ljusmikroskopen fortfarande den enda möjligheten. Detta gäller också för de 
modernare tillämpningar där man märker vissa komponenter i provet, t.ex. särskilt utvalda 
proteiner i en cell, så att de genom sin fluorescens kan bli speciellt synliga i mikroskopbilden. 
Men kan man då se enskilda proteinmolekyler? Nej, för deras storlek är i allmänhet mindre än 
100 Å.  
 
Här kommer Stefan Hells insats in i bilden. Han låter samtidigt en ljusstråle från en annan 
ljuskälla belysa en ring runtomkring den punkt som han vill studera. Detta ljus har den 
egenskapen att det släcker ut fluorescensen. Metoden kallas STED, vilket betyder "Stimulated 
Emission Depletion", dvs. utsläckning av det ljus som annars skulle ha reflekterats från detta 
omkringliggande område. Kvar blir en fläck i mitten som kan bringas ner till ca en 1/30 -del 
av ljusvåglängden, dvs ca 150 Å (en upplösning som antagligen kan förbättras ytterligare 
inom den närmaste framtiden). Punkt för punkt avsöks sedan hela objektet med elektronikens 
hjälp, ungefär som i en TV-kamera.  Detta har redan tillämpats på studiet av proteiner i 
nervceller och gett bilder av en  helt annan skärpa än man kan nå i konventionella mikroskop. 
Metoden har patenterats och en tysk firma räknar med att STED-mikroskopet kan bli 
kommersiellt tillgängligt redan under 2007. Det finns också flera andra möjligheter att 
manipulera fluorescensljuset så att det släcks ut, varför man kan vänta sig ytterligare 
utveckling av tekniken. 
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STED-mikroskopet är ett exempel på hur grundläggande fysikforskning, här på molekylers 
fluorescensegenskaper kombinerad med laserteknik, kan öppna helt nya möjligheter för andra 
vetenskaper, i detta fall biologiska och medicinska. Proteinmolekylers distribution kan 
kartläggas, vilket ger helt nya förutsättningar att förstå deras funktion och de fel som kan 
uppstå vid sjukliga förändringar. 
 
STED-metoden kan få viktiga tillämpningar även inom nano-och informationsteknik. Kan 
man fokusera på en mycket begränsad fläck så kan man också med optikens hjälp "skriva" på 
ett substrat med samma skärpa. Miljarder har lagts ner på att förbättra denna skärpa vid 
framställningen av datorchips, genom att gå till kortare ljusvåglängder eller ända ner till 
röntgenområdet, men röntgenstrålar är svåra att fokusera! Med en tillämpning av STED-
tekniken skulle man i framtiden kunna göra allt detta betydligt enklare och billigare med 
användning av synligt ljus. Sådan nano-litografi är bara ett exempel på tänkbara 
användningsområden inom den nu så aktuella nanotekniken. 
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Kommentar: 

Hell, 2007 

 
Stefan Hell tilldelades Nobelpriset i kemi 2014 tillsammans med Erik Betzig och W. E. 
Moerner för superupplösande fluorescensspektroskopi. Utvecklingen inom STED-tekniken, 
som Hell initierade på 1990-talet har varit stark. 
 
Man närmar sig nu den teoretiska upplösningen för denna mikroskopi (som begränsas av 
storleken L av den fluorescerande molekylen), men bruset sätter gränsen f. n. till ca 20 nm, 
som visas i detta exempel, där man ser inverkan av de olika tekniska förbättringar som införts. 

 

Från vänster: Confocal, gated CW-STED, deconvolved gated CW-STED. bilder av immuno-märkt cell 
 Skalmarkering: 1 µm.(Laser Phys. Lett. 11, 095603 (2014)). 

Framsteg har även gjorts beträffande djupupplösning vid in vivo–mikroskopi och i 
kombinationer med spektroskopi, liksom möjligheten att följa förändringar i tiden genom s. k.  
’Fluorescence Lifetime Imaging Microscope (FLIM). Se Nature Methods 15, 173 (2018). 

Även om fluorescensfläcken i sig är av storleken 20 nm är det möjligt att bestämma 
positionen för diskreta objekt med betydligt större noggrannhet än så. I ett nyligen utkommet 
arbete (där även Uppsalaforskare medverkar) beskrivs den s.k. MINFLUX-tekniken, där man 
genom att detaljstudera fördelningen av de emitterade fotonerna kan särskilja relativa lägen 
för små molekyler med en upplösning bättre än 2 nm. (Science 355, 606 (2017)). 

 
Tester på s. k origami (artificiella biomolekyler) med storleken 5 – 10 nm; N antal fotoner. 

 
Med denna teknik minimeras också det antal fotoner som behövs för bestämningen och 
därmed också strålningens påverkan på provet. STED-mikroskop finns nu på de flesta större 
forskningscentra inom cellbiologi och medicin. I Sverige finns de bl. a. på Karolinska 
Institutet. 
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Prof. Ho-kwang Mao, 
Washington 

 
PRESSURE: A NEW DIMENSION IN THE PHYSICAL 

SCIENCES 
 
Professor Ho-Kwang Mao har gjort flera banbrytande experiment inom högtrycksfysiken 
genom att utveckla diamanttryckceller för megabarområdet. Dessa fungerar både ända från 
kryo-temperaturer till rumstemperatur med möjlighet för elektromagnetiska eller optiska 
studier, liksom med röntgenstrålning från synkrotroner. Sådana in-situ undersökningar av p-T 
beroenden i kondenserad materia har haft stort inflytande inom grundläggande fysik såväl 
som inom geo- och astrofysik. 
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Pressmeddelande: 

PRESSURE. A NEW DIMENSION IN THE PHYSICAL SCIENCES 
 
Årets föreläsare är prof. Ho-kwang Mao från Carnegie Institution of Washington och ämnet är 
“Pressure: A new dimension in the physical sciences“. 
 
Om man utsätter olika material för mycket höga tryck förändras deras egenskaper väsentligt. 
Det är inte bara så att avståndet mellan atomerna i materialet krymper, utan atomerna 
arrangerar om sig och bildar andra kristallstrukturer än de normalt förekommande, vilket gör 
att både elektriska och magnetiska egenskaper hos ett material kan ändras kraftigt. Isolatorer 
kan bli till halvledare eller ledare och de kemiska bindningsförhållandena kan också ändras så 
att molekyler blir mer eller mindre reaktiva under höga tryck. 
 
De tryckskala som krävs för sådana förändringar ligger i allmänhet mycket högt, vid tusen 
eller upp till en miljon gånger det normala atmosfärstrycket,  men med moderna hjälpmedel 
kan man  nu relativt lätt åstadkomma så höga tryck, åtminstone över  tillräckligt stora volymer  
för att man skall kunna mäta upp när omvandlingarna sker och vilka nya egenskaper 
materialen har i dessa exotiska tillstånd. Samtidigt som man gör detta skapar man i 
laboratoriet förhållanden som liknar dem som förekommer i jordens inre eller i olika 
astronomiska objekt. Högtrycksexperimenten är därför inte bara av grundläggande fysikaliskt 
och kemiskt intresse utan även väsentliga för många grenar av geo- och astrofysiken. 
 
Tryck mäts numera i enheten Pa (Pascal). 100 kPa är lika med 1 bar, dvs. normalt 
atmosfärstryck. Professor Mao har gjort mätningar i tryck upp till 210 G(giga)Pa, vilket 
motsvarar  2,1 miljoner bar. Detta är mer än hälften av vad man räknar med att man har vid 
jordens centrum;  man kan alltså (nästan) reproducera de geofysiska förhållandena inuti vår 
egen himlakropp. Detta åstadkoms med hjälp av tryckceller som endast är några cm stora. 
Tricket är använda två diamanter som slipats så att de avslutas med en mycket liten plan yta, 
till vilken kraften koncentreras när de med hjälp av skruvar trycks mot varandra.  Förutom att 
diamanter tål mycket höga tryck utan att förändras är de genomskinliga för både laserljus och 
röntgenstrålning; man kan alltså (med ett prov som är mindre än en mm inbäddat i ett 
tryckutjämnande medium mellan diamantspetsarna) använda olika spektroskopiska metoder 
för att registrera förändringarna i materialets egenskaper. 
 
Diamantceller har funnits i nästan 50 år, men en av anledningarna till högtrycksforskningens 
uppblomstring från och med 1990-talet är just tillgången till analysmetoder. Laserstrålar och 
synkrotronljus ger möjligheter att även med små prover få fram detaljerade upplysningar när 
det gäller förändringar både i kristallers statiska och dynamiska egenskaper och i deras 
elektronstruktur  och magnetism. Professor Ho-kwang Mao har varit en pionjär på detta 
område. Han har kombinerat höga tryck med mycket höga eller mycket låga temperaturer och 
han kommer att ge intressanta exempel på oväntade upptäckter, t ex att att man kan förvandla 
kväve i fast form till en halvledare, att is under högt tryck kan förvandlas till något som mer 
liknar en blandning av väte-  och syremolekyler än vanligt vatten  och att man kan förstå hur 
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de seismiska vågornas hastighet ändras i skarven  mellan  jordens inre mantel och den 
flytande järnkärnan om man studerar järnsilikaters förändring under höga tryck . 
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Kommentar: 
Mao, 2008 
 
Högtrycksfysiken har utvecklats starkt, både när det gäller instrumentering och tillämpningar. 
Sedan 2008 har allt fler högtrycksutrustningar placerats vid synkrotronljusanläggningar och 
liknande för olika sorter av spektroskopi. 
 
Höga tryck kan drastiskt förändra egenskaperna hos många material: strukturellt, elektroniskt, 
magnetiskt och elastiskt. De kan också inducera övergångar från isolerande till supraledande 
tillstånd, från amorfa till kristallina former, från joniska till kovalenta föreningar och från 
kemiskt reaktiva till inerta material. 
  
Ett uppmärksammat exempel på förändringar vid höga tryck är den högsta 
supraledningstemperatur (TC = 203 K) som hittills uppmätts, vilket rapporterades 2016 av 

Drozdov och medarbetare i Mainz. De utsatte H2S för ett tryck av 100 GPa, vilket gjorde att 

det metalliserades (troligen i form av H6S). Intressant är att detta material inte uppför sig som 
som de s. k. högtemperatursupraledarna utan som en konventionell BCS- supraledare. 
 
Konsekvenserna av de naturligt höga tryck som förekommer i jordens inre har länge varit ett 
av de viktigaste forskningsområdena inom högtrycksfysiken. I ett nyligen utkommet arbete 
(Nature  534, 241 (2016)) har Mao’s forskningsgrupp studerat det  kemiska förloppet när 
vatten från den djupare delen av manteln sipprar in i den yttre delen av jordens kärna. Det  

höga trycket tillåter reaktionen 5Fe + 2H2O –> FeO2 (Py-fasen av järnoxid) + 4FeH. Vätet i 
FeH frigörs vid den höga temperaturen, men det syrerika järnoxidskiktet kommer att ständigt 
tillväxa och bilda en barriär som kanske i längden förändrar förhållandena på vår jord. 
 

.  
 
