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Optisk transistor
styres med én foton

FLO-CODE

Af Jens Ramskov
ram@ing.dk

, Bor. Biologerne må bruge
avanceret boreudstyr for at nå
ned til det mikroskopiske liv
dybt nede under havbunden.
Her gøres borehovedet klar på
boreskibet Joides Resolution,
der blev anvendt under et togt i
det tropiske Stillehav i 2002.

j Den danske fysiker Anders Søndberg Søren-

sen har sammen med Mikhail Lukins forskergruppe på Harvard University i USA udviklet
en teori for en optisk transistor, hvor det kun
er en enkelt foton, der tænder eller slukker for
et optisk signal. En transistor er en komponent, hvor et signal på en såkaldt gate-kontakt
kan styre et kraftigere signal, der flyder gennem enheden. Den elektriske transistor har
været kendt siden 1947, men i disse år arbejdes der intenst på optiske udgaver, hvor et optisk signal på gate-kontakten kan tænde og
slukke for et andet optisk signal. En sådan optisk transistor vil være velegnet til alle former
for optisk signalbehandling, men den er vanskelig at lave, fordi fotoner (lys) kun vekselvirker svagt indbyrdes. Og en optisk transistor,
der kan styres med kun en enkelt foton, synes
derfor som en næsten umulig opgave.
Løsningen er at koble fotoner fra en optisk
bølgeleder over i en nanotråd, hvor energien
fortsætter som en såkaldt plasmon – en elektromagnetisk bølge, som bevæger sig hen
over overfladen. Siden hen kobles energien af
overfladeplasmonerne tilbage i bølgelederen,
hvor de fortsætter som almindelige fotoner.
Undervejs påvirkes udbredelsen af overladeplasmonerne dog af et atom tæt på nanotråden. I en bestemt energimæssig tilstand tillader atomet plasmonerne at passere, i en anden tilstand reflekterer atomet plasmonerne.
Atomet virker derfor som transistorens gate,
og det smarte er, at det er muligt at skifte tilstanden, så den åbner og lukker for passagen
i nanotråden ved hjælp af overfladeplasmoner, der skyldes kun en enkelt foton. Systemet bliver dermed den ultimative optiske
transistor.
På Harvard har man begyndt indledende
eksperimenter for at bekræfte teorien, og
sammen med Ulrik Andersen og Peter Lodahl
fra DTU vil Anders S. Sørensen også gerne
lave eksperimenter på dansk jord.
»Vi skal dog først have fundet nogle penge,
før vi for alvor kan gå i gang,« siger Anders
S. Sørensen, der for nylig blevet belønnet
med Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskabs sølvmedalje for sin forskning, som
han udfører ved Dansk Center for Kvanteoptik på Niels Bohr Institutet ved Københavns
Universitet. Nature Physics online 26. august
2007. u

Plasticrør giver
vandet en bismag
Af Jens Ramskov
ram@ing.dk
j Lugter dit vand af ”brændt plastic”, ”frugt-

agtigt” eller ”voksagtigt”, så er det måske fordi, det sendes gennem plasticrør i stedet for
gennem kobberrør.
Andrea Dietrich fra Virginia Tech i USA arbejder i krydsfeltet mellem menneskets sanser, kvaliteten af drikkevand og kemiske forbindelser. Hun har gennemført en lang række forsøg, hvor et panel først bedømmer smagen og duften af vand, som har været i et
vandrør i flere dage. Herefter blev der foretaget en kemisk analyse af vandet.
Resultaterne viser, at de forskellige plastic
typer har forskellig effekt på vandtransporten. Kloreret polyvinylchlorid (cPVC) giver
kun en svag lugt og giver heller ikke anledning til mange organiske kemikalier. Highdensity polyethylen (HDPE) kan giver de største lugtforandringer, uden dog at udløse
mange organiske materialer. Tværbundet polyethylen (PEX) giver en moderat duft og ligeledes en moderat mængde organiske materialer i vandet. Effekten er dog ikke vedvarende. Efter cirka to måneder forsvinder de fleste
lugtgener, og vandkvaliteten er tilbage på sit
naturlige baggrundsniveau.
Andrea Dietrich, som præsenterede sine
forskningsresultater på American Chemical
Societys møde i Boston i sidste uge, er endnu
ikke i stand til at sige, om de uønskede stoffer
i vandet er sundhedsskadelige. u
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x Dybet. Professor Bo Barker

