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Föreställ dig att du har krympt ner dig själv så att du kan stå på
toppen av ett hårstrå, där toppen av hårstrået motsvarar ytan av
fotbollsplan. Först nu har du gjort dig så liten att en nanometer –
en miljarddels meter – har blivit möjlig att se med blotta ögat.

Imagine that you shrink yourself so that the surface of the top of your
hair appears to be as large as a football field. You have now made 
yourself small enough for a nanometer - one billionth of a meter – to
be visible to the naked eye.

Nanovärlden är inte bara mikroskopiskt liten – den är också
annorlunda. Här dominerar andra fysikaliska egenskaper än de vi är
vana vid. Till exempel blir gravitationen mindre viktig medan krafter
som vi inte tänker på i vardagen har stor inverkan.

The nano world is not only microscopically small - it’s also very
different. It is dominated by other physical properties than we are
used to. For example, gravity becomes less important while other
forces that we don´t normally take notice of have a great impact.

Avancerade mikroskopimetoder och visualisering gör att vi
idag bättre kan förstå livets molekyler och skapa nya mediciner
och material i nanostorlek. Denna forskning förutspås få
revolutionerande stor betydelse för samhället och innebär både
möjligheter och risker.

Advanced microscopy and visualization has made it possible to better
understand the molecules of life and to create new medicines and
materials at the nanoscale. This research field is expected to have a
major impact on society and offers both opportunities and risks.

I Visualiseringscenter C:s utställning NANO gör vi en resa till
nanovärlden, en värld som är liten, annorlunda och som förutses
revolutionera samhället.

In the exhibition NANO, at Visualization Center C, we are taken on
a journey to the nano world. A world that is small, different and
expected to revolutionize our society.

Stort tack till projektet Nanoform, Sparbanksstiftelsen Alfa, Åby Snickeri, Acreo och alla medverkande
nanoforskare och nanoentreprenörer för bidrag som gjort utställningen möjlig.
Many thanks to the NanoForm project, Sparbanksstiftelsen Alfa, Åby Snickeri, Acreo and all participanting
nano scientists and nano-contractors for contributions that has made the exhibition possible.
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NANO GENOM TIDERNA

TIMELINE OF NANO

Nano är inget nytt. Nanopartiklar har funnits
omkring oss i alla tider och vi har utnyttjat
deras speciella egenskaper sedan lång tid
tillbaka. Det som utmärker forskningen idag
är att vi har verktyg som kan synliggöra och
hantera världen i nanoskala och teorier som
kan förklara hur det fungerar.

Nano is not new. Nanoparticles have been
around us always, and we have taken
advantage of their special properties for a long
time. What distinguishes nanotechnological
research today is that we have tools that can
visualize and manage the nanoscale world and
theories that can explain how it works.

I utställningen görs några historiska nedslag
som visar exempel på vetenskapliga framsteg
som upptäckten av nya ämnen och tekniska
utvecklingar. Men även hur nanovetenskapen
har samverkat med övriga samhället genom
att både inspirera och låta sig inspireras av
kulturen runt omkring oss.

The exhibition provides historical examples of
scientific advances such as the discovery of
new materials and technological developments.
But also how nanoscience has interacted with
the rest of society by both inspiring and being
inspired by the culture around us.
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The word nano - one billionth,
is derived from the Greek
nanos, meaning dwarf. On the
nanometer scale (1-100 nm), we
find molecules, proteins, DNA, and
many viruses - all fundamental
to life itself. Our sight limits us to
not see things smaller than the
thickness of a human hair. In order
to see nanostructures with the
naked eye, we must first enlarge
them more than 100,000 times.

Vetenskapliga upptäckter hänger
ofta ihop med utvecklingen av nya
verktyg. Så är det även med nano.
När vi visualiserar data från olika
mikroskopimetoder till bilder,
filmer, interaktiva modeller och
fysiska representationer närmar
vi oss nanovärldens natur och kan
förstå den lite bättre.