Ho- Kwang (David) Mau är f.n. chef för Center for High Pressure Science, Shanghai, en 
institution försedd med omfattande resurser, t. ex. egen synktrotronljusanläggning. 
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Ångströmföreläsningen 

2009 
Den 11 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 
 

 
 

Prof. Andre Geim, 
Manchester 

 
GRAPHENE. MAGIC OF FLAT CARBON 

 
Prof. Geim och hans medarbetare lyckades år 2004 framställa en tvådimensionell kolstruktur i 
form av fristående monolager, benämnt grafén. Här uppenbarar sig den två-dimensionella 
världen i all sin specificitet: andra lagar styr elektronstruktur, transportegenskaper och 
tunnling (där kvantelektrodynamiken kommer in). Grafén erbjuder också antal nya tekniska 
tillämpningsmöjligheter. 
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Pressmeddelande: 

GRAPHENE: MAGIC OF FLAT CARBON 
 
År 2004 lyckades professor Andre Geim och hans med arbetare vid Manchester University att 
för första gången isolera grafitskikt som bestod av endast ett lager av kolatomer. Därmed 
förverkligades något som många fysiker och kemister länge drömt om: att få experimentera 
med ett material som bara har utsträckning i två dimensioner. Teoretiker hade redan 
spekulerat över vilka annorlunda lagar som skulle styra partiklars rörelse in två-dimensionell 
värld, men ingen hade tidigare kunnat verifiera dessa experimentellt. Det skulle snart visa sig 
att sådana kolskikt, som kom att kallas graféner, hade en lång rad märkliga egenskaper och att 
vissa av dessa också kan bli en bas för framtida tekniska tillämpningar. 
 
Trots att många försök gjorts tidigare att framställa monolager av grafit utan att man lyckats 
(och att det enligt vissa teorier skulle vara omöjligt för ett isolerat atomlager att vara stabilt), 
visade det sig att med rätt metod gick det förbluffande lätt: man splittrade helt enkelt tjockare 
grafitskikt genom s. k. mikromekanisk klyvning. När man med hjälp av en tejpremsa slet isär 
grafitkristallen splittrades den in en serie tunnare skikt, av vilka några bestod av ett enda 
stabilt kollager. Tekniken har förfinats så mycket att man numera kan köpa grafénskikt med 
storleken 50 ⋅ 20 mikrometer (till ett pris av 5000 kr/st). 
 
Grundämnet kol var redan tidigare känt för sina olika modifikationer; förutom diamant- och 
grafitstrukturerna upptäcktes under 1980-talet de s. k fullerenerna, regelbundna 
fotbollsliknade strukturer av 60 eller flera kolatomer, och 1991 isolerades de första 
kolnanorören (som kan vara enkla eller flerväggiga och bli upp till en cm långa). 
Grafénskikten kan kallas ”alla grafiters modersubstans”, eftersom man kan tänka sig att av 
dem bilda vanliga grafitkristaller, att rulla ihop dem till nanorör eller att knyta ihop dem till en 
fulleren. 
 
Kolatomerna är arrangerade i ett nät av regelbundna sexhörningar som har mycket få 
felställen eller orenheter, vilket gör grafén mycket stabilt mekaniskt; det är hårdare än 
diamant, men ändå böjligt. Renheten gör att elektroner kan röra sig långt utan att spridas och 
inte ens värmerörelsen spelar särskilt stor roll eftersom kolatomerna är mycket hårt bundna 
till varandra. Detta tillåter att de två-dimensionella egenskaperna kan utvecklas i sin fulla 
specificitet, vilket yttrar sig i märkliga elektriska och optiska egenskaper.  
 
I vanliga metaller och halvledande material hindras elektronerna i sin rörelse så starkt att de 
inte kan behandlas som fria partiklar. De rör sig relativt långsamt och trögt, som om de vore 
betydligt tyngre än en fri elektron och detta gör att de inte behöver beskrivas med 
relativitetsteorins formler. I grafén är deras hastighet inte heller särskilt hög (ca. en 300-del av 
ljushastigheten), men grafénets två-dimensionella kristallstruktur råkar ha en sådan symmetri 
att ledningselektronernas energi E blir linjärt beroende av vågvektorn k (E = C⋅ k i stället för 
E = C⋅ k2 i vanliga ledare), vilket är samma beteende som förutsägs för mass-lösa partiklar i 
den relativistiska Dirac-ekvationen. Här finner man därför ett uppträdande som liknar de 
relativistiska fenomen som normalt endast uppträder i mycket extrema situationer inom 
partikelfysikens ram. Man finner också en motsvarighet till begreppet ”kiralitet” hos 
elektronerna i grafén, en egenskap som normalt karakteriserar partikel/antipartikel-par och 
betyder att elektronerna kan befinna sig i två olika tillstånd som är spegelbilder av varandra. 
Detta har intresserat många teoretiker verksamma inom kvantelektrodynamiken och en 
speciell fråga som kunnat belysas på detta sätt är Kleins paradox (uppställd av svensken 
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Oskar Klein på 1929). En partikel som lyder kvantelektrodynamikens lagar kan ta sig igenom 
en barriär genom tunneleffekt på ett mycket speciellt sätt: den förvandlar sig tillfälligt till 
antipartikel vilket gör att den ser barriären som en grop!  
 
Förutom dessa nämnda effekter har man − under den korta tid som gått sedan materialets 
upptäckt − kunnat studera flera andra ovanliga egenskaper, såsom en ny form av anomal 
kvant-Hall-effekt då grafén utsätts för magnetfält (den vanliga kvant-Hall-effekten tilldelades 
Nobelpriset 1998), kvantiserad ledningsförmåga och olika intressanta optiska egenskaper. 
 
Nya och oväntade egenskaper brukar förr eller senare ge upphov till tekniska tillämpningar. 
Även om det ännu är långt till dessa är förhoppningarna stora. Man kan utnyttja grafén som 
ledande täckskikt för flytande kristallelement eller solceller och man kan tänka sig en 
grafénbaserad elektronik. Den minimala spridningen hos elektronerna gör det möjligt att 
bygga "ballistiska" transistorer, dvs. sådana där elektronerna rör sig långa sträckor som 
ostörda vågor och tillåter mycket högfrekvent kommunikation. Kanske kan också 
transistorernas storlek reduceras ner till några 10-tals nanometer, dvs. till molekylär nivå. 
Fantasin flödar när det gäller nya förslag på tillämpningar. 
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Kommentar: 
Geim,  2009 
 
Sedan 2009 har grafen och dess tillämpningar utvecklats till ett omfattande forskningsfält. Det 
är ett av EU’s  s.k. ”flagship”-områden, med tusentals deltagare och mångmiljardbudget.  
Andre Geim och Konstantin Novoselov belönades år 2010 med Nobelpriset i fysik. 
 
Grafen förväntas få en lång rad tillämpningar på grund av sin utomordentliga 
ledningsförmåga (elektrisk såväl som termisk), styrka, elasticitet och flexibilitet, detta 
kombinerat med låg vikt och möjlighet att integreras i olika funktionella material. Bland dess 
tillämpningsområden kan nämnas (även om många av dessa ännu befinner sig på 
laboratorieskalan): 
 
I olika kompositmaterial: flygplansvingar, bildelar, hjälmar. 
I ytbeläggningar: som barriär i vattentäta material, för förbättrat rostskydd. 
I sensorer; (grafen är biologiskt kompatibelt) som bas för detektion av skadliga molekyler, för 
“drug delivery”. 
För energilagring : s. k. superkondensatorer, byggda på “aktiverad grafen”, med extremt hög 
energitäthet, samt för snabbladdning, snabb lokal kylning och uppvärmning av komponenter. 
Elektronik: mini-antenner (se även Kommentar, Ebbesen, 2010). 
Optoelektronik: ultrasnabba optiska switchar och kommunikationsystem (5G).  
 

   
 Grafen-baserad hjälm   Väte-inducerad magnetism 
 
Men även inom den grundläggande fysiken har grafenet fortsatt att bjuda på överraskningar: 
 
Nyligen visades (Science 352, 424 (2016)) att om en väteatom placeras på grafengittret så 
binder den till en av kolatomerna via dess pz- orbital, vilket orsakar en obalans i 
spinntillstånden så att så att kolatomen och dess närmaste grannar blir magnetiska.  
Genom lämplig placering av flera väteatomer kan man göra hela gittret ferromagnetiskt. En 
förflyttning av väteatomer fungerar som en magnetisk switch. 
 
Och i mars 2018 fann forskare vid MIT (Nature 555, 152 (2018)) att två grafenskikt som 
bildar en liten (magisk) vinkel mot varandra blir supraledande! Visserligen vid låg temperatur 
(1.7 K) och med mycket låg elektrontäthet, men detta fenomen antas kunna ge nya tips om 
villkoren för uppkomst av supraledning i allmänhet.  
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2010 
Den 11 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 

 
 

Prof. Thomas W. Ebbesen 
Strassbourg 

 
LIGHT, METAL AND HOLES 

 
Ebbesen har upptäckt att ljus som passerar genom ett metallfolium som är perforerat med 
mycket små hål kan bli kraftigt förstärkt för vissa valda våglängder genom växelverkan med 
ytplasmoner (ledningselektronexcitationer) i metallen. Denna oväntade effekt har lett till ny 
viktig teknik inom optoelektronik och optisk kommunikation. I biokemiska sensorer kan de 
volymer som behövs för molekylspektroskopi reduceras 1000 gånger. 
 



 52 

 
Pressmeddelande: 

Ebbesen  2010 
 
LIGHT, METALS AND HOLES 
 
Thomas W. Ebbesen, Strasbourg föreläser över ämnet ”light, metals and holes”  
 
Det som händer när ljus träffar en skärm med ett mycket litet hål i har länge väckt människors 
nyfikenhet och intresse och redan innan Grimaldi på 1600-talet mera i detalj beskrev 
diffraktion från en cirkulär öppning hade man använt hålkameran (Camera obscura) för att 
projicera bilder. Under 1940-talets krigsansträngningar blev det aktuellt att studera 
motsvarande fenomen inom mikrovågsområdet och Hans Bethe (sedermera Nobelpristagare) 
sattes att formulera en regel för transmissionen genom ett hål som var mindre än våglängden 
för den inkommande strålningen. Hans formel visade att transmissionen genom ett hål med 
radien r avtog med våglängden l i förhållandet (r/l)4, dvs. då radien blir mindre än våglängden 
avtar intensiteten mycket starkt. 
 
När man 50 år senare, dvs. på 1990-talet, började intressera sig för s. k. närfältsmikroskopi  
fann man emellertid att Bethes formel inte stämde om skärmen var metallisk; man kunde då 
faktiskt observera optisk transmission och diffraktion från ett enkelt hål som var avsevärt 
mindre än våglängden. Särskilt uppmärksammat blev ett arbete av Ebbesen och medarbetare 
från 1998 där man visade att med ett kvadratiskt mönster av hål i en metallfilm deponerad på 
en kvartsskiva kunde man inte bara få transmission vid våglängder som var nära 10 gånger 
större än håldiametern utan också en transmision som överraskande nog var större än ett, dvs. 
man fick en förstärkning av ljuset. Beroende på hålens avstånd, hålens form, metallens 
tjocklek och typen av metall fick man resonanser för olika våglängder och de olika 
strukturerna reagerade också mycket olika när de belystes med polariserat ljus. Man drog 
slutsatsen att eftersom fenomenen endast uppträdde för metalliska skikt så måste de hänga 
samman med excitationer av ledningselektroner nära metallytorna, dvs. med ytplasmoner. 
Detta visade sig vara ett riktigt antagande, men vid denna tid var teorin för detta ännu inte 
utvecklad. 
 
Nu, 10 år senare, är fenomenen väl förstådda och har lett till en teknikutveckling, som man 
hittills troligen endast sett början på. Ytplasmonerna, som är ett slags täthetsoscillationer i 
elektrongasen fungerar som lagrings- och förstärkningsmedia för fotoner som passerar 
metallskikten. De kan absorbera energi från fotonerna och fotoner med ändrade egenskaper 
kan återskapas ur plasmonerna om vissa energi- och impulsvillkor är uppfyllda; de senare 
bestäms av avståndet mellan hålen i de regelbundna strukturerna. Typiska håldiametrar är 150 
nm, gitteravstånd ca. 500 nm och skikttjocklekar ca. 200 nm. Man kan förstärka effekten av 
ett enstaka hål genom att omge det med ringar av förtjockningar av metallen, vilket lätt kan 
åstadkommas med modern litografisk teknik. Dessa ringar fungerar då som en antenn och 
man kan koncentrera ljus till en mycket begränsad yta, t.ex. för ultratät optisk lagring; man 
kan också få linsverkan på liknande sätt med korrugeringar på ena eller båda sidor av 
metallfoliet.  
 