Jørgensen studerer dybhavet
fra sin undervandsbåden Jago
under et forskningstogt i
Sortehavet i 2005. Fra 100 m
til 2.000 meters dybde inde
holder Sortehavet ingen ilt men
store mængder svovlbrinte.
Kun ganske få mikroorganis
mer kan leve her. Forholdene
er endnu mere barske under
havbunden, som Bo Barker
nu vil udforske. [foto:
Center for Geomikrobiologi,
Aarhus Universitet]

TLF 8652 4400 FAX 8652 4488 www.belimo.dk

Forskere intensiverer
jagten på ukendt liv under
Østersøens havbund
Af Birgitte Svennevig
redaktion@ing.dk

Størstedelen af alle de levende skabninger,
som ekisterer på Jorden, er så små og lever så
utilgængelige steder, at kun ganske få mennesker har set dem. Det drejer sig om mikroskopiske organismer, der lever i undergrunden
under oceanernes havbund. Paradoksalt nok er
der så mange af disse skjulte organismer, at de
målt i vægt udgør helt op til 30 pct. af samtlige
livsformer på Jorden.
Nu vil det nye Center for Geomikrobiologi
ved Aarhus Universitet have disse ukendte
skabninger frem i lyset. Centrets direktør, den
internationalt anerkendte Bo Barker Jørgensen,
som også er forskningsleder ved Max Planck
Institut for Marin Mikrobiologi i Bremen, vil
have de besynderlige mikroskopiske livsformer op fra dybet og studere dem under forskernes mikroskoper. Og det er ikke kun for interessens skyld – håbet er, at de kan give os ny viden om grænserne for liv på vores planet.
De mystiske livsformer, som Bo Barker Jørgensen jager, lever dybt under havbunden.

Mikrober har tilpasset sig ekstrem kulde
Forskningsskibe fra bl.a. Integrated Ocean
Drilling Program, IODP, har tidligere hentet
prøver med dybhavsmikrober op. De er især
hentet i Stillehavet, hvor Bo Barker Jørgensen
tidligere har været ekspeditionsleder. Det nye
centers første boreprøver vil formentlig komme fra den midtoceaniske højderyg i Atlanterhavet, hvor IODP snart skal på togt.
»Vi er først og fremmest interesseret i at undersøge, hvordan forskellige ekstreme kuldeog varmemiljøer påvirker det mikrobeliv, der

findes under havbunden«, forklarer Bo Barker
Jørgensen.
Om centrets medarbejdere kommer med på
selve boretogtet er endnu uvist – der er kun et
begrænset antal pladser til danske deltagere,
og de er ikke fordelt endnu.
»Kommer vi ikke med, får vi i hvert fald adgang til boreprøverne«, forsikrer Bo Barker
Jørgensen.
På ønskelisten står også et forskertogt til
Østersøen, som Bo Barker Jørgensen gerne vil
deltage i sammen med sine danske, tyske og
svenske kolleger.
»Prøver fra Østersøens undergrund vil blive
spændende at arbejde med. Østersøen har oplevet voldsomme geologiske og klimatiske
skift, og vi er interesseret i, om disse skift har
påvirket det mikroskopiske liv i undergrunden
under havbunden. Østersøen har f.eks. været
iltfri, oplevet istid, været fersk og salt. Ud over
at give os viden om de dybe mikrobers livsvilkår, kan prøver herfra også give os viden om
den klimatiske udvikling gennem de sidste
100.000 år«, fortæller Bo Barker Jørgensen.
»Det helt specielle ved de dybe mikrober er,
at de tilsyneladende lever lykkeligt uden sollys,
ilt og med forsvindende lidt energi. I det område, som ligger flere hundrede meter nede under havbunden, er adgangen til organisk næring meget ringe. Derfor må de mikrober, som
lever hernede, hente deres energi fra andre næringskilder«, forklarer Bo Barker Jørgensen.

