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Frå Redaktørane
I årets siste nummer av FFV er det vanleg å ha omtale av Nobelprisen i fysikk. I år har vi også ein kort
omtale av Nobelprisen i kjemi, for også den prisen
har i seg ein betydeleg porsjon fysikk i år, nemleg
høgoppløyst mikroskopi.
Fysikkprisen er gitt for utviklinga av LEDlamper med kvitt lys, og er såleis gitt for ei teknologisk oppfinning meir enn for ei oppdaging eller
ein teori. Ein kan seie at prisen høver godt for 2014
med tanke på neste års UNESCO- og FN-erklærte
" Lysets år 2015", som FFV planlegg å markere.
Nobelprisen er blitt eit høgaktuelt element i
norsk forskingsomtale gjennom medisin/fysiologiprisen til May-Britt og Edvard Moser ved NTNU.
Heile forskings-Noreg gler seg over prisen. Berre ein
gong før har nobelpris i eit realfag gått til Noreg,
nemleg ein halv kjemipris til Odd Hassel ved UiO i
1969. To norsk-amerikanarar, Lars Onsager og Ivar
Giaever, har elles fått nobelprisar i kjemi og i fysikk.
Den halve nobelprisen til NTNU har fått mange
til å juble over at dette vil gi NTNU ein god dytt oppover på dei internasjonale rangeringslistene. Vel og
bra det, men dessverre er dette også ein tydeleg illustrasjon på veikskapar i rangerings-systemet. Der
er mange vettuge folk som er sterkt kritiske til heile
rangeringsideen. Spesielt i Shanghai-rangeringa har
nobelprisar svært stor vekt. Men det er ikkje slik at
ein pris på eitt fagfelt nødvendigvis har betydning
for andre fagfelt, og ein slik pris kan uansett ikkje i
seg sjølv løfte nivået frå "bra middels" til "godt"
eller "utmerkt'', anna enn i beste fall å forbetre
omdømmet til universitetet. Og jamvel nobelpristildelingar kan vere omdiskuterte, slik ein kan lese
her i bladet for i år. I slike tvilstilfelle er det ukjente
argument som gir poenga til det eine og ikkje til det
andre av universiteta.
At mange i akademia og blant velinformerte
kommentatorar er skeptiske til dei internasjonale
rangeringane er ein ting. Der er andre veikskapar ved rangeringane enn overvekt for prisar, m.a.
lita eller inga vekt på undervisningsdelen. I det offentlege rommet, i aviser og andre media, og særleg
hos politikarar og dei som skal fordele forskingsmidlane, blir rangeringane tillagt altfor stor betydning. Dei liknar i skremmande grad på vurdering av
sportsprestasjonar og politiske meiningsmålingar.

Emil J. Samuelsen
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In Memoriam
Finn Lied (1916-2014)