Optoelektroniken är självklart ett område som kan dra stor nytta av dessa nya element, men 
stora vinster får man också om man kombinerar denna teknik med spektroskopiska element 
av olika slag. Med har t. ex. kombinerat ett Ni-film-gitter, som var avstämt till infrarött, med 
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ett Cu-oxidskikt för att på ytan katalysera metanol till formaldehyd. Samtidigt kunde man ta 
upp ett IR-spektrum från formaldehyden 100 gånger effektivare än om man haft det 
molekylära lagret på en inert yta. Denna ökning beror på att fotonerna hinner växelverka 
under längre tid i ett sådant arrangemang, eftersom de hålls "infångade" av ytplasmonerna. 
Fluorescence- och Ramanspektroskopi är andra metoder där man kan få förstärkningar av 
motsvarande slag, vilket redan fått betydelse  för analys av biologiska strukturer. Dels kan de 
analyserade volymerna reduceras upp till 1000-falt, vilket har tillåtit studier på millimol-
nivån, dels bidrar växelverkan med ytplasmonerna till ett ökad excitationssannolikhet för 
molekylerna. Integrering i biokemiska sensorer kan förväntas i framtiden. 
 
Slutligen kan nämnas att denna nya teknik även medger intressanta studier på mycket 
grundläggande fysikalisk nivå; element med ytplasmoner kan ingå i experiment med s. k. 
kvantmekanisk sammanflätning och man kan tänkas skapa optiska element för att manipulera 
atomer och kontrollera deras riktning. Detta nya redskap inom optiken kan alltså förväntas 
leda till ytterligare nya, kanske oväntade tillämpningar. 
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Kommentar: 

Ebbesen, 2010 

 
Ebbesens arbeten i början av 2000-talet har varit utgångspunkt för en lång rad optiska 
arrangemang som uppvisat nya fysikaliska fenomen. I vanliga linser, vågplattor och 
hologram, fortplantas ljuset i form av strålar över avstånd som är mycket större än ljusets 
våglängd. I de hålförsedda strukturer som Ebbesen och hans kolleger studerar sprids ljuset av 
hålen, mellan vilka avståndet är mindre än våglängden. Om basen för dessa strukturer är 
metallisk förstärks effekterna genom att elektronerna vid ytan exciteras i plasmonresonanser, 
vilket ger möjlighet till en mycket mera aktiv styrning och manipulation av signaler än som 
kan göras i transparanta material. 
 
År 2014 visade Yu och Capasso (Nature Materials 13, 139 (2014) att man kan ”forma” ljuset 
i s. k. metaytor, som skapas genom att man bildar nanometerstora optiska antenner som byggs 
upp i 2-dimensionella arrangemang. 

 
En s.k. ”invisibility cloak (osynlighhetskappa), bildad av nanoantenner av guld. 

 
Sådana arrangemang kombineras nu alltmer med halvledande- eller magnetiska komponenter 
för att åstadkomma olika funktioner. En stor fördel är att man kan tillverka linser och andra 
optiska anordningar som är flata och därför lätt integrerbara med elektronik i form av chips. 
Det finns nu ”spinn-optiska” metamaterial och förhoppningar om att man kan styra 
plasmonernas funktion genom applicering av yttre magnetiska fält. 
 
En tillämpning som har direkt anknytning till årets (2018) Ångströmföreläsning är  
man kan använda dessa optiska element för kodning och beräkningar som inte bara utnyttjar 
ljusets polarisation utan även dess orbitala frihetsgrader (OAM). 
 
Plasmonbaserad optik kommer troligen att användas även i vardagligt bruk inom en nära 
framtid. 
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Fig. 1. Schematic view and working principle of
a metasurface skin cloak. (A) A 3D illustration
of a metasurface skin cloak.The skin cloak is an
ultrathin layer of nanoantennas (gold blocks)
covering the arbitrarily shaped object. (B) Schematic
view of a cross section of the metasurface skin
cloak. (C) Schematic illustration of a conventional
carpet cloak with spatially varying refractive index
(n), designed with an optical quasi–conformal map-
ping technique. The blue shading qualitatively in-
dicates the local refractive index (the darker color
indicates higher index) and the grid lines indicate
the deformed optical space. For both devices, the
light is incident from the left and exits to the right as
represented by the arrows.The devices recover the
wavefront (indicated as triple short lines) of the
exiting light, such that the object is hidden and
looks like a flat mirror, judging from the scattering
pattern of the exiting light. However, a conventional
cloak introduces additional phase retardation due
to the light propagation inside its host material,
which renders it detectable to a phase-sensitive
measuring device. In contrast, themetasurface skin
cloak fully restores both the wavefront and the
phase of the scattered light and thus the object is
perfectly hidden. On the metasurface skin cloak, a
phase shift provided by each nanoantenna realigns
the wavefront. At an arbitrary point on the object
with height h to the flat reference plane, the
nanoantenna should recover the phase of the scat-
tered light. Light (red solid lines) incident at an
oblique angle (q, f) at that point should scatter as if
it were reflected by the reference plane (orange
dashed lines).The nanoantenna at that point should
provide a phase shift DF ¼ −2k0hcosqþp, which
compensates the phase difference between the
solid and dashed lines. Note that the height is nega-
tive when the surface is below the reference plane.
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Fig. 2. Metasurface design and full-wave simulation results for the metasurface
skin cloak. (A) A 3D illustration of a nanoantenna used to build the metasurface. (B)
Calculated phase shifts and reflectance in a 2Dparameter space spanned by lx and ly.The
solid lines are the contour lines of the phase shift and the dashed line is the contour line of
the reflectance at 84%. For simplicity, six different nanoantennas, which span the phase
from 0 to 2p with an interval of p/3, are chosen as the building blocks to construct the
metasurface, as shown by the six red circles intersecting the phase and the 84%-reflectance contour lines. (C to E) Full-wave simulated electrical field distribution
(shown for a cross section) based on an actual design for (C) a scattering object without ametasurface skin cloak at normal incidence, (D) the same object with a
metasurface skin cloak at normal incidence, and (E) the sameobjectwith the samemetasurface skin cloak as in (D) but at 15° oblique incidence.Only the reflected
field is plotted for clarity.The wavelength of the incident light is 730 nm in the simulation.The reflected light is almost completely recovered by the skin cloak as if
there were no scattering object for both normal and oblique incidences.
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Ångströmlaboratoriet 

 

 
 

Prof. Elizer Rabinovici, 
Jerusalem 

 
STRING THEORY: RESULTS, MAGIC AND DOUBTS 

 
Strängteorin började utvecklas för ca. 40 år sedan. Kvantmekaniken kunde förenas med den 
speciella relativitetsteorin men inte med Einsteins allmänna relativitetsteori. Men om man 
införde endimensionella strängar i stället för elementära partiklar kunde beräkningsproblemen 
bemästras. Dessa strängar har extremt liten utsträckning och ger sig tillkänna först vid mycket 
stor krökning av rumtiden; kanske i närheten av svarta hål, men de har ännu inte påvisats 
experimentellt. Man hoppas också få se de supersymmetriska partiklar som teorin förutsäger 
vid CERN’s LHC-accelerator. 
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Pressmeddelande: 

STRING THEORY: RESULTS, MAGIC AND DOUBTS 
 
Elizier Rabinovici, Hebrew University, Jerusalem föreläser över ämnet 
”String theory: Results, Magic and Doubts”. Strängteorin betraktas som en framkomlig väg 
att förena kvantmekaniken med den allmänna relativitetsteorin och därmed göra det möjligt 
att beskriva fundamentala fenomen inom kosmologin. 
 
Kvantmekaniken är nu mer än 80 år gammal och beskriver detaljerat alla fenomen inom den 
mikroskopiska världen. Redan tidigt formulerades den så att effekter av den speciella 
relativitetsteorin kunde inkluderas, vilket var nödvändigt för att förklara vissa ovanligare 
fenomen inom atomernas och det fasta tillståndets fysik. Ett exempel på det senare har vi 
nyligen sett när det gäller våra vanliga blyackumulatorer; de skulle inte ge den spänning de 
gör om inte de elektroner som hör till blyet rörde sig med relativitiska hastigheter. Partiklars 
växelverkan i högenergifysiken kräver  relativistisk kvantmekanik, liksom också den 
kvantelektrodynamik som utvecklades för ca. 60 år sedan och som har givit resultat med 
mycket hög exakthet inom sitt tllämpningsområde. 
 
Men det återstår ett stort problem: kvantmekaniken har ännu inte kunnat förenas med  
Einsteins allmänna relativitetsteori, vilket innebär att gravitationseffekter inte kan inkluderas.  
Ett problem för kosmologin, som behöver behandla extrema situationer där gravitation och 
höga partikelenergier samverkar. Alla försök att beräkna gravitationseffekter utgående från de 
punktlika partiklar, som man normalt utgår ifrån, leder obönhörligt till oändligheter som inte 
kan reduceras. 
 
Detta gjorde att man för ca 30 år sedan började utveckla teorier, där de punktlika objekten 
ersattes med endimensionella strängar, med karakteristiska oscillationer för olika partiklar. 
Man fann att många av beräkningsproblemen när det gällde att introducera den allmänna 
relativitetsteorin kunde bemästras med sådana strängteorier. 
De utvecklades först för fermioner (dvs. elektroner och kvarkar), men teorin utvidgades snart 
även till att omfatta även bosonerna (fotoner, gluoner och andra kraftförmedlande partiklar). 
En sådan supersträngteori förutsäger också att det finns ett samband mellan dessa kategorier 
av partiklar och alla partiklar kan ha en supersymmetrisk partner. 
 
Men vid formuleringen av sådana teorier kräver matematiken att man inför extra frihetsgrader 
för strängarnas rörelser: förutom i de fyra vanliga (dvs. i rums- och tidsdimensionerna) måste 
strängarna ha möjlighet att röra sig i ytterligare sex eller sju dimensioner. Att vi inte 
observerar rörelser i dessa riktningar vid normala energier och fält beror enligt 
strängteoretikerna på att de då har extremt liten utsträckning; det är först vid mycket stor 
krökning av rum-tiden som de kan tänkas bli observerbara.  
  
Dimensionsbetraktelser kan ofta ge en uppfattning om de skalor som är aktuella i olika 
sammanhang: Om man kombinerar konstanterna för gravitation, G = 6.67⋅10-11 Nm2/kg2, 
Plancks konstant, h = 1.05⋅10-34 Js och ljushastgheten, c = 3⋅108 m/s, på formen√(hG/c3) får 
man fram en karakteristisk längd,  den s.k. Plancklängden ≈ 10 -35 m. Inom så extremt små 
avstånd skulle rymd-tiden domineras av kvanteffekter. Men denna betraktelse bygger på vår 
vanliga föreställning om rum och tid; om man har extra dimensioner ser vi kanske bara en 
bråkdel av den egentliga gravitationen i de experiment som gjorts hittills. 
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För närvarande finns det inga konkreta experimentella bevis för strängteorins riktighet och 
den har ibland kritiserats för detta. Men man räknar med att så småningom kunna finna 
situatationer där förutsägelserna kan testas; kanske i astrofysikaliska sammanhang 
(kvardröjande effekter av den kosmiska inflation som man har antagit skedde omedelbart före 
"big bang", eller i omgivningen av "svarta hål" där rummet är starkt deformerat), kanske i 
något av de experiment vid extremt hög energi som nu börjat utföras vid CERN's LHC-
accelerator. 
 