Scientific discoveries are often
linked to the development of new
tools. This is also the case with
nano. By visualizing data from
different microscopy images,
videos, interactive models and
physical representations we get a
better understanding of the nature
of nano.

Green-Eye Visualization

Ordet nano – en miljarddel,
är hämtat från grekiskans
nanos som betyder dvärg. På
nanometerskalan (1–100 nm)
hittar vi molekyler, proteiner,
DNA, och många virus – alla av
fundamental betydelse för livet
självt.Vår syn begränsar oss till
att inte kunna se saker mindre än
tjockleken på ett hårstrå. För att
vi ska kunna se nanostrukturer
med blotta ögat måste vi först
förstora dem mer än 100 000
gånger.

Green-Eye Visualization

NANO IS SMALL

Foto: Torun Berlind

NanoForm

NanoForm

NANO ÄR LITET

NANO ÄR ANNORLUNDA
Hur skulle verkligheten te sig om
du krympte dig till storleken av
en nanopartikel? Förmodligen
skulle du studsa runt i ett slags
tyngdlöst tillstånd och vara i
ständig rörelse. Din yta skulle
vara klibbig och fästa mot andra
personer och saker omkring dig.
I nanovärlden får välkända
ämnen helt nya egenskaper och
här framträder märkliga fenomen
som inte har någon motsvarighet
i större fysikaliska system.
Nanovärlden är därför inte bara
ett universum i mikroskopisk
skala. Det är ett universum som
trotsar vår intuition om hur
världen fungerar.

Foto: Torun Berlind
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In the nano world well known
materials have completely
new properties and strange
phenomena appears that have
no counterpart in larger physical
systems. Therefor the world of
nano is not only a universe at a
microscopic scale. It is a universe
that defies our intuition about
how the world works.

Spiber Technologies

What would reality look like if
you would shrink yourself to the
size of a nanoparticle? Probably
you would bounce around in a
kind of weightlessness, and be
in constant motion. Your skin
would be sticky and stick to other
persons and objects around you.

Kellar Autumn, Lewis & Clarke college

NANO IS DIFFERENT

NANO SPELAR ROLL

NANO MATTERS

Nanoteknik handlar om att
studera, manipulera och bygga
ihop material i storleksordningen
1–100 nm. Här tar man tillvara
på att nano är annorlunda
för att kunna designa saker
med speciella egenskaper och
funktionaliteter. Redan idag kan
du hitta nanoteknik i en mängd
vardagsprodukter. I framtiden
förutspås nanoforskningen
revolutionera vårt samhälle inom

matter in sizes ranging between
1-100 nm. It takes advantage of
the fact that nano is different in
order to design things with special
features and functionalities.Today
you can find nanotechnology in
a wide range of products . In the
future nano research is predicted
to revolutionize our society in
the same way as information
technology and computers have.

en mängd områden på samma
sätt som IT och datorer har gjort.
Men nya material i nanostorlek
kan också medföra okända risker
för vår hälsa och miljö. Kunskapen
om nanoteknikens risker är ännu
så länge alltför bristfällig och det
krävs mer forskning för att kunna
skapa regelverk som minimerar
riskerna utan att begränsa
nanoteknikens potential.
Nanotechnology is the study,
manipulation and creation of

But new nano materials can also
cause unknown risks to our health
and environment. It is still too
early to say how big the risks
associated with nanomaterials are,
as the knowledge is too limited,
much more research is required
in order to create a legislation
that minimize the risks without
preventing the potential of nano
technology.

MER HÖGUPPLÖST!!

ATT VISUALISERA NANO

TO VISUALIZE NANO

Visualisering hjälper oss att förstå och studera
världen omkring oss. Det hjälper oss också
att förmedla budskap som annars är svåra att
förstå. Detta blir särskilt viktigt när vi försöker
beskriva områden där våra sinnen begränsar
oss, som när vi vill ”blicka in i” nanovärlden.

