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Verdens største fusionsreaktor bygges
KERNEFYSIK. Den 28. juli 2020 startede fase 1 i bygge-
processen af verdens største tokamak “ITER” i Frankrig
officielt. Pga. Covid-19 var “kick-off”-ceremonien lille, men
den blev streamet til mange seere. I alt er 35 lande involveret i
projektet, der først ventes at stå færdigt i 2025, hvor forskerne
også forventer at kunne skabe det første plasma.

Fusion er som bekendt den proces, der foregår i Solen
og andre stjerner, hvor brintkerner smelter sammen til heli-
umkerner, hvilket frigiver enorme mængder bindingsenergi.
Fusionsprocesser kan dannes i et plasma under højt tryk og
temperatur, hvor atomerne er varmet op til så høje temperatu-
rer, at elektronerne adskilles fra kernerne. Denne ioniserede
gas af kerner og elektroner kaldes et plasma. I plasmaet
kan de positivt ladede kerner overkomme deres indbyrdes
elektriske frastødning, og de kan derfor kollidere med høj
fart i sammenstød, hvor de enorme energimængder frigøres.

For at skabe fusion på Jorden kræves høje temperaturer
i størrelsen 150 millioner grader celsius (Solen er til sam-
menligning “kun” 15 millioner grader celsius varm), en høj
plasmadensitet, for at øge sandsynligheden for at skabe kolli-
sioner mellem atomkernerne, samt kraftige magnetfelter, for
at kunne holde plasmaet sammen på et begrænset volumen.
ITER er som nævnt en tokamak, hvilket er en donutformet
maskine, der er designet til at holde plasmaet sammen.
Magneterne i tokamakken danner et donutformet magnetfelt,
således at de ladede partikler bevæger sig i helixer omkring
magnetfeltlinjerne, og plasmaet indesluttes i tokamakken.

Fusion som energikilde er CO2-neutral, hvilket bl.a. er
motivationen for at lave fusionskraftværker på Jorden. I før-
ste omgang er ITER dog primært et forskningsprojekt, som
skal vise, at fusion som energikilde fungerer godt, sikkert
og effektivt, og at det er muligt at skabe et energioverskud
fra fusionsprocessen, hvilket endnu ikke er vist. ITER er
designet til at generere 500 MW ud fra et input på 50
MW (den energi, der tilføres for at opvarme plasmaet), dvs.
ITER’s effektivitet er en faktor 10. Til sammenligning har
den hidtil bedste tokamak, JET i England, vist en effektivitet
på 0,67 (JET har dannet 16 MW fusionsenergi ud fra et input
på 24 MW).

Forskning i fusionsprocesser har vist, at den mest ener-
gieffektive fusionsproces er reaktionen mellem de to hy-
drogenisotoper deuterium og tritium. Denne fusionsproces
skaber en heliumkerne og en neutron samt frigiver en stor
mængde bindingsenergi. Heliumkernen bærer ca. 20% af den
frigivne bindingsenergi, og da den er elektrisk ladet, kan
den kontrolleres og afbøjes af magnetfelterne i tokamakken,
mens neutronen, der bærer de resterende 80% af bindings-
energien er neutral og derfor absorberes af tokamakkens
væg, hvor dens energi omdannes til varme. Varmen kan så

bruges til at opvarme kølevand, og vanddampene kan drive
turbiner, som producerer elektricitet. Da deuterium-tritium-
fusionsprocessen skaber den højeste energi ved laveste tem-
peratur, skal ITER lave fusion baseret på deuterium-tritium-
reaktioner, hvilket – hvis alt går efter planen – bliver en
realitet i år 2035.
Kilde: iter.org

Mest massive gravitationsbølgekilde
ASTROFYSIK. Gravitationsbølgedetektorerne LIGO og
VIRGO har detekteret den hidtil mest massive gravitations-
bølgekilde GW190521. Detektorerne målte gravitationsbøl-
ger (krusninger i rumtiden) fra kilden i maj 2019, og har
nu bestemt GW190521 til at være en sammensmeltning
af to sorte huller, der skete 5 Gpc (Gigaparsec, 1 pc =
3,3 lysår) fra os, hvilket er en af de fjerneste kilder til
gravitationsbølger, der er observeret. Det ene sorte hul
havde en masse på 85 solmasser, mens det andet havde en
masse på 66 solmasser, hvilket også er den mest massive
sammensmeltning af to sorte huller, der er observeret.
Sammensmeltningen resulterede i et kæmpe sort hul med
en masse på 142 solmasser og udløste en energimængde
svarende til 8 solmasser i form af gravitationsbølger. Fra
generel relativitetsteori ved vi, at et system bestående
af to sorte huller med meget forskellige masser ved
sammensmeltning vil producere gravitationsbølger, der
svinger med højere frekvenser, og det er netop, hvad
detektorerne for første gang observerede.