Foto: Trude Eng
Finn Lied døde 10. oktober 2014, vel 98 år gammel. Med ham er en av de største forkjempere for
en petroleumspolitikk basert på nasjonal styring og
eierskap over olje- og gassressursene gått bort. Hans
virksomhetsområde strekker seg imidlertid langt ut
over energipolitikken; den rommer i særlig grad
forskning og teknologiutvikling til nytte for hele
samfunnet.
Som direktør for Forsvarets forskningsinstitutt
(FFI) i 26 år la han et solid grunnlag både for moderne utstyrsutvikling for forsvaret, men samtidig
også for kompetanse- og teknologioverføring for å
fremme næringsutvikling i sivile bedrifter (" dualismen" som han ofte refererte til). Finn Lied hadde
under sitt opphold i London under deler av den annen verdenskrig, opplevd hvor viktig. teknologien
var for utviklingen av et moderne forsvar. Fra
han ble ansatt ved det nyopprettede FFI i 1946
og i årene framover var han opptatt av denne
problemstilling for både forsvaret og det sivile liv.
Han var engasjert i forskningsutredninger både i
sitt parti og i offentlige komiteer. Han var opptatt av at både grunnforskning, anvendt forskning
og utvikling skulle ha gode vilkår, men på de riktige premisser. Han gjorde FFI til et institutt for
teknologiutvikling, men som han ofte presiserte:
"Vi må ha et visst omfang av grunnforskning på
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et høyt nivå - kanskje satse 10 % av instituttets
budsjett for å være i forskningsfronten på et par
områder". Dette for å gjøre aktiviteten interessant for forskningsverden, slik at instituttet kunne
knytte forbindelser til de fremste , internasjonale
universitetsmiljø og teknologiske arnesteder.
I tråd med disse tanker vokste blant andre
"ionosfæregruppen" fram ved FFI. Som sambandsoffiser i England under krigen hadde Lied hatt kontakt med noen av de fremste britiske forskerne innen ionosfærefysikk. På den tiden var langdistanse
radiosambands- og navigasjonssystemer for sivile og
militære formål helt avhengige av signaler reflektert
fra ionosfæren. Det var klart at både grundig kartlegging av ionosfærens egenskaper og dyp forståelse
av de fysiske prosessene i mediet, var nødvendig for
å videreutvikle systemene. Spesielt var dette viktig
på våre breddegrader der nordlysrelaterte prosesser
skapte store problemer for samband og navigasjon.
Tidlig etter etableringen av FFI i 1946 startet
Lied eksperimentelle studier av ionosfærens reflekterende og absorberende egenskaper.
Sammen
med Leiv Harang og Bjørn Landmark etablerte
han et aktivt grunnforskningsmiljø ved FFI.
Samtidig ble det, i samarbeid med Televerket,
etablert et " Bølgeforplantningskontor" som utarbeidet frekvensvarsler for Forsvaret og Televerket på
grunnlag av observasjonene. Forskning og praktiske
anvendelser gikk dermed hånd i hånd, i tråd med
Finn Lieds filosofi. Han ga ionosfæreforskerne tillit
og gode arbeidsvilkår, gruppen tiltrakk seg talenter og oppnådde raskt internasjonal anerkjennelse.
En lang rekke doktorgradsarbeider vitnet om suksessen. Etter at han ble FFis direktør deltok ikke
Lied selv i forskningsarbeidet, men var en aktiv
mentor med dyp faglig kunnskap. Han var alltid
til stede på de ukentlige tidsskriftkollokviene.
Etter romalderens inntog med oppskyting av
Sputnik I i 1957 var Finn Lied og Bjørn Landmark
blant de viktigste initiativtakerne til etableringen
av Andøya Rakettskytefelt. Den første forskningsraketten, Ferdinand I, hadde instrumenter fra FFI
om bord, og ionosfæregruppen hadde, helt frem til
2010, en sentral plass i det norske romforskningsmiljøet. Spesielt i 1970- og 80-årene hadde FFI, med
Finn Lieds aktive støtte, også en viktig teknologisk
rolle som senter for integrasjon av rakettnyttelaster.
Vi minnes Finn Lied som en vidsynt og aktiv
skapende kraft i norsk forskning.

Trygve Røed-Larsen og Eivind Thrane
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Torbjørn Sikkeland (1923-2014)