Visualization helps us understand, and
study, the world around us. It also helps us
communicate ideas that are otherwise not
easily understood. This is particularly evident
when we are limited by our natural senses, such
as when we try to ”see” the world of nano.

För att förstå nanovärlden behöver man ta
hjälp av många olika visualiseringstekniker.
Beroende på vad och hur vi vill se och studera
nano, så är vissa tekniker och representationer
bättre än andra. Man skulle kunna säga att
visualisering är som en verktygslåda där varje
verktyg är bra på att svara på en viss typ av
fråga.

To understand the world of nano we rely on
the assistance of visualization techniques.
Depending on what, and how, we want to study
nano, certain techniques and representations
are better than others. One could say that the
field of visualization is like a toolbox where
each tool is designed to answer a certain type
of question.

Ta till exempel nanostrukturer, vad kan vi vilja
veta om dessa?

For example, what could we want to know
about a nanostructure?

NANOFORM

NANOFORM

Flera av koncepten i utställningen Nano bygger på resultat från
och en nära dialog med forskningsprojektet NanoForm. Projektet,
som finansierades av Vetenskapsrådet 2009-2012 har syftat till
att utveckla och stärka konstnärlig forskningsmetodik med målet
att undersöka sambanden mellan nanostrukturer och haptik/
känselsinnet.

Several of the concepts in the exhibition Nano are based on results
from a close dialogue with the research project NanoForm. The
project, funded by the Swedish Research Counci between 20092012, aimed to develop and strengthen the artistic research and to
investigate the relationship between nanostructures and haptics .

NanoForm har involverat experter från en mängd olika discipliner
där centrala inslag har varit genomförandet av estetiska laborationer
på makronivå vilka sammanflätas med undersökande experiment
på nanonivå vid Albanova Nanofabrication Center, Stockholms
universitet. I bilden nedan visas ett formgivningsexperiment i ett
svepelektronmikroskop (SEM) som resulterade i skapandet av ett
bord på toppen av ett förgyllt hårstrå.
Mer information om projektet och dess deltagare finns att
läsa på www.nanoform.se

NanoForm has involved experts from a variety of disciplines where
the central feature has been the implementation of aesthetic
laborations at the macro level which has intertwined with exploratory
experiments on the nanoscale at AlbaNova Nano Fabrication Center,
Stockholm University. The figure below shows formgiving experiments
in a Scanning Electron Microscope (SEM), which resulted in the
creation of a table on top of a gilded strand of hair.
More information about the project and its participants is
available at www.nanoform.se
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Visualiseringscenter C i
Norrköping är ett upplevelseoch kunskapscenter och
en publik mötesplats med
utställningar, en domteater,
VR-arena, konferenslokaler,
biografsalonger, medialabb,
forskninglokaler, restaurang och
butik. Visualiseringscenter C
exponerar och sprider kunskap
om den visualiseringsforskning
av världsklass som bedrivs vid
Linköpings universitet.

Vizualisation Center C in
Norrköping is a public arena and a
meeting place about visualization
filled with sensory experiences.
It contains exhibitions, a
dome theatre, a virtual reality
arena, conference rooms,
cinemas, media laboratories,
research facilities, a shop and a
restaurant. Visualization Center
C demonstrates and distributes
knowledge about the visualization
research being conducted at
Linköping University and engage,
inform and entertain the visitors.
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To give you an idea of how

small nano is, we have marked
out the surface of a hair that
has been magnified one million
times and is 50 m in diameter.
In this scale, you are a couple
thousand nanometers long and
the small millimeter table image,
that is shown in the exhibition
corresponds to 1 nanometer.

KUN
G

För att ge dig en uppfattning av
hur litet nano är har vi markerat
ut toppen av ett hårstrå på en
yta som har förstorats 1 miljon
gånger och motsvarar 50 m i
diameter. I denna uppskalning
är du själv ett par tusen
nanometer lång och det lilla
milimeterbordet på bilden,
som också visas i utställningen,
motvarar 1 nanometer.

WWW.VISUALISERINGSCENTER.SE