Men det resulterende 142 solmasser tunge sorte hul var
en overraskelse, da det er midt i et interval, hvor det ikke var
forventet, at der ville være sorte huller. Sorte huller fordeles
i to kategorier: en gruppe, som er få solmasser tunge, og som
skabes fra kollapsede stjerner; og en gruppe supermassive
sorte huller, der er flere millioner gange tungere end Solen.
Da de to sorte huller, der smeltede sammen, er for tunge til
at være skabt fra en kollapsende stjerne, så forskerne tror de
blev skabt på en anden måde.

Normalt skabes et sort hul af en stjerne, der efter at
have fusioneret sit materiale fra hydrogen til helium osv.
op til jern, ikke længere kan opretholde et strålingstryk,
der er rettet bort fra centrum (modsat tyngdekraften), og
derfor kollapser under sin egen vægt i en supernova, som
kan efterlade et sort hul. Denne proces kan dog kun forklare,
hvordan sorte huller på op til 65 solmasser kan dannes. For
tungere stjerner (på mere end 130 solmasser) er der et fæno-
men, der kaldes “par-ustabilitet”, hvor højenergifotoner fra
stjernen omdannes til elektron-antielektronpar, som skaber
et mindre tryk end fotonerne, og gør stjernen ustabil, så
den eksploderer uden at efterlade et sort hul. Endnu tungere
stjerner (200 solmasser) kan kollapse direkte til et sort hul
med en masse på mindst 120 solmasser.

Ifølge teorien burde kollapsende stjerner derfor ikke
kunne skabe sorte huller med en masse mellem 65 og 120
solmasser. Derfor undrer det forskerne, hvor især det ene
sorte hul på 85 solmasser kommer fra. Forskernes teori er
derfor, at de tunge sorte huller, i hvert fald det tungeste af
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dem, blev dannet ved sammensmeltningen af andre lettere
sorte huller.

Forskerne overvejer dog stadig, om signalet kan komme
fra en helt anden kilde. Data fra LIGO og VIRGO bliver
undersøgt af algoritmer, der kigger efter to ting: specifikke
mønstre i gravitationsbølgesignaler, der kan skyldes sam-
mensmeltning af to systemer, og alle signaler, der stikker ud
fra de almindelige data. GW190521 blev netop detekteret,
fordi signalet var anderledes, og det åbner muligheden for,
at det kan komme fra en anden begivenhed end sammen-
smeltningen af to systemer, fx en kollapsende stjerne eller
en kosmisk streng, som blev skabt lige efter universets
inflationsperiode. Men det, der passer bedst med data, er
stadig sammensmeltningen af to sorte huller, og det er derfor
den begivenhed, forskerne har identificeret GW190521 med.
Kilde: R. Abbott m.fl., GW190521: A Binary Black Hole Coalescence with
a Total Mass of 150 Solar Masses, Phys.Rev.Lett. (2020), 125, 101102, og
R. Abbott m.fl., Properties and Astrophysical Implications of the 150 Solar
Mass Binary Black Hole Merger GW190521, ApJL. (2020), 900 (1) L13.

Jordens magnetfelt bliver svagere
GEOFYSIK. ESA’s Swarm-satellitter, som studerer Jordens
magnetfelt, har vist, at det gradvist aftager i et område
mellem Afrika og Sydamerika. Det er kendt, at Jordens
magnetfelt ændrer sig både i styrke og i retning, men
forskerne undrer sig over de nye målinger af det svagere
magnetfelt, som giver tekniske problemer for satellitter i
området. Aftagningen af magnetfeltets styrke skaber ikke
nogen fare her på Jorden, men da flere ladede kosmiske
partikler nu kan trænge gennem magnetosfæren i det udsatte
område, oplever satellitter og fly, der bevæger sig her, oftere
tekniske fejl, da partiklerne kan forstyrre deres elektronik.