Professor Torbjørn Sikkeland døde 7. november,
91 år gammel. Han er internasjonalt kjent for å
ha vært med på oppdagelsen av de to transurane
grunnstoffene, nobelium og lawrencium, da han arbeidet ved Berkeley-universitetet i California.
Torbjørn Sikkelend vokste opp på en gård i
Varteig som nummer seks av åtte søsken. Han tok
examen artium i Sarpsborg i 1943 og ble cand.real.
med hovedfag i kjemi ved Universitetet i Oslo i 1952.
I 1966 tok han doktorgraden i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo.
I årene 1953 til 1956 var Sikkeland forsker ved
Institutt for Atomenergi på Kjeller og arbeidet med
å skille plutonium fra uran med kjemiske metoder. I
1956 fikk han stipend fra NTNF for å dra til Berkeley, der han ble medlem av den aktive gruppen til
Glenn Seaborg.
Seaborgs forskningsgruppe hadde funnet plutonium og andre grunnstoffer frem til nr. 101
(mendelevium) i 1955. Torbjørn arbeidet sammen
med denne berømte gruppen i hele 13 år. Der hadde
de fått en ny, stor tungioneakselerator som ga muligheter til å akselerere strippede ioner, som karbon med 6 plussladninger. Torbjørn ble fort en viktig og iderik medarbeider i denne gruppen, og han
nevnes nest etter Albert Ghiorso som oppdager av
nobelium, grunnstoff 102, i 1958, og av lawrencium,
grunnstoff 103, i februar 1961.
Som oppdagere av et nytt grunnstoff hadde de
også rett til å gi det navn, og de kalte det lawrencium til ære for Ernest Lawrence, som fant opp
cyklotronen, og som har gitt navn til det berømte
"Lawrence Berkeley National Laboratory".
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Husk å melde
adresseforandring
til sekretæren
i NFS!
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av enkeltmålinger og intervju med de som er med
i studiene (eventuelt pårørende). Her vil rensesystemet gjennom 30 år for hver enkelt som er med i
studien være svært viktig. Eksponering basert på
intervju er en svært usikker størrelse, men det er
vanskelig å se hvordan en kan forbedre slike studier.
Det har vært mange slike "case-control-studier",
og resultatene har sprikt. Vi vil trekke frem to slike
studier med motsatte resultater.
l) I 2005 publiserte Sarah Darbu(5 ) en såkalt
" pooled studie" av 13 europeiske enkeltstudier,
og Daniel Krewski( 6) gjorde det samme for 8
amerikanske studier. Darbus resultater som er
tilordnet LNT, er vist i figur 5. Samlet fant Darbu
og Krewski at risikoen for å få lungekreft økte med
ca 10 % per 100 Bqj m3 i luften.
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. Figur 6. Thompsons data gjelder for Massachusetts, USA. Det
er få data, og de aller fleste gjelder for små radonnivåer.
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Figur 5. Sarah Darbus case-control data for 13 Europeiske
studier. La ngs abcissen er gitt det midlere radonnivå i boligene
gjennom ca. 30 år. Tilsvarende resultater fikk Daniel Krewski
for 8 amerikanske studier.

2) I 2008 publiserte R.E. Thompson(7 ) en
tilsvarende studie for Worchester i USA. Denne studien omfattet langt færre t ilfeller enn Darbus, men
han la adskillig større vekt på stråledosen. Alle som
var med i studien kom fra samme område. Det var
få intervjuere, og de foregikk etter et nøye oppsatt
skjema. Eksperimentelt ble det brukt flere detektorer for hvert målepunkt og de la stor vekt på inndeling i grupper etter røykevaner.
Thompsons data er vist i figur 6. Resultatet

Sett i lys av det vi nå vet om lungenes rensesystem
kan vi slå fast at alle "case-control-studier" av radon
og lungekreft, er b et ydelig svekket. Stråledosen
til lungene fra radondøtrene er avhengig av at
de er i luftveiene når de desintegrererer.
I
"case-controlstudier" må både "case" og " control"personer ha samme radonnivå, men også samme
rensesyst em gjennom 30 år.
Vi kan også slå fast at Darbus og Krewskis antagelse om en lineær dose-effektkurve ikke er i overensstemmelse med nyere strålebiologiske forskningsresultater. Til tross for dette laget WHO i 2009
en " Han dbook for radon" som er basert på Darbus
og Krewskis resultater uten å nevne andre studier.
(Vi kan bemerke at formann for WHO-health group
er Sarah Darbu. Med i kommiteen er også Daniel
Krewski.) Basert på dette har vi i Norge fått et
regelverk for radon i boliger , der en finner igjen de
argumenter som WHO bruker.
Den rette linje i Darbus og Krewskis studier har
en stigning på ca. 10 % per 100 Bqm- 3 . Brukes
denne, kan en regne ut at ca. 300 lungekreft dødsfall
i året skyldes radon. Videre kan en gjøre kostnadsberegninger over sparte liv ved reduksjon av radonnivået i boliger; og der er ingen nedre grense, så
ethvert t iltak vil hjelpe. Vi har fra 1/1 2014 fått det
strengeste reglementet en kan finne når det gjelder
radon i boliger. Det nevnes der at straffetiltak vil
gjelde for de som bryter radonreglementet.
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I kjølvannet av dette har det vokst frem en betydelig "industri" med firmaer som hevder at de
både kan måle radon og gjennomføre tiltak for å
redusere radonnivået i boliger. I sin markedsføring
brukes alle de argumenter LNT-modellen tilsier.
Men lungenes rensesystem er ikke nevnt.
Fagfeltet radon og lungekreft mangler kvalitetssikring og de grenseverdier og tiltak som foreslås ser
ut til å være direkte imot strålebiologisk forskning.
Det er nå innført et kostbart regelverk som til dels
går imot formålet om å redusere antall lungekrefttilfeller her i landet.