Radioaktiv stråling skaber næring
I tidsskriftet Science har han netop beskrevet
en mulig alternativ kilde til energi. Noget tyder
på, at mikroberne ”lever” af brint- og iltmolekyler, som frigives, når vandmolekyler spaltes af

Bo Barker Jørgensen, der de seneste år har været
direktør for det tyske Max Planck Institut for Marin
Mikrobiologi, vender nu hjem til Danmark for at
lede det nye Center for Mikrobiologi ved Aarhus
Universitet. Centret skal studere de mystiske
mikroorganismer, der lever under havbunden.
Livsformerne lever uden ilt og lys og bryder
dermed grænserne for, hvad vi opfatter som liv
stråling fra de radioaktive isotoper af uran, thorium og kalium, som er naturligt forekommende under havbunden.
Hvis en undergrundsmikrobe er i stand til at
hente energi herfra, er det dog formentlig kun
lige energi nok til at holde sig i live.
»Nogle af dem får måske så lidt energi, at de
kun kan dele sig en gang hvert tusinde år.
Mange befinder sig sandsynligvis i en dvaletilstand«, mener Bo Barker Jørgensen og understreger, at forskerne må udvikle nye og mere
følsomme metoder, før de kan sige noget sikkert om, hvordan mikroberne overlever.
»Vi ved, at livet ikke kan eksistere ved temperaturer over 120 grader celsius, så vi forventer
ikke at finde livsformer i undergrunden, der er
varmere end det. Eftersom man kun skal få
kilometer ned før undergrunden bliver så
varm, vil der være en naturlig grænse for, hvor
dybt nede i undergrunden man kan finde liv«.
Hvis mikroberne viser sig at kunne klare sig
på energi, der ikke stammer fra kulstof baseret
næring, kan man forestille sig lignende livsbetingelser dybt under overflade af Mars.
Fra den 21. til den 24. oktober er Center for
Geomikrobiologi vært for konferencen Microbial Life under Extreme Energy Limitations,
hvor forsker fra hele verden vil mødes for at diskutere dybets mystiske mikrober. u

LIVET OPSTOD SANDSYNLIGVIS UNDER HAVBUNDEN
J Nu hvor forskere har fundet mikroorganismer, der klarer sig uden ilt,

sollys og kulstofbaseret næring, melder der sig et stort spørgsmål: hvis
de organismer eksisterer nu, hvor længe har de så været her? Er det
tænkeligt at livet opstod i en dyb underjordisk ursuppe og ikke på klodens
overflade? Ja, det er tænkeligt. Mens Jordens overflade konstant blev
bombarderet af meteoritter og oversvømmet med lava fra vulkanudbrud,
var undergrunden et forholdsvis stabilt, roligt og forudseeligt miljø, hvor
det første liv havde ro til at spire frem. Denne teori støttes af det faktum,
at en meget stor del af de organismer (gult område), der lever på Jorden i
dag er i stand til at tåle de forhold, som fortidens undergrunds-ursuppe
bød livet: De tåler temperaturer op til 113 grader celsius, og mange af
dem bruger tillige brint som energi.
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ned til det mikroskopiske liv
dybt nede under havbunden.
Her gøres borehovedet klar på
boreskibet Joides Resolution,
der blev anvendt under et togt i
det tropiske Stillehav i 2002.