I en vidareutveckling av strängteorin har man infört begreppet "bran", en tvådimensionell 
analogi av strängbegreppet. Dessa rör sig också i mångdimensionella rymder och ger 
eventuellt en möjlighet att beskriva strukturen och skapelsen av olika tänkbara universa. 
Antalet aktiva teoretiker som arbetar med strängteori världen över kan uppskattas till tusentals 
och många matematiska fysiker är övertygade om att strängteorin är ett steg mot en 
fullständigare fundamental beskrivning av naturen. För detta talar dess logiska konsistens, att 
den är förenlig med den viktiga "holografiska principen" och att partikelfysikernas väl testade 
"standardmodell" kommer ut som ett gränsfall i vissa av dess varianter. 
 
I sin föreläsning kommer professor Rabinovici att (utan att gå in på teknikaliteter) ge exempel 
på resultat som uppnåtts inom strängteorin och att diskutera dess löften, förutsättningar och 
problem i mera populära termer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

Kommentar: 
Rabinovici,  2011 
 
Strängteorierna har utvecklats vidare, men saknar fortfarande direkt experimentell bekräftelse. 
En förhoppning har varit att Acceleratorn LHC (Large Hadron Collider) vid CERN, som 
startade med 7 TeV energi år 2008 och uppgraderades till 14 TeV år 2014, skulle ge upphov 
till partiklar med egenskaper som kunde ge nya ledtrådar till strängteorin. Higgspartikeln 
upptäcktes där år 2012, men den ligger inom ramen för elementarpartiklarnas standardmodell, 
medan de förväntade supersymmetriska partiklar som ligger utanför denna, ännu har låtit 
vänta på sig. Hopp om att finna dem finns kvar, men har falnat något.  
 
Man är nu på goda grunder övertygad om att s k mörk materia (dvs materia som inte 
växelverkar med ljus eller annan elektromagnetisk strålning) existerar och utgör en stor andel 
av den totala massan i universum. Men även försök att avslöja den mörka materiens natur har 
varit utan framgång. Under 2014 rapporterade det sydpolsbaserade mikrovågsteleskopet 
BICEP2 att man funnit spår av gravitationsvågor i bakgrundstrålningen.  
 

 
 
Men olyckligtvis visade sig analysen av dessa mätdata vara behäftad med fel. Just denna typ 
av observationer hade annars kunna användas för att direkt testa olika typer av 
strängkosmologiska modeller. Just nu sätter man hopp till att observationer av 
gravitationsvågor från t ex kolliderande svarta hål kan ge ledtrådar till ny fysik. Under senare 
år har tidigare lösningar av Hawkings informationsparadox för svarta hål börjat ifrågasättas 
och man kan inte utesluta att det kan finnas observerbara effekter, vilket skulle kunna ge en 
annan anknytning. 
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Prof. Andrea Cavalleri, 
Hamburg 

 
CONTROLLING QUANTUM CONDENSED MATTER WITH 

LIGHT 
 
Makroskopiska egenskaper, såsom magnetism, ledningsförmåga (även supraledning), optisk 
reflektivitet eller kristallstruktur hos kondenserad materia kan nu förändras och kontrolleras 
tillfälligt med hjälp av ultrakorta ljuspulser. Detta har en tydlig teknisk potential liksom att det 
ger oss nya insikter om villkoren för elektrontransport i komplexa material. Professor 
Cavalleri kommer att beskriva sina pionjärarbeten inom detta område och diskutera nya 
lovande experiment med hjälp av FEL- (fri-elekton-laser) teknik. 
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Pressmeddelande: 

CONTROLLING QUANTUM CONDENSED MATTR WITH LIGHT 
 
Professor Andrea Cavalleri från Max-Planck-Institutet för "Materiens struktur och dynamik" i 
Hamburg föreläser över ämnet ”Controlling Quantum Condensed Matter with Light”, dvs. att 
styra ett materials kvant-fysikaliska egenskaper med hjälp av ljuspulser. 
 
Fasta material indelas ofta i olika grupper alltefter deras fysikaliska egenskaper; de kan vara 
elektriskt ledande eller isolatorer, magnetiska eller omagnetiska, goda eller dåliga 
värmeledare, etc. Man framställer nu en mängd nya material med speciella egenskaper som 
lämpar sig för olika användningar inom tekniken eller vardagslivet, oftast med utgångspunkt 
från kännedom om de ingående atomernas struktur och inbördes relationer.  
 
Vissa materials egenskaper kan förändras genom yttre påverkan. Man kan utnyttja detta för att 
kontrollera och styra funktionen av en teknisk komponent där materialet ingår. Vi har redan 
exempel på detta inom flera områden, bl. a. i ljuskänsliga fotoelement och i våra datorers 
hårddiskar, som kan avläsas tack vare att ledningsförmågan hos en komponent ändras när den 
utsätts för olika magnetfält (GMR-effekten som belönades med Nobelpris 2007). Men årets 
Ångströmföreläsare och hans medarbetare har visat att vissa materials egenskaper kan 
kontrolleras på ett mycket mera detaljerat sätt än tidigare om man använder extremt korta 
pulser av koherent ljus. 
 
De material som är mest intressanta i sammanhanget är de s. k. "starkt korrelerade" 
materialen, där de elektriska och magnetiska egenskaperna är mycket kraftigt beroende av den 
kristallografiska ordningen hos de ingående atomerna. Bland dessa finner man de keramiska 
oxider av de sällsynta jordartselementen som blivit kända genom att de uppvisar supraledning 
vid ganska hög temperatur och de manganbaserade material där man upptäckt mycket stora 
magnetfältseffekter ("kollosal"-  jämfört med "jätte"-magnetoresistans i GMR). Båda dessa 
typer av material klassifieras av kristallograferna som perovskiter, där arrangemanget av syre-
och metalljonerna är likartat. 
 
Det som är nytt i sammanhanget är att om man utsätter sådana material för laserpulser som är 
extremt korta, mycket intensiva och av lägre frekvens än synligt ljus (dvs. i det infraröda 
området) så kan man påverka svängningarna i kristallgittret på ett kontrollerat sätt utan att 
samtidigt excitera elektronerna i materialet. Det ändrade atomarrangemanget kan då ge en 
stark, men kortvarig påverkan på de elektriska eller magnetiska egenskaperna . För att man 
skall kunna observera – och kanske i framtiden utnyttja dessa fenomen – måste pulserna vara 
koherenta och tillräckligt korta (ca 10 femtosekunder), så att inte systemet hinner återgå till 
sitt normalläge efter förändringen, vilket normalt sker inom pico-eller nano-sekundsområdet 
(d.v.s. hundra eller tusen gånger längre tid). Avläsningen av förändringen i ledningsförmåga 
sker antingen genom att en andra ljuspuls en kort tid efter den första får reflekteras och visa 
de metalliska egenskaperna eller att ledningsförmågan direkt mäts elektriskt. 
 
Särskilt intressant har det varit att finna att även supraledares egenskaper kan påverkas på 
samma sätt. Högtemperatursupraledarna är skiktade strukturer där de supraledande 
elektronparen huvudsakligen rör sig inom de olika parallella planen och endast till mindre del 
mellan dessa genom en tunnlingsprocess. Cavalleri och medarbetare visade att det går att 
påverka ledningen mellan planen genom styrda gitterexcitationer och observerade då en 
kollektiv svängning av de supraledande elektronerna (den s. k. Josefson-plasmonen) och 
dessutom att man kan få vissa material att bli supraledande vid en högre temperaturer än de 
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där det normalt förekommer. Kulmen på denna utveckling har hittills varit ett experiment där 
man påvisat intermittent supraledning efter påverkan av en laserpuls ända uppe vid 
rumstemperatur. 
 
Förutom att denna selektiva pulsteknik hjälper oss att förstå hur de olika villkoren för 
elektronerna i dessa intressanta material balanserar varandra, vilket ibland har varit 
kontroversiellt, har den en uppenbar teknisk potential. Man skulle nu i princip kunna styra de 
elektriska, optiska och magnetiska egenskaperna på pico-sekundskalan, d.v.s. med pulser 
inom THz (tera-Hz) området, vilket är en betydlig ökning i snabbhet jämfört med existerande 
kretsar.  
 
Ytterligare framsteg inom detta område kan väntas med den nu framväxande FEL (fri-
elektron-laser)-tekniken. Professor Cavalleri, som nu är stationerad vid FEL-centrat i 
Hamburg, kommer också att beskriva de första försöken med materialkontroll med ultrakorta 
FEL-pulser, med vilka man också kan utsträcka frekvensen av strålningen upp mot 
röntgenområdet, så att man kan också kan se effekterna av koherenta excitationer av 
kristallgittret. 
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Kommentar: 

Cavalleri,  2013 

Med hjälp av resonant strålning kan man inducera kortvariga förändringar i kristallstrukturer 
som kan leda till oväntade fenomen, t. ex. förstärkt supraledning. Ett sådant exempel har 
redan nämnts under kommentaren till 2006 års Ångströmföreläsning. Ett annat är de 
excitationer av molekylkristaller av fullerenerna K3C60 som Cavalleris grupp inducerade och 
där de fann att  man vid 100 K kunde åstadkomma samma typ av fononspektra som leder till 
supraledning under 30 K i jämviktsfasen av samma material (Nature 530 , 461 (2016)). Andra 
exempel är fotostimulerade isolator-till-metall-övergångar (PRL 99, 226401)  och ”smältning” 
av magnetisk ordning. Nedan presenteras ett par aktuella exempel. 

I ett arbete från 2017 medverkar Cavalleri i ett experiment på grafen, där resonant strålning av 
våglängden 6.3 µm används för dynamisk modulation av gittret. Detta gav en trefaldigt ökad 
elektron-fonon-växelverkan, vilket kunde konstateras med hjälp av tidsdomänspektroskopi 
och vinkelupplöst fotoemission (ARPES). 

 
Excitation av svängningsmoden E1u (i planet) hos dubbellager av grafen. 

 
Ett exempel med direkt anknytning till framtida praktiska tillämpningar är en undersökning 
som publicerades 2017 på TiO2. Titandioxid är en viktig bas för solceller av Grätzeltyp, men 
det har hittills varit oklart vilken roll excitonerna har i detta material. I en kombination av 
ARPES-mätningar vid fotonenergin 138 eV utförda vid Advanced Light Source i Berkeley 
och ultrasnabb UV-spektroskopi fastställdes att en speciell typ av exciton uppträder i ett 
bestämt plan av den s. k- anastas-formen av TiO2 och att denna 2D -exciton är i hög 
grad ”immun” mot strukturella störningar och defekter vilket leder till ett mycket effektivt 
el/ljus-utbyte (Nature Communications 8, Article number: 13). 
 
Andrea Cavalleri är sedan 2013 ledare för Max-Planck-institutet för Materiens struktur och 
dynamik vid Fri-Elektron-Laser Centrum i Hamburg. Han är också associerad med Oxford-
universitetet. 
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Prof. Jeffrey Hangst, 
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ILLUMINATING ANTIMATTER; THE  ’ALPHA’ 

ANTHYDROGEN EXPERIMENT AT CERN 
 
Jeffrey Hangst och medarbetare vi ALPHA-experimentet vid CERN har lyckats producera 
anti-väte, en antiproton bunden till en positron, och att hålla flera hundra sådana atomer 
inneslutna i en fälla i mer än 15 minuter. Detta tillåter spektroskopiska mätningar och kan ge 
svar på fundamentala frågor om naturens symmetri och varför vi inte har lika mycket 
antimateria som materia i vårt universum. 
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Pressmeddelande: 

ILLUMINATING ANTIMATTER: THE ”ALPHA” ANTIHYDROGEN 
EXPERIMENT AT CERN 
 
Årets Ångströmföreläsning skall hållas måndagen den 6 maj kl 15.15 i Siegbahnsalen, 
Ångströmlaboratoriet. Föreläsare är professor Jeffrey Hangst, Århus universitet, som är 
talesperson för experimentet ALPHA (Antihydrogen Laser Physics Apparatus) vid CERN.  
 