4. Bernhard L. Cohen: Test of the Linear-No Threshold

Theory of Radiation Carcinogenesis for Inhaled Radon
Decay Products.
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Når sklir stigen?
E. H. Hauge *

En populær øvingsoppgave i grunnkurs i
fysikk tar for seg en maler som står på
en stige med lengde L. Med referanse til
figuren nedenfor bes studenten bestemme
minimumsvinkelen, a, stigen må danne med
bakken for at den ikke skal skli. Oppgitt
er angrepspunktet 1 , d, for kombinasjonen av
stigens og malerens vekt, W, samt stigens
statiske friksjonskoeffisient, f.Lh mot bakken.
Standard antakelse: Friksjonen mot veggen
kan neglisjeres!

gå løs på hele problemet, med friksjon mot begge
berøringsflatene. Vi følger i hovedsak fotsporene til
Y. Sal u. (l)
Kontakten med bakken gir normalkraften N1 og
tangentialkraften T1 på stigen. Tilsvarende gir kontakten med veggen normalkraften N2 og tangentialkraften T2. Alle kreftene med retning som vist
i figuren. I likevekt må kreftene horisontalt og vertikalt summere seg til null:

Men hvorfor forenkle bort friksjonen mot veggen? Vi veggmalere vet selvsagt at friksjonskoeffisienten, f.L2, også må spille en rolle. OK, la oss

Dessuten må, i likevekt, dreiemomentet om et vilkårlig punkt forsvinne. Vi velger stigens kontakt-

* Institutt for fysikk, NTNU.

(l)

1 Dersom den jevntykke stigen veier Ws og maleren, med
vekt W - Ws = W m, står på et trinn med avstand dm fra
kontaktpunktet med bakken, er d gitt som d = (Ws · ~L +

Wm ·dm)/W.
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God og Fredelig Jul
samt et Riktig Godt Nyttår!
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INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT
AND LIGHT-BASED TECHNOLOGIES 2015

http://www.Light2015.org

Why Light Matters
What is photonics
Photonics is the science and technology of generating, controlling, and detecting photons, which are
particles of light. Photonics underpins technologies of daily life from smartphones to laptops to the
Internet to medical instruments to lighting technology. The 21st century will depend as much on
photonics as the 20th century depended on electronics.

Energy
The energy from our sun that reaches the Earth can be converted into heat and electricity, and
governments and scientists worldwide are working to develop affordable and clean solar energy
technologies. Solar energy will provide a practically-inexhaustible resource that will enhance
sustainability, reduce pollution and lower the cost of mitigating climate change.

Economic Impact
Businesses in the field of photonics and light-based technologies work on solving key societal
challenges, such as energy generation and energy efficiency, healthy ageing of the population, climate
change, and security. Photonic technologies have major impact on the world economy with a current
global market of €300 billion and projected market value of over €600 billion in 2020.

Light in the Built Environment
Lighting represents almost 20% of global electricity consumption (International Energy Agency). The
future development of society in both developed countries and emerging economies around the world
are intimately tied up with the ability to effectively light our cities, homes, schools and recreation
areas.

Connecting the World
Social media, low cost telephone calls, video conferencing with family and friends – these are three
examples of how the internet allows people around the world to feel connected in a way that has never
before been possible in history. And all of this technology is because of light!
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