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We can offer

• Experimental projects (DESIREE)

• Theoretical projects (mainly computational)

• BSc projects for Medical Radiation Physics



DESIREE – Double ElectroStatic Ion Ring ExpEriment

Space in a box

Cold (10 K)

Empty (10-16 mbar)

Two ion storage rings

Very low energy collisions

Interactions between charged 
atoms/molecules



• Lagring av up till två jonstrålar i 
en kall miljö (13 K) 

• Fri från svartkroppsstrålning och 
extremt bra vakuum (~103 cm-3) 

• Lagra joner i flera timmar (bara 
sekunder möjligt tidigare) 

• Kontrollerade växelverkan mellan 
joner i sina grundtillstånd

För mer info: 
Henning Schmidt, schmidt@fysik.su.se 
Henning Zettergren henning@fysik.su.se
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Experimental Biochemical physics and Spectroscopy
Mark.Stockett@fysik.su.se

l Radiation damage to 
biomolecules in ion beam 
therapy

l New project! Fluorescence 
spectroscopy of 
biomolecules

Ion

Laser



EISLAB

• Jonkälla för att producera och 
studera komplexa molekylära 
joner 

• Kolliderar molekylerna med 
atomer och studerar fragmenten 

• Simuleringar för att förstå 
resultaten

För mer info: 
Henning Schmidt, schmidt@fysik.su.se 
Henning Zettergren henning@fysik.su.se





Attosekundfysik

• Elektroner rör sig på 
tidsskalor kortare än 10-15 s 

• Skåda växelverkan mellan 
elektroner 

• Stark men kort puls 

• Krävande beräkningar med  
relativistiska effekter, 
multipol-effekter osv…

För mer info: 
Eva Lindroth, eva.lindroth@fysik.su.se



Kvantprickar

• “Stora” kvantsystem som 
kan manipuleras och 
kontrolleras 

• Tillämpningar inom t.ex. 
elektronik

För mer info: 
Eva Lindroth, eva.lindroth@fysik.su.se
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Teoretiska studier av reaktiva kollisioner 

 - elektron, foton or jon 

eller

-Vad händer i reaktionen, vilka bindningar bryts? 

-Vilka approximationer kan vi göra och varför? 

- Jämför med experimentella studier För mer info: 
Åsa Larson, aasal@fysik.su.se



Cold anti-atoms
• Cooling and trapping of anti-hydrogen. 

• Aims at antimatter spectroscopy and 
gravitational tests. 

• Close collaboration with antimatter 
experiments (ALPHA & GBAR) at 
CERN. 

• Theory of antimatter-matter collisions 
and formation of anti-hydrogen. 

• Also interest in ultracold few-atom 
systems. 

• Contact Svante Jonsell 
(jonsell@fysik.su.se) for details.

An anti-hydrogen annihilation event at the ATHENA experiment.