 
Existensen av antimateria förutsades år 1928 i ett 
teoretiskt arbete av Paul Dirac, som fann att hans 
ekvation, som förenade kvantmekanikens              
Schrödingerekvation med Einsteins speciella 
relativitetsteori, hade lösningar som motsvarade att 
varje positivt laddad partikel har en negativ 
motsvarighet. Sådana upptäcktes också senare i 
experiment: elektronens antipartikel positronen 
1932 av Carl D. Anderson och antiprotonen 1955 
av Emilio Segrè och Owen Chamberlain. 
 
Existensen av antipartiklar har sedermera 
verifierats mycket övertygande och de produceras 
nu rutinmässigt vid olika acceleratorlaboratorier. 

         

 
 

 
Sedan 20 år tillbaka pågår experiment där man försöker förena en antielektron (dvs. en 
positron) med en antiproton så att de bildar en stabil antiväteatom. Detta är en svår utmaning 
experimentellt, men man har lagt ner stora ansträngningar på en lösning eftersom man då 
skulle kunna besvara fundamentala frågor om materiens och antimateriens symmetri; ser 
vätets och antivätets spektra exakt likadana ut, påverkas de likadant av gravitationen och hade 
vi lika mycket antimateria som materia vid universums skapelse?  
 
Det största problemet är att de positroner och antiprotoner som man startar med måste först 
bromsas in och sedan hållas strikt isolerade från den naturliga omgivningen när de 
sammanförs till en antiväteatom. Annars annihilerar de, dvs. förintas i kontakten med 
elektroner resp. protoner; det senare under stor energiutveckling (vilket som bekant utnyttjats 
i science fiction för att driva rymdfarkoster och i populärlitteraturen för att tillverka en bomb 
som skulle spränga Vatikanstaten).  
 
Vid CERN observerades ett litet antal antiväteatomer 1995, men de kunde bara hållas 
isolerade i några miljarddels sekunder. ALPHA är en fortsättning på ett tidigare experiment 
kallat ATHENA, som år 2002 skapade de först atomerna av antiväte vid låga energier. I 
ALPHA-experimentet fångas de in i en så kallad atomfälla, där de hålls svävande med hjälp 
av elektriska och magnetiska fält, en mycket svår uppgift eftersom atomerna måste ha så låg 
energi som 0.00005 eV (elektronvolt) för att inte slinka ur fällan; detta är den energi de har 
när de kyls ner till en halv grad över absoluta nollpunkten. Antiatomer som är varmare träffar 
omedelbart fällans väggar, där de förintas och ger upphov till annihilationstrålning. Denna 
strålning är experimentets signal att antiatomer har skapats (och förstörts). Det dröjde till 
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november 2010 innan ALPHA kunde rapportera att ett antal (38 st.) hade fastnat i deras fälla, 
vilken utnyttjar det faktum att antiväteatomerna (liksom de vanliga väteatomerna) är små 
magneter. Om dessa pekar “ner”, dvs. i motsatt riktning mot magnetfältet, ligger antiatomerna 
djupare ner i fällan än när de pekar “upp”, dvs parallellt med magnetfältet. I experimentet 
lämnas fällan påslagen tillräckligt länge för att alla ofångade antiatomer ska hinna försvinna. 
Sedan stängs fällan hastigt av och om man därefter ser annihilationer måste de komma från 
antiatomer som en tid har suttit fast i fällan. 

Två år senare hade man lyckats hålla kvar flera hundra antiatomer i mer än 15 minuter, vilket 
var tillräckligt för att kyla ned dem till deras lägsta energitillstånd. Långa infångningstider gör 
det också lättare att göra spektroskopiska mätningar. Det första experimentet på antivätets 
inre struktur gällde den energi som krävs för att  vända elementarmagneterna från läget “ner” 
till läget “upp”. Detta gjordes genom att mikrovågor leddes in i fällan, som var injusterad så 
att endast “ner”-atomer  hölls infångade. När mikrovågorna har precis rätt frekvens byts 
spinnriktningen och antiatomerna ramlar ut ur fällan och registreras. Man fann att denna 
frekvens var densamma som för vanligt väte inom 4 delar på 1000, en noggrannhet som man 
arbetar på att förbättra. Laserspektroskopi med hög precision blir nästa steg. Förutom ALPHA 
finns också vid CERN projektet ATRAP som arbetar med en annan teknik och ger 
kompletterande data. 

Varför är det då så intressant att jämföra vätets och antivätets spektra? Jo, varje eventuell 
skillnad skulle förändra vår syn att se på naturen. Den skulle motbevisa ett grundläggande 
teorem som vi nu antar gäller allmänt i fysiken, nämligen CPT - teoremet (som säger att om 
man samtidigt byter tecken på laddningen C, på spegelsymmetrin P och på tiden T så skall allt 
vara exakt lika). CPT-teoremets giltighet måste testas, även om man anser att det är väl 
underbyggt. Efter Big Bang borde lika mycket antimateria som materia bildas enligt gängse 
teori, men nu finns inga spår av antimaterien kvar. Ett brott mot CPT teoremet skulle 
möjligen ge en förklaring och universums accelererande expansion kanske också har något att 
göra med detta. 

En annan obesvarad fråga gäller antimateriens förhållande till gravitationen. Man vet att 
massan hos protonen och antiprotonen är mycket lika, men faller antimateria lika fort som 
materia, eller rentav uppåt i tyngdkraftfältet? Attraherar en proton och en antiproton varandra 
gravitationellt eller repellerar de varandra, som någon har föreslagit?  

Professor Hangst kommer att ge oss de senaste resultaten av antiväteexperimenten och 
presentera sina vidare planer. 

 

 

 

 

 

 



 66 

Kommentar: 

Hangst, 2014 
 
Flera framsteg inom antimaterieforskningen har gjorts sedan 2014. Vid CERN pågår följande 
experiment: 
För studier av antiprotoner:  BASE, ATRAP 
För antiväte:   ALPHA, ASACUSA, ATRAP 
För antiprotoniskt He:  ACACUSA, 
 
och följande experiment förbereds för studium av gravitationseffekter på 
antimateria:   GBAR, AEGIS, ALPHA-g 
Alla är beroende av CERN’s unika Antiproton Decelerator (AD). 
 
I BASE (Baryon Antibaryon Symmetry Experiment) mäter man antiprotonens magnetiska 
moment för att se om det har samma värde som protonens. Detta är ett av flera experiment 
som går ut på att testa relationen  CPT =1, där C står för tecknet på partikelns laddning (om 
CPT ≠ 1 skulle det kunna förklara varför antiprotonerna har försvunnit från vårt universum). 
År 2017 hade man nått resultatet   
µ(antiproton)/ µ(proton)/  = 2.7928473441(42)/ 2.792847350(0),   
alltså inget brott mot CPT –teoremet inom felgränserna. Observera att antiprotonens moment 
nu är bättre bestämt än protonens! 
 
I ALPHA-2 produceras nu mer än 10 000 antiväteatomer per infångning, vilka kan sparas i ca 
1000 sekunder. Ett första intresse har varit att jämföra 1S->2S övergångarna i väte och 
antiväte, vilket publicerades under 2017 med resultatet att frekvensskillnaden är mindre än 2 
delar på 1010, en ytterligare bekräftelse på CPT-invariansen (Nature 541, 506 (2017)).  
 

 
 
Andra övergångar i antiväte står på programmet, inklusive det s. k. Lamb-skiftet. 
 
Utanför CPT-symmetrin ligger frågan om gravitationens inverkan på antimaterien. 
Faller en antiproton uppåt? Under de närmaste åren väntas experimenten GBAR, AEGIS och 
Alpha-g ge svar på denna fråga. 
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Ångströmföreläsningen 

2014 
Den 5 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 

 
 

Prof. Robert Laughlin, 
Stanford Univ., USA 

 
A DIFFERENT UNIVERSE 

 
Professor Laughlin gav 2006 ut en bok där han diskuterar ’emergenta fenomen’, dvs 
fenomen som (ofta oväntat) dyker upp då enklare system kombineras till mera 
sammansatta sådana. Han hävdar där att det krävs en ny syn på fysiken, där 
organisatoriska principer är lika viktiga som de lagar som man formulerar för de partiklar 
som bygger upp de betraktade systemen.  
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Pressmeddelande: 

A DIFFERENT UNIVERSE 
 
Måndagen den 5 maj, kl. 15.15.  Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala 
Professor Robert B. Laughlin, Stanford University, USA 
 
Föredraget utgår från s.k. emergenta fenomen. Begreppet ’emergenta’ (eller på svenska  
uppdykande) fenomen går tillbaka till filosofen George Henry Lewes (1817-81), som först 
använde denna term för att karakterisera egenskaper som spontant uppstår i system som är 
sammansatta av  enklare sådana, men som inte direkt kan härledas ur de senares även om 
man känner dessa i detalj. Men diskussionerna om hur olika nya fenomen uppkommer när 
olika delsystem får samverka är egentligen mycket äldre än så och går tillbaka ända till 
Aristoteles.  
 
Begreppet har tillämpats inom snart sagt alla vetenskaper, från fysik, kemi och biologi till 
psykologi, historia, religion och ekonomi och har fått förnyad aktualitet under de senaste 
decennierna genom de ökade möjligheterna till information och databehandling.. Särskilt 
har detta intresset gällt övergången från fysik och kemi till biologi. 
 
Tanken att speciella emergenta fenomen uppträder i sammansatta system står i 
motsättning till en annan filosofisk tankegång, nämligen reduktionismen enligt vilken alla 
naturfenomen borde kunna förutsägas och beräknas utifrån elementära partiklars 
egenskaper och deras inbördes krafter (även om själva beräkningarna ofta kan bli 
oöverstigliga). 
 
Årets Ångströmföreläsare Robert B. Laughlin fick Nobelpriset i fysik 1998 för sin teori 
för den s. k. fraktionella kvant-Hall-effekten. I boken A Different Universe: 
Reinventing Physics from the Bottom Down (Basic Books, 2006), gav han sin syn på 
de emergenta fenomenen. Han hävdar där att det krävs en ny syn på fysiken och kemin, 
där organisatoriska principer är lika viktiga som de lagar som man formulerar för de 
partiklar – elementära eller mer sammansatta – som bygger upp de betraktade systemen. 
Han utvecklar därmed tankegångar som tidigare har framförts av en annan 
fysikpristagare, Philip Anderson, som är känd för att ha myntat uttrycket: “More is 
different”. 
 
Laughlin nämner ett exempel från sin egen forskning; en samling av elektroner i en 
tvådimensionell elektrongas visar sig ha excitationer som motsvarar delar av en 
elektronladdning ((e/3, e/5 etc.), något som verkar helt oförutsägbart med utgångspunkt 
från de enskilda elektronernas egenskaper. Egenskaper som anses fundamentala i ett 
sammanhang behöver alltså inte vara det i ett annat, där materien organiseras på ett annat 
sätt. 
 
Vissa storheter som betraktas som fundamentala har, enligt Laughlin, en mening endast för en 
kollektiv massa och kan inte härledas ur lagar för enskilda partiklar. Hit räknas temperatur, 
Avogadros tal (dvs. antalet atomer eller molekyler i en mol)  vätskornas inkompressibilitet 
och lagarna för deras hydrodynamik; ja inte heller Newtons lagar har kunnat härledas med 
utgångspunkt från enskilda atomers kvantmekanik. 
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Laughlin påpekar också att man nu kan göra tidmätningar med en precision på 1: 1016 (dvs. 
bättre än en del på en miljon miljarder) genom att noggrant följa frekvensen hos vissa atomära 
strålningsövergångar som utsänds från atomerna i en gas, trots att noggrannheten i varje 
enskild atoms frekvens är begränsad till 1:108, eftersom atomerna påverkas av 
vakuumfluktuationerna; felet i medelvärdet reduceras genom att alla atomerna i gasen är 
kopplade till samma vakuum! 
 