j Den danske fysiker Anders Søndberg Søren-

sen har sammen med Mikhail Lukins forskergruppe på Harvard University i USA udviklet
en teori for en optisk transistor, hvor det kun
er en enkelt foton, der tænder eller slukker for
et optisk signal. En transistor er en komponent, hvor et signal på en såkaldt gate-kontakt
kan styre et kraftigere signal, der flyder gennem enheden. Den elektriske transistor har
været kendt siden 1947, men i disse år arbejdes der intenst på optiske udgaver, hvor et optisk signal på gate-kontakten kan tænde og
slukke for et andet optisk signal. En sådan optisk transistor vil være velegnet til alle former
for optisk signalbehandling, men den er vanskelig at lave, fordi fotoner (lys) kun vekselvirker svagt indbyrdes. Og en optisk transistor,
der kan styres med kun en enkelt foton, synes
derfor som en næsten umulig opgave.
Løsningen er at koble fotoner fra en optisk
bølgeleder over i en nanotråd, hvor energien
fortsætter som en såkaldt plasmon – en elektromagnetisk bølge, som bevæger sig hen
over overfladen. Siden hen kobles energien af
overfladeplasmonerne tilbage i bølgelederen,
hvor de fortsætter som almindelige fotoner.
Undervejs påvirkes udbredelsen af overladeplasmonerne dog af et atom tæt på nanotråden. I en bestemt energimæssig tilstand tillader atomet plasmonerne at passere, i en anden tilstand reflekterer atomet plasmonerne.
Atomet virker derfor som transistorens gate,
og det smarte er, at det er muligt at skifte tilstanden, så den åbner og lukker for passagen
i nanotråden ved hjælp af overfladeplasmoner, der skyldes kun en enkelt foton. Systemet bliver dermed den ultimative optiske
transistor.
På Harvard har man begyndt indledende
eksperimenter for at bekræfte teorien, og
sammen med Ulrik Andersen og Peter Lodahl
fra DTU vil Anders S. Sørensen også gerne
lave eksperimenter på dansk jord.
»Vi skal dog først have fundet nogle penge,
før vi for alvor kan gå i gang,« siger Anders
S. Sørensen, der for nylig blevet belønnet
med Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskabs sølvmedalje for sin forskning, som
han udfører ved Dansk Center for Kvanteoptik på Niels Bohr Institutet ved Københavns
Universitet. Nature Physics online 26. august
2007. u

Plasticrør giver
vandet en bismag
Af Jens Ramskov
ram@ing.dk
j Lugter dit vand af ”brændt plastic”, ”frugt-

agtigt” eller ”voksagtigt”, så er det måske fordi, det sendes gennem plasticrør i stedet for
gennem kobberrør.
Andrea Dietrich fra Virginia Tech i USA arbejder i krydsfeltet mellem menneskets sanser, kvaliteten af drikkevand og kemiske forbindelser. Hun har gennemført en lang række forsøg, hvor et panel først bedømmer smagen og duften af vand, som har været i et
vandrør i flere dage. Herefter blev der foretaget en kemisk analyse af vandet.
Resultaterne viser, at de forskellige plastic
typer har forskellig effekt på vandtransporten. Kloreret polyvinylchlorid (cPVC) giver
kun en svag lugt og giver heller ikke anledning til mange organiske kemikalier. Highdensity polyethylen (HDPE) kan giver de største lugtforandringer, uden dog at udløse
mange organiske materialer. Tværbundet polyethylen (PEX) giver en moderat duft og ligeledes en moderat mængde organiske materialer i vandet. Effekten er dog ikke vedvarende. Efter cirka to måneder forsvinder de fleste
lugtgener, og vandkvaliteten er tilbage på sit
naturlige baggrundsniveau.
Andrea Dietrich, som præsenterede sine
forskningsresultater på American Chemical
Societys møde i Boston i sidste uge, er endnu
ikke i stand til at sige, om de uønskede stoffer
i vandet er sundhedsskadelige. u
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Størstedelen af alle de levende skabninger,
som ekisterer på Jorden, er så små og lever så
utilgængelige steder, at kun ganske få mennesker har set dem. Det drejer sig om mikroskopiske organismer, der lever i undergrunden
under oceanernes havbund. Paradoksalt nok er
der så mange af disse skjulte organismer, at de
målt i vægt udgør helt op til 30 pct. af samtlige
livsformer på Jorden.
Nu vil det nye Center for Geomikrobiologi
ved Aarhus Universitet have disse ukendte
skabninger frem i lyset. Centrets direktør, den
internationalt anerkendte Bo Barker Jørgensen,
som også er forskningsleder ved Max Planck
Institut for Marin Mikrobiologi i Bremen, vil
have de besynderlige mikroskopiske livsformer op fra dybet og studere dem under forskernes mikroskoper. Og det er ikke kun for interessens skyld – håbet er, at de kan give os ny viden om grænserne for liv på vores planet.
De mystiske livsformer, som Bo Barker Jørgensen jager, lever dybt under havbunden.

