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Det regner med diamanter
PLANETATMOSFÆRER.Diamantregn findesmåske på
store isplaneter som Uranus og Neptun. Forskere ved
Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) i Califor-
nien har tidligere observeret dannelse af diamantregn
i et forsøg, der skulle efterligne vejrforholdene på
isplaneterne. Nu har de fundet ud af, at tilstedeværelsen
af oxygen gør diamantregn mere sandsynlig, da oxygen
virker som en katalysator for diamantdannelsen og får
diamanterne til at vokse sig større. Det nye studie giver
et mere komplet billede af, hvordan diamantregn formes
på andre planeter, og kan lede til nyemetoder at fabrikere
nanodiamanter på.

I de tidligere forsøg studerede forskerne et materiale
lavet af en blanding af hydrogen og carbon (centrale
grundstoffer, som Uranus og Neptun består af), men
isgiganterne består også af mange andre elementer som
fx oxygen. I de nye forsøg brugte forskerne derfor PET-
plastik for at simulere sammensætningen af planeterne
mere præcist, da PET har en god balancemellem carbon,
hydrogen og oxygen. I forsøget rammer en laser et
tyndt lag af PET-plastik. Laseren opvarmer kortvarigt
PET-foliet til 6000◦C og genererer en chokbølge, der
komprimerer foliet, så trykket stiger til flere millioner
bar i løbet af få nanosekunder. Under det ekstremt høje
tryk dannes små nanodiamanter.

Forskerne brugte en kraftig laser ved SLAC’s “Linac
Coherent Light Source” til at skabe chockbølgerne i
PET. Ved brug af røntgendiffraktion kunne de se, når
atomerne i materialet omorganiserede sig i en dia-
mantstruktur. Samtidig brugte de småvinkelspredning
til at måle, hvor hurtigt og hvor meget regionerne
voksede. De så, at når der var oxygen tilstede i
materialet, så voksede nanodiamanterne ved lavere tryk
og temperatur end tidligere observeret. Tilstedeværelsen
af oxygen accelererede desuden opsplitning af carbon og
hydrogen, og det betød, at carbonatomerne lettere kunne
forbinde sig og danne diamantstrukturer.

Forskerne forventer, at diamanterne på Uranus og
Neptun vil blive meget større end nanodiamanterne
produceret i de tidligere forsøg, og over tusinder af år vil
diamanternemåske langsomt synke gennem planeternes
islag og samle sig som et tykt lag omkring planeternes
kerne.

Forskerne har desuden fundet ud af, at i kombination
med diamanterne kan en ny fase af superionisk vand,
beskrevet som varm sort is, dannes. Denne vandfase
eksisterer ved ekstremt høje temperaturer og højt tryk.
I disse ekstreme betingelser brydes vandmolekyler, og
oxygenatomer danner et krystalgitter, hvori hydrogen-
kernerne flyder frit rundt. Da disse fritflydende kerner
er elektrisk ladede, kan superionisk vand lede strøm, og
det kan muligvis forklare de usædvanlige magnetfelter
på Uranus og Neptun.

Diamantdannelsen indikerer en potentiel ny vej til
at producere nanodiamanter med laserdrevne chokkom-
pressioner af PET-plastik. Denne metode ville gøre det
lettere at kontrollere produktionen samt størrelsen af
nanodiamanterne, hvilket er svært med de metoder, der
bruges i dag.Nanodiamanter bliver bl.a. brugt somkvan-
tesensorer, medicinske kontraststoffer og katalysatorer.

Forskerne har planer om at fortsætte deres forsøg
ved at tilføje andre kemikalier indeholdende ethanol,
vand og ammoniak for at lære mere om dannelsen af
diamantregn.
Ref.: Zhiyu He m.fl. (2022) “Diamond formation kinetics in shock-
compressed C-H-O samples recorded by small-angle X-ray scattering and
X-ray diffraction”, Science Advances, bind 8, nr. 35, side eabo0617.

Diamantkvantesensor
KVANTESENSORER. Vi bliver ved diamanterne. For-
skere fra Tokyos Teknologiske Institut har vist, at de
med en diamantkvantesensor kanmåle strømme i hjertet
med millimeter-opløsning.

Det er i dag svært for læger at undersøge patienter
med hjerteproblemer, som oftest er uregelmæssigheder
i de elektriske strømme, der bevæger sig gennem hjertet,
da det kræver, at patienten udsættes for røntgenstråling.
En alternativ metode er magnetocardiografi (MCG),
som indirekte kan måle hjertestrømmene.

Teknikken går ud på at måle små ændringer i
magnetfeltet nær hjertet som følge af strømmene, dog
uden kontakt med patienten. Forskellige kvantesensorer
er udviklet til det formål, men deres opløsning har været
begrænset til centimeterskala, og de har ikke været gode
nok til at måle hjertestrømmene, der udbreder sig på
millimeterskala. Desuden har disse sensorer praktiske
begrænsninger i deres størrelse og temperatur.

Nu har forskere udviklet en ny sensor til at lave
MCG ved højere opløsning. Deres metode er baseret
på en diamant-kvantesensor bestående af et “nitrogen
vacancy centre” (NV center), som er en urenhed i
diamantstrukturen, hvor et carbonatom er erstattet af et
nitrogenatom, og nabopladsen er efterladt tom. Denne
urenhed opfører sig atomlignende, har spin og kan
påvirkes af de svage magnetfelter, som hjertets strømme
producerer.
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MCG-opstillingen af en excitationslaser med en bølgelængde på 532 nm til at excitere diamantsensoren, og en fotodiode til at måle
de udsendte fotoner.

Sensoren er desuden fluorescerende, hvilket betyder,
at den absorberer lys ved bestemte frekvenser, og
udsender det ved andre (lavere) frekvenser. Intensiteten
af lyset udsendt fra NV-centrene ændres afhængig af
intensiteten og retningen af det eksterne magnetfelt,
og kan derfor bruges til at kortlægge de udsendte
fotoner med de tilsvarende magnetfelter og dermed med
strømmene i hjertet, der er ansvarlige for dem.

Med en rumlig opløsning på 5,1 mm kunne systemet
skabe detaljerede 2D-kort af strømmene målt i hjertet
på laboratorierotter. Ydermere kunne diamantsensoren
virke ved stuetemperatur i modsætning til andre MCG-
sensorer, der kræver kryogenisk temperatur (≤150◦C).
Det gjorde det muligt for forskerne at placere deres
sensor ekstremt tæt på hjertet, hvilket forstærkede de
målte signaler. Den kontaktløse sensor kan således give
mere præcise observationer af hjerteproblemer.
Ref.: K. Arai m.fl. (2022) “Millimetre-scale magnetocardiography of
living rats with thoracotomy”, Commun.Phys., bind 5, side 200.

KIF Årsmøde 2022

Kvinder i Fysiks årsmøde finder sted den 16.
november på Hotel Nyborg Strand, hvor mødet
er en del af DFS’s Årsmøde, som finder sted den
15. og 16. november.
KIF’s generalforsamling afholdes den 16.
november fra kl. 14.00 til kl. 15.00 og er åben for
alle almindelige medlemmer af KIF.
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