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Danmarks første nanoteknolog er født
29. juni 2007 21:11 Indland| Danmarks første nanoteknolog er blevet
færdig på Københavns Universitet. Den unge student Christian
Hansen kan ikke selv forestille sig en fremtid uden nanoteknologi 
overalt i vores hverdag

Af: Sophie Nyborg (Journalist) 
Popularitet:

50 af 170 
journalister

»Strømper, bygninger, computere, medicin, minirobotter, ja næsten
alle materialer og ting bliver i fremtiden afhængig af nanoteknologi.«

Christian Hansen har netop afleveret sit speciale ved Københavns
Universitet. Det er der mange, der gør hvert år, men alligevel er han
noget helt specielt. Han er nemlig den allerførste i Danmark til at
blive udklækket som 'nanoteknolog' fra det fem år gamle
Nano-Science Center ved H. C. Ørsted Instituttet i København.

Nanoteknologi handler om at undersøge, hvordan verden ser ud,
hvis man tager det meget stærke forstørrelsesglas frem.

Nanoteknologer undersøger og bygger ting på nanoskalaen. De
manipulerer med materialers allermindste byggeklodser. 

Hvis vi blev krympet ned til nanostørrelse og stod ved siden af et
hårstrå, der lå ned, så ville det være så tykt, at det næsten nåede op til
månen.

»Det, der er så smukt og vidunderligt ved den størrelsesskala, er, at
du kan se alle naturens små maskiner, se hvordan de virker. Vi kan
dermed kopiere naturens fintede måde at bygge ting sammen på, men
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også optimere det til vores egne behov,« siger han.

Ingen sure sokker

Mange forskere og erhvervsfolk har udråbt nanoteknologien som
den næste helt store videnskabelige og teknologiske revolution.

Ved hjælp af nanoteknologi kan man for eksempel lave stål med
såkaldte nanokulstofrør i, der vejer seks gange mindre end
almindeligt stål, og så er det 100 gange stærkere.

Man kan lave såkaldte intelligente tekstiler, såsom sokker med
indbyggede guldatomer, så man aldrig får sure tæer, eller tøj, der
løbende afgiver medicin i de rigtige mængder.

Med de såkaldte nanocovers kan man lave stofoverflader, som
afviser snavs. Og man håber på at kunne lave mere effektiv
kræftbehandling eller minirobotter, der kan smutte ind i kroppen og
skrælle fedtet af kranspulsåren.

Christian Hansen har i sit speciale selv arbejdet med ny 
computerteknologi.

»Der er grænser for, hvor meget hurtigere computere kan blive med
den teknologi, de er bygget på nu. Vi har blandt andet lavet nogle
hukommelsesmoduler, som sandsynligvis bliver brugt i fremtidens
computere,« siger han.

Kommentarer
30. juni 2007 11:37 af  Niels Sunesen

Til lykke!

Det er godt at se, at Danmark klatrer med på vognen, der er store muligheder i nanoteknologien.
Bliv ved med det.

Sune
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