Ett liknande exempel fick man när von Klitzing (Nobelpris 1985) upptäckte att elektroner i en 
halvledare, som påverkas av ett magnetfält vid låg temperatur, rör sig i kvantiserade banor, 
var och en med mycket konstant värde på sin s. k. Hall-resistans.  
Ur dessa värden kan man beräkna kvoten h/e2  av Plancks konstant h och 
elementarladdningen e med en noggrannhet av 1:109, och denna kvot blir densamma även för 
prover som är olika rena. Här uppstod perfektion ur imperfektion; det viktigaste var inte 
renheten utan att provet var tillräckligt stort. 
 
Fysikaliska system har en tendens att ordna sig på olika sätt när temperaturen sänks, vätskor 
blir kristaller, järn blir magnetiskt ordnat och elektronerna i en supraledare uppträder 
kollektivt som en enda samordnad massa. Allmänt sett kallas dessa förvandlingar för 
fasövergångar vilka har det gemensamt att den höga symmetri som existerar vid hög 
temperatur bryts och blir lägre vid nedkylning. Symmetribrott förekommer på olika nivåer 
och för ofta med sig något radikalt nytt. Förra året lärde vi oss att även Higgspartikeln är 
resultatet av ett symmetribrott, fast då på fundamental nivå. 
 
Även i de makrosopiska system som man möter i det dagliga livet finner man oväntade 
exempel på materiens självorganisation: regelbundna sanddyner, vackra snökristaller och 
svärmar av bin. Man bör enligt Laughlin ägna större intresse åt organisationsprinciperna i 
naturen och därmed åt att komplettera det reduktionistiska tänkandet som inte av sig självt 
kan leda till en ’”teori för allt”. Han slutar med den för unga forskare positiva aspekten att 
utvecklingen av fysiken alltså inte snart är färdig, utan har bara påbörjats! 
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Kommentar: 

Laughlin, 2014 
 

Lauhglins föreläsning handlade om emergenta (sv. uppdykande) fenomen inom olika delar av 
fysiken, dvs. oväntade fenomen som uppträder hos komplicerade system men som inte utan 
vidare kan förutses utifrån vad man vet om de ingående partiklarna och deras inbördes krafter. 
 

Att intresset för emergenta fenomen är stort och inte enbart gäller fysiken framgår av följande 
urval av nyligen publicerade böcker: 
  
Emergent phenomena in Bose-Einstein condensates (2017) 

Emergent phenomena in atomic nuclei (2017) 

Quantum theory as an emergent phenomenon (2012) 

Emergence: Contemporary Readings in Philosophy and Science (2008) 

The reemergence of emergence (2006) 

Emergence of mind (2010) 

Religion, emergence and the origins of meaning (2006) 

Emergent phenomena in housing markets (2012)  

 
Anmärkningsvärt är att man även inom partikelfysiken (som har ansetts utgöra den 
reduktionistiska basen för fysiken) numera diskuterar om man kan se storleken av 
fundamentalpartiklarnas massor som något som uppstår emergent ur samverkan mellan olika 
kraftfält (arXiv:1206.7114). Det har visats att de tyngre partiklarnas massor kan förutsägas 
ganska väl om man tar de kända massorna för de två lättaste �π- och K-meson) som 
utgångspunkt, men själva mass-skalan är ännu oförklarad och en av de djupaste frågorna inom 
partikelfysiken. 
 
Ett sätt att närma sig problemet hur komplexa system väljer att organisera sig och nå sina 
energiminima är att bygga upp modellsystem som är tillräckligt stora så att emergenta 
fenomen kan uppträda, men samtidigt enkla nog för att man skall kunna studera de enskilda 
beståndsdelarnas uppförande i detalj. Ett exempel på detta är 2D-system av ”frustrerade” 
magnetiska dipoler (s.k. artificiell spinn-is), vilka uppvisar en rad emergenta fenomen, 
karakteristiska för vart och ett av de spinnarrangemang som väljs (Nature Physics 13, 200 
(2017)). Men det är långt kvar innan motsvarande kan göras för t.ex. biomolekyler eller 
samhällsstrukturer! 
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Ångströmföreläsningen 

2015 
Den 19 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 

 
 

Prof. Andrea Ghez, 
UCLA, Los Angeles 

 
OUR GALACTIC CENTER: A LABORATORY FOR 

EXPLORING THE PHYSICS  & ASTROPHYSICS  OF BLACK 
HOLES 

 
Andrea Ghez har använt Keck-teleskopen (på Hawaii) för att demonstrera existensen av ett 
supermassivt svart hål i centrum av vår galax, med en massa fyra miljoner gånger större än 
vår sols. Detta är det hittills bästa beviset på att dessa exotiska objekt verkligen existerar och 
ger oss en enastående möjlighet att studera fysikens fundamentala lagar under de extrema 
villkor som råder nära ett svart hål. 
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Pressmeddelande: 

OUR GALACTIC CENTER: A LABORATORY FOR EXPLORING THE PHYSICS  
& ASTROPHYSICS  OF BLACK HOLES 
 

Årets Ångströmföreläsning äger rum 
tisdagen den 19 maj kl 15.15 i 

Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet och 
ges av professor Andrea Ghez, head of  

UCLA's Galactic Center Group, Los 
Angeles. Hennes föredrag har titeln 

Our Galactic Center: 
A Laboratory for Exploring the 
Physics & Astrophysics of Black 

Holes.  
 

Ämnet ”svarta hål” har fascinerat många, alltsedan det visades att sådana objekt skulle kunna 
existera som en möjlig lösning till Einsteins allmänna relativitetsekvationer. Endast några 
månader efter Einsteins publikation 1916 visade Karl Schwartzschild att dessa ledde till att en 
stark koncentration av materia skulle kunna ge ett så kraftigt gravitationsfält i sin närhet att 
inte ens ljus kunde komma ut om det startar innanför radien RS = 2GM/c2omkring det tunga 
objektet. Här är G är gravitationskonstanten, M massan och c ljushastigheten. Men varken 
Schwartzschild eller hans efterföljare inom teorin, Robert Oppenheimer och Roy Kerr (som 
på 1960-talet undersökte vad som skulle hända om sådana objekt också roterar) införde den 
suggestiva benämningen ”svart hål”; detta kan i stället spåras till en tidningsartikel skriven 
1964 av journalisten Ann E. Ewing. 
 
I många år därefter var begreppet ”svarta hål” en källa till spekulationer om vad som skulle 
kunna hända inuti i dessa och i deras utkanter, där våra kända naturlagar håller på att bryta 
samman. Ett svart hål skulle sluka omgivande materia som faller in emot det och kunna ha 
starkt inflytande även på avlägsna stjärnors rörelse om det har en mycket stor massa. Stephen 
Hawking ägnade en stor del av sina arbeten åt de svarta hålens egenskaper och deras stabilitet 
och kunde bl.a. visa att om de är roterande och inte alltför tunga skulle de så småningom 
kunna ”koka bort” och försvinna genom utsändning av Hawking-strålning. Naturligtvis blev 
dessa hypotetiska svarta hål också ett favorittema i science-fiction-litteratur och -film. 
 
Vad har då de astronomiska observationerna kunnat säga om existensen av svarta hål? Vanligt 
ljus sänder de ju inte ut så att man är hänvisad till andra, indirekta metoder. Kvasarer är ett 
slags avlägsna märkliga objekt som upptäcktes i början av 1960-talet. De har en ljusstyrka 
som tyder på en massa 100 miljoner gånger större än solens, men styrkan varierar så snabbt 
att man måste dra slutsatsen att deras utsträckning samtidigt är mycket begränsad. För att 
förstå detta måste man anta att ljuset kom från upphettad kringliggande materia som 
accelererades i en virvel in mot ett supermassivt svart hål. Att man observerade stark 
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röntgenstrålning från flera stjärnor i vår egen galax (såsom Cygnus X–1, som man visste 
hängde ihop med en osynlig kropp av något slag) kunde också tolkas som om denna kropp 
bestod av ett svart hål som drog till sig materia på ett liknande sätt. 
 
Under 70- och 80-talen samlades efterhand information som tydde på existensen av två 
klasser av svarta hål, de som har massor 5 – 30 gånger solens och de som är supermassiva och 
motsvarar miljontals solmassor. Detta kunde man göra tack vare stora framsteg i 
observationsteknik, med sammankoppling av teleskop i olika världsdelar, med känsligare 
detektorer hela vägen från radiostrålning och infrarött upp mot röntgenstrålning och med 
reducering av störningar från atmosfäriska fluktuationer. De ”små” svarta hålen tolkades som 
rester av enstaka exploderande stjärnor, medan de ”superstora” krävde massansamlingar av 
galaktiska mått och ansågs finnas i galaxers centra. Även nära centrum i vår egen galax hade 
man upptäckt en kompakt radiokälla, Sgr A*, men de täta stoftmolnen där hindrade närmare 
studier ända till 1995 då Reinhard Genzels grupp från München kunde detektera He-1 
strålning från några närliggande stjärnor och följa deras rörelse.  
 
Det blev ett stort genombrott när Genzel kunde konstatera att dessa syntes röra sig med stor 
hastighet i ett mycket kraftigt gravitationsfält. Ännu finare detaljer kunde observeras ett par år 
senare av Andrea Ghez, som arbetar vid Keck-teleskopet på Hawaii där man med 
infrarödteknik och s.k. adaptiv optik kunde iaktta en grupp ännu närmare liggande stjärnor. 
Av dessa har stjärnan S1 (se bilden) nu på 15 år setts fullborda ett helt varv i en Keplerbana 
kring en massa som bestämts till 4 miljoner gånger solens. Detta får anses som det hittills 
starkaste beviset på existensen av ett supermassivt svart hål. 

 
I sitt föredrag kommer Andrea Ghez att beskriva detta händelseförlopp och den adaptiva optik 
som nu gjort det möjligt att eliminera atmosfäriska störningar. Hon kommer också att 
redogöra för de möjligheter till precisionstester av Einsteins teorier och av hur galaxer bildas 
som nu öppnar sig. 
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Kommentar: 

Ghez, 2015 
 
Det svarta hål ( Sagittarius A*) i vår galax’ centrum  som Andrea Ghez beskrev 2015 har 

studerats ytterligare och dess egenskaper preciserats. 

 
Bland de resultat som rapporterats under den senaste tiden kan nämnas: 
 
1).  I september 2017 upptäcktes ännu ett massivt svart hål nära vår galax centrum (Nature. 

arXiv:1712.01860). Detta utgjorde centrum för en roterande gasmassa och hade en massa av 

ca 105 solmassor, jämfört med 4×106 för Sagittarius A*. Man uppskattar att det finns ett 

mycket stor antal svarta hål av storleksordningen några eller ett tiotal solmassor i alla galaxer, 

men att det även existerar svarta hål med intermediära massor av denna storleksordning kan 

hjälpa teoretikerna att bättre förstå hur de supermassiva objekten har bildats. 

 
2).  I december 2017 upptäcktes en starkt lysande kvasar med den rekordstora 

rödförskjutningen 7.54, vilket betyder att det ljus som nu når oss utsändes endast 0.69 ×109 år 

efter big bang, dvs. mycket tidigt i vår galax’s 13.1×109 år gamla historia. Det svarta hål som 

associeras med denna kvasar uppskattas ha en massa 8 ×108 större än vår sols. Denna kvasar 

är särskilt intressant därför att den existerade redan innan det intergalaktiska mediet övergick 

från att vara elektriskt neutralt till att vara joniserat, enligt teoretiska beräkningar. Den kan ge 

värdefulla upplysningar både om själva re-jonisationsprocessen och bildningen av svarta hål i 

allmänhet (Nature 553, 473 (2018)). 

