Verdens bedste energikilde

Forskerens udfordring: Plakatmester eller bænkevarmer
Peter fortæller:
- Det er faktisk sværere, end man tror, at lave en god poster. De fleste er dårlige, fordi de ligner
hinanden. Når publikum har valget mellem 300 posters, er udfordringen at skille sig ud.
Peter pakker kufferten. Han glæder
sig til sin rejse, selvom det hverken
er en badeferie eller storbyshopping.
Peter har kurs mod en videnskabelig
konference i Holland, hvor han skal
møde flere hundrede andre
forskere og erhvervsfolk.
Ligesom Peter interesserer
de sig alle for, hvad man
kan bruge katalysatorer til.
27-årige Peter er ph.d.-studerende på DTU og del af fotokatalyseprojektet i CASE.
Forsigtigt ruller han en stor
plakat sammen og skubber
den ned i et plastikrør, så den
ikke bliver krøllet. Plakaten
viser de nyeste resultater fra
Peters forskning i fotokatalyse, som han vil diskutere
med de andre forskere på
konferencen. Peter har selv
lavet denne poster, som man
kalder videnskabelige plakater, og han er godt tilfreds.
Posteren har masser af figurer og tegninger, som forklarer hans forskning. Det er sjovere
at se på og tiltrækker flere deltagere,
end hvis den kun er fyldt med tekst.
I flyet mærker Peter den første snert

af nervøsitet. Vil nogen mon interessere sig for hans resultater? Hans
forskning handler om at måle koncentrationen af det dannede oxygen og
hydrogen, når vand bliver spaltet i

fotokatalysen. Mængden af oxygen
og hydrogen fortæller Peter, hvor god
den katalysator, han har afprøvet, er.
Det er vigtige resultater i jagten på de
bedste katalysatorer, der kan omdan-

ne solenergi til kemisk energi som
hydrogen.
Peter træder ind i en enorm sal, hvor
hundredvis af opslagstavler er stillet
frem. Hans plads er ved siden af en kinesisk pige, der
smiler venligt.
- Have you heard Gabor
Somorjai from California is
here? He is a world famous
researcher, siger hun. Peter
spærrer øjnene op og vender
sig rundt for at kikke efter
ham. Han vil meget gerne møde den kendte katalyseforsker.
Det begynder at summe af
snak i lokalet. Posterne bliver
vist frem. Folk går rundt fra
poster til poster med kaffe og
kage i hånden og stiller hinanden spørgsmål. Det er helt
hyggeligt, men Peter venter
stadig på besøgende og frygter at ende som bænkevarmer på postergulvet. Men så
sker der noget.
- Could you tell me about your results? spørger en interesseret fyr på
Peters egen alder. Peter ånder lettet
op og begynder at forklare figurerne
på posteren. Fyren hedder Fabio, og

Peter Vesborg arbejder med fotokatalyse i forskningsgruppen CASE på DTU. Han var i Holland i 2009, hvor han mødte den berømte
Gabor Somorjai. Som forsker er det vigtigt at udveksle resultater og skabe kontakter til andre videnskabsfolk. Ofte sker det ved store
internationale konferencer, hvor man præsenterer sin forskning på en kort og spændende måde ved hjælp af en poster.

Mød flere CASE-forskere

