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Genus i fysikens värld

Konferensen Crossing Perspectives on Gender and Physics: Genus i fysikens värld var

NorWiP:s (Nordic Network of Women in
Physics) fjärde årsmöte och arrangerades i
samarbete med GenNa Excellensprogram.
Drygt 80 fysiker och genusforskare från
Europa och USA möttes under tre dagar i
diskussioner och föreläsningar om aktuell
forskning inom fysik samt om genusfrågor
med inriktning på fysikers verklighet. Uppsala universitets rektor Anders Hallberg var
invigningstalare.
Organisationskommitté: Camille BélangerChampagne, Anna Danielsson, Carla Puglia,
Elisabeth Rachlew, Karin Schönning, Ulla
Tengblad, Pia Thörngren Engblom m.fl.

John Ellis om LHC-starten

Strålar har nu injicerats i den Stora Hadronkollideraren LHC på CERN och de första
proton-proton-kollisionerna väntas inom en
nära framtid.
Vad kan vi förvänta oss av LHC under de
närmaste månaderna och åren? LHC är det
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Arne Beurling (1905–1986) var professor
i matematik i Uppsala (1937–1954) och
därefter vid Institute for Advanced Study i
Princeton, USA, där han fick överta Albert
Einsteins plats. Han arbetade främst med
harmonisk analys, komplex analys, och potentialteori.
Under andra världskriget, sommaren 1940,
lyckades Beurling med sin kanske största bedrift: att knäcka tyskarnas kryptomaskin Gskrivaren. Denna bragd lyckades Beurling
med på tre veckor, något som speciellt under de första åren var mycket betydelsefullt
för den svenska neutralitetspolitiken.
En byst av Arne Beurling (se till höger) har nyligen avtäckts i parken
vid MIC och Ångströms nya sammanträdesrum har döpts till Beurlingrummet.

Franske ambassadören
på Ångströmbesök

Hur lyckas du med
företagssamarbeten?

kraftfullaste mikroskop som någonsin byggts
för att undersöka materiens inre struktur och
naturen hos fysikens fundamentala krafter.
LHC kan också komma att kasta ljus över
många kosmologiska problem. Inom partikelfysikens Standardmodell utgörs det primära målet av upptäckten av Higgs-bosonen,
vilken antas vara ansvarig för att elementarpartiklarna har massa.
Bortom Standardmodellen kan LHC Komma att avslöja naturen hos den mörka massan i universum.
Dessa frågor behandlades då professor
John Ellis höll ett seminarium på Ångströmlaboratoriet i samband med LHC-starten.

Om det talar professor Sture Hogmark på
ÅMA:s lunchevenemang
14 november.

Doktoranddagarna
Årets doktoranddagar
på Institutionen för fysik
och astronomi planeras
äga rum 3–5 november.
Tanken är att varje doktorand ska få ca 15 minuter till förfogande för
att berätta om pågående
arbete för andra doktorander och handledare.

Exempel på dålig vidhäftning av tunna filmer
Detta är ett exempel på ett korrosionsangrepp.
Skiktet är bor som är lagt på titan. Skiktet är lagt
med chemical vapour deposition (CVD) och är
ett exempel på dåligt val av källmolekyler
"#L (  $ET BILDAS 4I#L SOM ËR GASFORMIG
MAO SÍ KONSUMERAS SUBSTRATET 4I UNDER
beläggningsprocessen.