 

Växelverkan och kollision mellan svarta hål detekterades av LIGO 2016 (se kommentar till 

Braginsky, 1999) och man inser nu alltmera att antalet sådana kosmiska händelser i vårt 

universum kanske inte är särskilt sällsynta. I kombination med konventionell astronomi ger 

gravitationsvågssignalerna en ökad förståelse av dessa fenomen. 
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Ångströmföreläsningen 

2016 
Den 16 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 
 

 
 

Prof. Markus Aspelmayer, 
Wien 

 
PUTTING “MECHANICS” BACK INTO QUANTUM 

MECHANICS 
 
Hur man genererar, manipulerar och detekterar enskilda kvanttillstånd för mekanisk rörelse, 
med tillämpningar på gravitationsvågsdetektion och på frågor som gäller kvantfysik och 
gravitation. I den s. k. kavitets-optomekaniken kan man stänga in makroskopiska objekt 
mellan två speglar och kontrollera deras kvantmekaniska svängningar via laserstrålar. 
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Pressmeddelande: 

PUTTING “MECHANICS” BACK INTO QUANTUM MECHANICS 

Årets Ångströmföreläsning äger rum 
måndagen den 16 maj kl 15.15 i 
Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet  
och ges av professor  
Markus Aspelmayer, Wien. 
Hans föredrag har titeln 
Putting “mechanics” back into                  
quantum mechanics 

 
 

Mekaniken är en vetenskap som har rötter i antiken, men det var först efter Galileo Galileis 
experiment och Isaac Newtons teorier som man kunde börja beskriva dess dynamik i 
matematiska termer. Med mekanik menar man nu i dagligt tal jämvikt och rörelse hos t.ex. 
stora maskindelar eller finmekanik i klockor och kameror. Men det handlar då om 
’makroskopiska’ objekt, dvs. sådana som består av ett mycket stort antal atomer eller 
molekyler. 
 
För snart 100 år insåg man att den klassiska mekaniken inte var tillräcklig när det gällde 
beskrivning av dynamik och energiförhållanden hos så små objekt som atomer och att man 
måste börja tänka om utifrån nya förutsättningar. Erwin Schrödinger och Werner Heisenberg 
introducerade kvantmekaniken som först tillämpades på enskilda atomer och de enklaste 
molekylerna men som sedan dess har använts med stor framgång på allt större och alltmer 
komplicerade system. Man har länge diskuterat upp till vilken storlek (eller mängd av atomer) 
de speciella kvantmekaniska fenomenen kan visa sig och behöver tas med i beräkningarna. 
Kvantmekaniken och den klassiska mekaniken har under tiden levat sida vid sida som två mer 
eller mindre skilda arbetsområden. 
 
Med rubriken Putting ”mechanics” back into quantum mechanics menar årets 
Ångströmföreläsare att man nu kan mäta med sådan känslighet att det är möjligt att observera 
kvantmekaniska effekter även för föremål som är så stora att vi betraktar dem som 
makroskopiska (t.ex. små svängande tungor av kiselnitrid som består av miljontals atomer) 
och att det nu är dags att sudda ut gränsen mellan kvantmekanik och klassisk mekanik. 
 
Sedan några tiotal år tillbaka har man kunnat stänga in atomer och fotoner mellan två speglar i 
s. k. optiska kaviteter och kommunicera med dem via laserstrålar. Markus Aspelmayer och 
andra forskare har nyligen kopplat ihop sådana kaviteter med svängande mekaniska system 
och skapat ett nytt fysikområde som kallas ”cavity optomechanics”. För att kunna observera 
och kontrollera kvantmekaniska svängningar hos dessa makroskopiska objekt måste man 
reducera temperaturen ner till milli-Kelvin-skalan. Detta har man lyckats göra med hjälp av 
laserkylning och man har lärt sig att utnyttja det optiska strålningstrycket från fotonerna för 
att manipulera speglarnas (eller de utanför liggande SiN-tungornas) svängningstillstånd. 
 
Den i år så aktuella observationen av gravitationsvågor med hjälp av interferometern LIGO 
bygger också på växelverkan mellan fotoner och mekaniska svängningar hos tunga objekt, 
men med den nya ”kavitets-optomekaniken” har man nu fått möjligheter att generera, 
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manipulera och detektera enskilda kvanttillstånd hos makroskopiska objekt med massor 
alltifrån picogram till kilogram.  

 
I kvantmekaniken uppträder ”icke-klassiska” fenomen av flera slag. Förutom att man har 
kvantisering av svängnings- och energitillstånd hos enskilda partiklar kan man ha 
sammanflätade tillstånd av flera partiklar (eng. entanglement), där partiklarna inte kan sägas 
ha egenskaper var för sig eftersom det endast är det sammansatta systemet som har ett 
definierat tillstånd. Denna sammanflätning, som är en följd av kvantmekanikens s. k. 
superpositionsprincip,  betraktades av Schrödinger själv som det mest särskiljande draget hos 
kvantmekaniken jämfört med den klassiska.  Inom kvantinformationen utnyttjar man redan nu 
på olika sätt de speciella möjligheter som sammanflätningar erbjuder för behandling och 
överföring av information.  
 
Men om det inte finns någon gräns uppåt i storlek för kvantmekanikens giltighet borde inte 
bara partiklar (fotoner, elektroner, etc.) och atomer kunna uppträda i sammanflätade tillstånd, 
utan också massivare objekt. Detta är också vad man har kunnat demonstrera inom ”kavitets-
optomekaniken”. Redan 1997 visades att tillståndet hos fotoner inneslutna i en kavitet kan 
sammanflätas med de mekaniska svängningstillstånden hos en av speglarna och senare har 
detta upprepats för externa svängande system. Nästa steg har varit att först skapa ett 
sammanflätat par av laserstrålar och sedan låta dessa via strålningstrycket excitera 
svängningstillstånd hos två längre från varandra liggande speglar så att dessas tillstånd i sin 
tur sammanflätas. Man har då ett makroskopiskt kvanttillstånd och även om det fortfarande är 
långt kvar till den berömda Schrödingers katt när det gäller massa och komplexitet så är detta 
ett stort steg mot förhållandena i vår dagliga värld. Man har också demonstrerat 
sammanflätning med fononer, dvs. svängningstillstånd i kristaller, både med optiska fält och 
mikrovågsfält. 
 
Att vi normalt inte observerar sådana spöklika sammanhängande tillstånd i vardagen beror på 
att de måste vara extremt isolerade från sin omgivning för att överleva. Koherensen i deras 
ömtåliga kvantmekaniska fasrelationer förstörs av minsta påverkan från omgivningen; detta 
kallas dekoherens. Men de känsliga mätmetoderna inom kavitetsoptomekaniken har också 
gjort det möjligt att studera själva dekoherensprocesserna och därmed ursprunget till det som 
alltsedan Niels Bohrs dagar har kallats ”det kvantmekaniska mätproblemet”: Hur får man ett 
bestämt resultat i en klassisk mätning trots att kvantmekaniken erbjuder flera möjligheter? 
 
Slutligen kommer Markus Aspelmayer att behandla de möjligheter som öppnar sig när det 
gäller förbättrade experiment på gravitationsvågor, liksom en annan fundamental fråga när det 
gäller gravitationen:  Hur verkar den egentligen på ett kvantmekaniskt system? Mycket 
återstår att förstå i gränslandet mellan 1900-talets två stora teorier, den allmänna 
relativitetsteorin och kvantmekaniken, men kanske den nya tekniken kan göra det möjligt att 
även testa teorier för kvantgravitation i relativt enkla ”table-top”-experiment, där man arbetar 
med stora massor och preparerar, manipulerar och detekterar deras kvanttillstånd med optiska 
metoder. 
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Kommentar: 

Aspelmayer, 2016 
 
Aspelmayer beskrev i sin Ångströmföreläsning hur mikromekaniska oscillatorer kan  
fås att växelverka med fotoner och exciteras till diskreta kvantmekaniska tillstånd via 
strålningstrycket. Detta gav upphov till ett nytt aktivt forskningsområde, “kvant-opto-mekanik” 
med flera tänkbara tillämpningsområden. 
 
Under de två år som gått har flera nya intressanta experiment rapporterats. Det första som 
valts ut här är unikt i det avseendet att det demonstrerar kvantmekanisk sammanflätning 
mellan två mekaniska objekt på ett makroskopiskt avstånd, nämligen 20 cm, samtidigt som 
det erbjuder nya möjligheter till lagring av kvantinformation. Man har två mikromekaniska 
oscillatorer (nanostrukturer av Si) med sammanfallande optiska och mekaniska resonanser. 
De bringas in i ett koherent tillstånd med hjälp av en pumppuls och därefter avläses deras 
sammanflätning optiskt enligt bilden t. v.  Graden av sammanflätning avtar med tiden, men 
den kvarstår upp till ca 10-5 s (bilden t. h.). Se arXiv:1710.11147 [quant-ph]. 

    
 
System av detta slag kan tänkas bli användbara för distribution och lagring av 
kvantinformation (i stället  för atomer i kaviteter). De kan direkt integreras i 
telekommunikationsnät. Se Nature Nanotechnology 12, 1119 (2017). 
 
Det andra gäller ett gammalt problem inom kemin – nu aktuellt när det gäller proteiners 
hopvikning – är hur det går till när ett metastabilt tillstånd aktiveras termiskt. År 1940 satte 
Kramers upp en teori för detta, vilken förutsade att övergången från ett tillstånd till ett annat 
skulle vara störst om påverkan från omgivningen (dämpningen) låg någonstans mitt emellan 
svag och stark. Denna s. k. ”Kramers’ turnover”  kunde testas i detalj i ett arbete från 2017 
(Nature Nanotechnology 12, 1130), där man hade en partikel i en osymmetrisk potential och 
kunde styra dämpningens styrka med hjälp av gastrycket Pgas (bilden t.h.). 
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Ångströmföreläsningen 

2017 
Den 16 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 

 
 

Prof. Joachim Stöhr, 
Stanford Univ. USA 

 
BIRTH OFF THE X-RAY LASER AND A NEW ERA OF 

SCIENCE 
 

Detta års föreläsning fokuserar på utvecklingen av moderna röntgenstrålningskällor, 
som har kulminerat i XFEL-anläggningar (X-ray Free Electron Lasrar). Dessa har unika 
egenskaper och ger möjligheter att undersöka materien på den atomära längdskalan under ett 
tidsintervall som motsvarar den tid det tar för elektroner att binda samman atomer. 
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Pressmeddelande: 

BIRTH OFF THE X-RAY LASER AND A NEW ERA OF SCIENCE 
 
Årets Ångströmföreläsning är den 19:e i 
ordningen och kommer att hållas  
måndagen den 8 maj kl 15.15, 2017 
 i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, 
Uppsala. 
 
Professor Joachim Stöhr, Stanford 
University, USA kommer i sitt föredrag 
 
 ”Birth of the X-Ray Laser and a New Era 
of Science” att beskriva röntgenlaserns 
utveckling och ge exempel på dess senaste 
tillämpningar vid Stanford Accelerator 
Center (SLAC).  

 

 
Det största problemet är att röntgenstrålning inte låter sig reflekteras i speglar som ljus gör i en 
vanlig laser. I stället har man fått söka andra vägar som inte kräver speglar. Den som nu krönts 
med stor framgång inom den civila forskningen kallas frielektronlaser (FEL) och baseras på helt 
andra principer. Man utnyttjar principen för synkrotronljus som innebär att en ström av snabba 
elektroner som tvingas böja av sin bana i ett magnetfält sänder ut elektromagnetisk strålning; med 
tillräcklig hastighet hos elektronerna och starkt magnetfält alstras även röntgenstrålning. 
Synkrotronljus har fått mycket stor betydelse inom vetenskap och teknik, och nyligen har en ny 
stor synkrotronljusanläggning, MAX IV, invigts i Lund.  
 