Magnetfeltet kan illustreres som en stangmagnet, der går
gennem Jorden, og har byttet om på polerne flere gange.
Magnetfeltets nuværende sydpol befinder sig fx ca. 11 grader
fra den geografiske nordpol, mens magnetfeltets nordpol er
ca. 11 grader fra den geografiske sydpol. Magnetfeltet er
stærkest ved polerne og svagest ved ækvator, men stang-
magnetmodellen er alt for simpel til at beskrive magnet-
feltet, hvilket den nyeste måling også bekræfter. Magnet-
feltet dannes af elektriske strømme i Jordens roterende og
delvist smeltede jernkerne, og er Jordens skjold mod kos-
misk stråling, der består af høj-energetiske, ladede partikler
fra Solen og rummet. Magnetfeltet afbøjer partiklerne væk
fra Jorden, men nogle få trænger igennem magnetosfæren
(området, hvor Jordens magnetfelt dominerer over det inter-
planetariske magnetfelt), hvorefter de bevæger sig i spiraler
omkring magnetfeltslinierne mod polerne. Her kolliderer de
med atomer i atmosfæren, hvilket danner de smukke aurora
borealis/australis også kaldet nordlys/sydlys.

Gennem de sidste 200 år er magnetfeltets styrke aftaget
over hele Jorden med i gennemsnit 9%. Særligt i området
omkring Sydamerika og Afrika er feltet aftaget i styrke. For-
skerne har overvejet, om aftagningen i magnetfeltets styrke

er et tegn på, at Jorden igen er ved at skifte poler, således at
den magnetiske nordpol bytter plads med sydpolen. I de sid-
ste 20 millioner år er den begivenhed sket ca. hver 250.000 år,
men vi er faktisk gået en del over tiden nu, da det er omkring
780.000 år siden sidste gang (dog stadig inden for de normale
fluktuationer). En kommende pol-ombytning kunne være en
mulig forklaring på det svagere magnetfelt, men vi må nok
vente på flere målinger fra Swarm-satellitterne, for at forstå
hvad det er, der helt præcist foregår.
Kilde: ESA.int (20. maj)

Sjældent Higgsboson-henfald
PARTIKELFYSIK. CERN har målt en indikation af et sjæl-
dent henfald af Higgsbosonen til et myonpar. Higgsbosonen
er forudsagt af standardmodellen og blev detekteret i 2012
på CERN i proton-proton-kollisioner, og med en masse på
125 GeV/c2 er det mest sandsynlige henfald til et kvark-
antikvark-par. Higgspartiklen kan desuden henfalde til et
par W- og Z-bosoner (som formidler den svage kernekraft),
og i 2018 målte man henfald til top- og bottom-kvarker.
Henfaldet af Higgsbosonen til to myoner er et meget sjældent
fænomen, som kun 1 ud af 5000 Higgsbosoner vil henfalde
til. Observationen er særlig interessant, da den indikerer,
at Higgsbosonen interagerer med de såkaldte andengenera-
tionspartikler.

Andengenerationspartikler i standardmodellen er fx myo-
ner, mens elektroner er af første generation. Generationer er
en måde at opdele elementarpartiklerne på, og partiklernes
vekselvirkning inden for hver generation er ens. Anden- og
tredjegenerationspartiklerne ses kun i høj-energimiljøer, som
fx partikelacceleratorer og kosmisk stråling, og de henfalder
til førstegenerationspartikler.

Higgspartiklen giver via Higgsfeltet masse til de ele-
mentarpartikler, som den vekselvirker med. Higgsbosonen
henfalder meget hurtigt til andre partikler, men man kan få
en ide om styrken af partiklernes vekselvirkning med Higgs-
bosonen ved at måle hastigheden, hvormed Higgsbosonen
henfalder til de forskellige partikler. En højere henfaldsrate
til en bestemt partikel indikerer, at partiklen vekselvirker
kraftigt med Higgsfeltet. Myoner er meget lette i forhold
til de tunge top/bottomkvarker og W/Z-bosoner, så deres
vekselvirkning med Higgsfeltet er svag, og derfor er de ikke
før blevet observeret.

Det er desuden svært at måle Higgshenfaldet til myoner,
da der er tusinder af myoner i baggrundsstøjen, som ligner
det forventede henfald. Myonparret fra Higgshenfaldet ad-
skiller sig ved at have en masse omkring Higgsmassen på
125 GeV/c2. Der blev brugt to detektorer til målingen: CMS
og ATLAS, som begge målte energi, bevægelsesmoment og
vinkel af myonerne, og som sammen med avancerede tek-
nikker fx maskinlæringsalgoritmer forbedrede analyserne, og
gjorde det muligt at observere henfaldet.

Nu skal acceleratorerne bare samle mere data for at nå
den målefølsomhed på 5σ, som kræves.
Kilde: ATLAS Collaboration: A search for the dimuon decay of the Standard
Model Higgs boson with the ATLAS detector, arxiv.org/abs/2007.07830.
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