Materialdagen
Mötesplats för forskare och företag

Adhesion
– kunskap kan
lösa problem
På Ångströmlaboratoriet bedrivs forskning inom fysik, kemi, materialvetenskap och teknik som på många sätt rör problemställningar relaterade
till adhesion. Forskningen innefattar materialsyntes, ytmodifiering, materialanalys och modellering, men också provning och mätning av funktionella
egenskaper, magnetiska, optiska, mekaniska och tribologiska parametrar.
Gemensamt för mycket av forskningen är studier av gränsskiktsfenomen
som är direkt relaterade till adhesion och friktion.
Ökad kunskap om gränsskikt och därmed vidhäftning mellan material
kan bidra till att lösa praktiska problem för företag. I många industriella
tillämpningar, t.ex. vid limning, kontaktering och ytbeläggning, är det
önskvärt med en god vidhäftning, medan man i andra fall, t.ex. vid
skärande bearbetning och formning, önskar få liten vidhäftning och
därmed också möjlighet till låg friktion.
Några exempel på konkreta frågeställningar från företag:
s (UR SKA VI BEHANDLA EN YTA FÚR ATT FÍ MAXIMAL VIDHËFTNING VID YTBELËGGNING
s (UR KAN VI MAXIMERA OCH SËKERSTËLLA ADHESIONEN MELLAN METALL OCH
TERMOPLAST ÚVER LÍNGA TIDSRYMDER
s (UR KAN VI UNDERSÚKA VARFÚR VIDHËFTNINGEN INTE ËR TILLRËCKLIGT BRA
s (UR KAN VI MAXIMERA VIDHËFTNINGEN AV EN TUNN lLM SOM HAR EN LÍG YTENERGI
s (UR KAN MAN ÍSTADKOMMA EN YTA SOM INTE KLIBBAR MOT ANDRA MATERIAL
s (UR KAN MAN BEHÍLLA GOD VIDHËFTNING AV TUNNA lLMER ËVEN VID HÚGA
TEMPERATURER
s (UR KAN VI UNDVIKA ATT ARBETSMATERIAL KLETAR FAST PÍ VERKTYG
s ¯R DET MÚJLIGT ATT TEORETISKT FÚRUTSËGA GRADEN AV VIDHËFTNING

På årets Materialdag har du och ditt företag en unik möjlighet att få
just era frågor belysta av specialister från Ångströmlaboratoriet.

Program
Onsdag den 5 november 2008
Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
9:00 –

9:30

9:30 –

9:45

Registrering, kaffe.
Presentation av Mikrostrukturlaboratoriet

5 november

10:00 – 10:30

Presentation av Ångströmlaboratoriets övriga
materialrelaterade utrustning

Ångströmlaboratoriet Uppsala Universitet

10:45 – 11:45

Workshop 1 (mindre arbetsgrupper som körs parallellt)

11:45 – 12:45

Fri lunch

13:00 – 14:00

Workshop 2 (företagens frågor belyses av nya arbetsgrupper)

9:45 – 10:00

Välkommen/information inför workshopsessionerna

14:15 – 15:15

Workshop 3

15:15 – 15:45

Kaffe

16:00 – 17:00

Workshop 4

17:05 – 17:15

Summering och framåtblickar

17:30 – 18:00

Guidning i Mikrostrukturlaboratoriet

Deltagande i Materialdagen är kostnadsfritt!

Anmälan
Företagare: Du anmäler din frågeställning senast den 20 september.
Anmälningsblankett finns att hämta på www.uuinnovation.uu.se
Forskare: Företagens frågeställningar finns listade på www.uuinnovation.uu.se från
den 22 september. Anmäl, i prioritetsordning, vilka frågor du vill vara med och
diskutera. Skicka din anmälan senast den 5 oktober till annika.olsson@angstrom.uu.se
alternativt till nedanstående postadress.

TEMA ADHESION
s +UNSKAP OCH RESURSER VID ETT AV
%UROPAS MODERNASTE CENTRA FÚR
forskning om material
s ,EDANDE SVENSKA INDUSTRIFÚRETAG
s 7ORKSHOPS KRING FÚRETAGENS
KONKRETA KUNSKAPSBEHOV

För mer information, kontakta
Annika Olsson
Ångström Materials Academy/UU Innovation
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1, Box 534, 751 21 Uppsala
Mobil: 070-1679163

Onsdag den 5 november
2008 hålls Materialdagen
på Ångströmlaboratoriet.
Materialdagen är tänkt
att bli ett årligen återkommande evenemang
med varierande tema.
I år ligger fokus på
adhesion. Vidhäftning
är ett område där vi är
övertygade om att forskarna på Ångströmlaboratoriet kan ge värdefulla
bidrag och besvara en
rad frågeställningar som
industrin brottas med.