Röntgenlasern tar synkrotronljusprincipen ett steg längre. Den strålning som utsänds fås att 
återverka på strålen av elektroner och gör att denna formerar sig från en streckad linje till en 
punktlinje. Varje punkt utgörs av en samling elektroner som nu uppträder samstämmigt och beter 
sig som en enda laddning, många gånger större än den enskilda elektronens. Intensiteten i 
strålningen är proportionell mot laddningen i kvadrat, och kan därför nu bli en miljard gången 
högre än i synkrotronljuskällan. Samtidigt blir strålningspulsen oerhört kort, vilket man önskar för 
att kunna studera ultra-snabba förlopp som t. ex. kemiska reaktioner, vilket kräver miljondelar av 
en miljarddels sekund (femtosekunder). 
 
Den första frielektronlasern byggdes vid DESY i Hamburg 2005 och erbjuder s.k. mjuka 
röntgenvåglängder ner till ca. 5 nm med energitäthet 1016 W/cm2 i pulserna. Våglängden avgör 
hur små strukturer som kan upplösas och motsvarande fotonenergi hur höga energitillstånd som 
kan exciteras.  Senare har frielektronlasrar för hård röntgenstrålning (ner till ca. 1 nm) byggts vid 
SLAC i Stanford, USA och vid Spring-8 i Japan. Den senaste frielektronlasern är European XFEL 
i Hamburg som går till ännu kortare våglängder och mycket högre repetitionsfrekvens. Den 
färdigställs under detta år och Sverige är ett av de länder som står bakom. Samtidigt är man i 
Stanford i full färd med att bygga en ny version av sin frielektronlaser, och även andra initiativ 
finns. Hopp finns också att kunna nå ner i attosekundsområdet i framtida anläggningar.  
 
Användningsområdena är många för en röntgen-FEL och många forskare tävlar om att få del av 
den begränsade tid för experiment som finns vid dessa exklusiva anläggningar. Bland dessa 
återfinner man bl.a. molekylärbiologer som vill undersöka hur viktiga proteiner är uppbyggda och 
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fungerar, materialforskare som vill förstå magnetiska egenskaper hos framtida material för t.ex. 
dataminnen, kemister som vill studera hur katalytiska eller fotosyntetiska processer går till, och 
forskare som vill studera extrema materialtillstånd som kan finns i jordens inre eller i andra 
himlakroppar. Listan kan göras lång, men konkurrensen om s.k. stråltid är stenhård. 
 
En intressant pågående utveckling sker inom acceleratorområdet, bl.a. med sikte på att använda 
optiska kraftiga lasrar för att accelerera elektronerna i stället för i utrymmeskrävande och dyra 
acceleratorkaviteter. I stället för kilometerlånga, dyra acceleratorer hoppas man på att kunna 
bygga FEL:er med mer hanterbar storlek och budget. Det kan kanske göra FEL-laboratorier mer 
tillgängliga i framtiden. 
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Kommentar: 

Stöhr,  2017 
 
I sin föreläsning beskrev Stöhr fysiken bakom frielektronlasrar och de möjligheter för nya 
typer av experiment som de erbjuder, med speciell referens till Linac Coherent Light Source 
(LCLS) vid Stanford, USA, som var världens första anläggning av detta slag. 
 
Dessa utsikter, liksom framgången med LCLS, har sporrat utvecklingen i övriga världen och 
FEL-laboratorier byggs nu i Hamburg (FLASH), i Schweiz (SwissFEL), i Italien (Fermi), i 
Japan (SACLA) och i Korea (Korean XFEL).  Även i Sverige har en ”konceptdesignstudie” 
för en FEL i mjukröntgenområdet vid MAX IV igångsatts med stöd av Wallenbergsstiftelsen, 
Stockholms och Uppsala universitet och KTH.  
 
Av dessa har XFEL i Hamburg redan kommit igång med de första försöken under det senaste 
året, liksom den schweitziska anläggningen. XFEL får betydande högre prestanda än LCLS i 
Stanford, varför den senare nu uppgraderas i forsök att återta ledarpositionen. 
Teknikutvecklingen pågår, särskilt beträffande den viktiga SASE-processen, som Stöhr 
nämnde i sin föreläsning. Vid FERMI I Trieste har man lyckats reducera slumpmässigheten 
hos pulserna inom XUV-området genom “seedning” av strålen. 
 
Som exempel på det senaste årets (2018) utveckling vid lCLS visas här holografi av fritt 
flygande nanopartiklar med femtosekunds tidsupplösning (Nature Photonics 12, 150). Detta 
sker med ett diffraktionsmönster från ett Xe-kluster som referens, vilket distorderas i närvaro 
av en främmande partikel (t. ex. ett virus). Ur denna distortion kan man få fram en hologram 
av partikeln ifråga (f. n. med en upplösning av 20 nm lateralt och 260 nm på djupet). I bilden t. 
h. ett s.k. Mimi-virus. 
 

            
                                                                                        
 
Denna metod för holografi med “single-shot”-avbildning kan eventuellt utföras även i 
laboratorieskala i framtiden, vilket öppnar möjligheter för studier av luftföroreningar, 

förbränning, molnbildning eller katalytiska processer på nanoskalan.  
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Ångströmföreläsningen 

2018 
Den 14 maj, kl 15.15 

Siegbahnsalen 
Ångströmlaboratoriet 

 

 
 

Prof. Fabrizio Tamburini, 
Karlsruhe 

 
TWISTED LIGHT AND RADIO WAVES 

 
Twisted light ( sv. "skruvat ljus") är en egenskap hos elektromagnetisk strålning som kan 
användas för att öka den information som bärs av laserljus  i klassiska såväl som 
kvantbaserade kommunikationssystem. Det har också tillämpningar inom astrofysik och 
allmän relativitet. Tamburini kommer att ge exempel från olika frekvensområden. 
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Pressmeddelande : 
TWISTED LIGHT AND RADIO WAVES 
 
 
Årets Ångströmföreläsning,  
som är den 20:e i ordningen 
äger rum måndagen den 14 maj kl. 15.15 i  
Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet och ges 

av professor 
Fabrizio Tamburini, Karlsruhe. 
Hans föredrag har titeln 
Twisted light and radio waves 
 

 

 
Teorin för elektromagnetisk strålning (radiovågor, IR, synligt ljus, röntgen och gamma) 
utvecklades redan på 1860-talet av James Clerk Maxwell och har alltsedan dess varit en bas för 
all teknologi inom området. I läroböcker beskrivs den volymetriska tätheten av strålningens 
rörelsemängd och riktning med ett vektorfält S (Poynting’s vektor), som vid långa avstånd från 
strålningskällan är vinkelrät mot vektorerna E och H, vilka representerar de oscillerande 
elektriska och magnetiska fälten. Om man då tänker sig att strålningskvantumet är en foton 
med energin hν  skulle varje sådan endast kunna överföra en enhet rörelse-mängdsmoment !"= 
h/2π från strålningskällan. Men i ljus från astronomiska objekt ser man kvadrupolövergångar 
som överför 2! och i kärnfysiken är det ganska vanligt med gammaövergångar av typ E3- och 
M4 (som bortför 3!, resp. 4!). Något fattas alltså i en sådan beskrivning. 

 
Trots att många som sysslade med optik var medvetna om detta, kom det ändå som en 
överraskning, när L. Allen och medarbetare i Leiden 1992 visade hur vågfronten (ett begrepp 
som infördes av Christiaan Huygens på 1680-talet) för den utsända strålningen utför en 
skruvliknande rörelse när den bortför mer än en enhet av ! .  Det har därför kommit att kallas 
”twisted light”; på svenska ”skruvat ljus”.  
 

 
Fenomenet framgår tydligast om man beskriver 
vågfronten med hjälp av cylindriska 
koordinater.  
 
För högre impulsmoment har vågfronten också 
en radiell struktur (dvs. en periodisk variation av 
intensiteten vinkelrätt mot 
fortplantningsriktningen). 
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Är då utsändning av elektromagnetisk strålning något mera än överföring av en ”naken” 
foton?  Tamburini kommer att beskriva hur man måste gå in närmare på Maxwells 
ekvationer och deras lösning för att se hur detta hänger ihop. Ett sätt är att med 
utgångspunkt från Maxwells ekvationer utveckla strålningsfältet i egenfunktioner till 
rörelsemängdsmomentet J och dess z-komponent M. Ekvationerna säger att man kan ha 
övergångar mellan olika tillstånd (J, M) och (J’, M’), där ΔJ = J’ – J och ΔM = M’ – M, där 
ΔJ > 1!. Då utgörs det utsända rörelsemängdsmomentet inte bara av fotonens eget bidrag1!; 
det kan också åtföljas av ett banimpulsmoment (eng. ”orbital angular momentum, OAM”) 
som ligger inbyggt i själva strålningsfältets struktur. Tittar man riktigt noga på lösningarna 
till Maxwells ekvationer finner man också att vektorn S faktiskt inte är helt parallell med 
energiflödets riktning r.  Den har också en komponent som är vinkelrät mot r.  Denna 
komponent avklingar fortare med avståndet från strålningskällan än huvudbidraget till S 
och är därmed försumbar vid detektion av rörelesmängden på stora avstånd från 
strålningskällan, vilket är den metod som används i optik och radio idag.  Men eftersom 
(den volymetriska tätheten av) strålningens rörelsemängdsmoment, J, med avseende på en 
momentpunkt är vektorprodukten av radius vektor från momentpunkten med (det fulla, 
korrekta uttrycket för) S, bidrar bara den vinkelräta komponenten av S till J. På grund av 
(vektor)multiplikationen med radius vektor kompenseras dess snabbare avklingning så att J 
faller av precis lika långsamt med avståndet som S.  Detta visades teoretiskt redan 1914 i en 
artikel av Max Abraham för fallet att strålningskällan är en enkel, liten dipol (att detta gäller 
för alla typer av strålningskällor visades för några år sen av Thidé, Tamburini och 
medarbetare). En skruvrörelse, som är associerad med OAM kan alltså uppstå och 
detekteras på lika stora avstånd som rörelsemängd (”Poyntingvektor”), så som illustrerades 
i bilden på första sidan. 
 
Flera fysiker insåg tidigt att här ligger stora extra möjligheter till informationsöverföring. 
År 2001 visade Anton Zeilinger att man kan alstra och separera olika OAM-moder i optisk 
kvantinformationsöverföring genom en kombination av fasmodulatorer och monomod-
fibrer och hans forskningsgrupp visade redan 2012 att det går att särskilja mer än 100 
sådana moder. Zeilinger har också demonstrerat sådan optisk kommunikation i fri sikt 
mellan två Kanarieöar med ett inbördes avstånd av 143 km.  
 
För radiofrekvensområdet beräknade Bo Thidé och medarbetare år 2007 hur diskreta OAM-
moder kunde alstras genom speciella antennarrangemang och påpekade att dessa kunde ge 
nya informationsmöjligheter inom radioastronomi och radiokommunikation.  Detta 
bekräftades några år senare i experiment i Ångströmlaboratoriets antennkammare.Vissa 
stratosfäriska och kosmiska strålkällor förväntas producera ”skruvat” ljus eller 
mikrovågsstrålning, som kan ge upplysningar om deras struktur.  Tamburini och 
medarbetare har demonstrerat flerkanalsöverföring av radio- och TV- signaler, och 
betydelsen av OAM-moderna väntas få stor betydelse inom datatransmission genom att de 
medger omfattande multiplexing i optiska kablar. Flera andra användningsområden av 
skruvat ljus och andra typer av elektromagnetiska strålning är att vänta inom den närmaste 
framtiden, alltifrån mikrovågs- till röntgenområdet. Man har redan visat att man kan få 
kollodiala partiklar (och till och med levande celler) att rotera, och kanske skickar roterande 
svarta hål ut strålning med korkskruvsegenskaper? 
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