Mikrober har tilpasset sig ekstrem kulde
Forskningsskibe fra bl.a. Integrated Ocean
Drilling Program, IODP, har tidligere hentet
prøver med dybhavsmikrober op. De er især
hentet i Stillehavet, hvor Bo Barker Jørgensen
tidligere har været ekspeditionsleder. Det nye
centers første boreprøver vil formentlig komme fra den midtoceaniske højderyg i Atlanterhavet, hvor IODP snart skal på togt.
»Vi er først og fremmest interesseret i at undersøge, hvordan forskellige ekstreme kuldeog varmemiljøer påvirker det mikrobeliv, der

findes under havbunden«, forklarer Bo Barker
Jørgensen.
Om centrets medarbejdere kommer med på
selve boretogtet er endnu uvist – der er kun et
begrænset antal pladser til danske deltagere,
og de er ikke fordelt endnu.
»Kommer vi ikke med, får vi i hvert fald adgang til boreprøverne«, forsikrer Bo Barker
Jørgensen.
På ønskelisten står også et forskertogt til
Østersøen, som Bo Barker Jørgensen gerne vil
deltage i sammen med sine danske, tyske og
svenske kolleger.
»Prøver fra Østersøens undergrund vil blive
spændende at arbejde med. Østersøen har oplevet voldsomme geologiske og klimatiske
skift, og vi er interesseret i, om disse skift har
påvirket det mikroskopiske liv i undergrunden
under havbunden. Østersøen har f.eks. været
iltfri, oplevet istid, været fersk og salt. Ud over
at give os viden om de dybe mikrobers livsvilkår, kan prøver herfra også give os viden om
den klimatiske udvikling gennem de sidste
100.000 år«, fortæller Bo Barker Jørgensen.
»Det helt specielle ved de dybe mikrober er,
at de tilsyneladende lever lykkeligt uden sollys,
ilt og med forsvindende lidt energi. I det område, som ligger flere hundrede meter nede under havbunden, er adgangen til organisk næring meget ringe. Derfor må de mikrober, som
lever hernede, hente deres energi fra andre næringskilder«, forklarer Bo Barker Jørgensen.

Radioaktiv stråling skaber næring
I tidsskriftet Science har han netop beskrevet
en mulig alternativ kilde til energi. Noget tyder
på, at mikroberne ”lever” af brint- og iltmolekyler, som frigives, når vandmolekyler spaltes af

Bo Barker Jørgensen, der de seneste år har været
direktør for det tyske Max Planck Institut for Marin
Mikrobiologi, vender nu hjem til Danmark for at
lede det nye Center for Mikrobiologi ved Aarhus
Universitet. Centret skal studere de mystiske
mikroorganismer, der lever under havbunden.
Livsformerne lever uden ilt og lys og bryder
dermed grænserne for, hvad vi opfatter som liv
stråling fra de radioaktive isotoper af uran, thorium og kalium, som er naturligt forekommende under havbunden.
Hvis en undergrundsmikrobe er i stand til at
hente energi herfra, er det dog formentlig kun
lige energi nok til at holde sig i live.
»Nogle af dem får måske så lidt energi, at de
kun kan dele sig en gang hvert tusinde år.
Mange befinder sig sandsynligvis i en dvaletilstand«, mener Bo Barker Jørgensen og understreger, at forskerne må udvikle nye og mere
følsomme metoder, før de kan sige noget sikkert om, hvordan mikroberne overlever.
»Vi ved, at livet ikke kan eksistere ved temperaturer over 120 grader celsius, så vi forventer
ikke at finde livsformer i undergrunden, der er
varmere end det. Eftersom man kun skal få
kilometer ned før undergrunden bliver så
varm, vil der være en naturlig grænse for, hvor
dybt nede i undergrunden man kan finde liv«.
Hvis mikroberne viser sig at kunne klare sig
på energi, der ikke stammer fra kulstof baseret
næring, kan man forestille sig lignende livsbetingelser dybt under overflade af Mars.
Fra den 21. til den 24. oktober er Center for
Geomikrobiologi vært for konferencen Microbial Life under Extreme Energy Limitations,
hvor forsker fra hele verden vil mødes for at diskutere dybets mystiske mikrober. u

LIVET OPSTOD SANDSYNLIGVIS UNDER HAVBUNDEN
J Nu hvor forskere har fundet mikroorganismer, der klarer sig uden ilt,

sollys og kulstofbaseret næring, melder der sig et stort spørgsmål: hvis
de organismer eksisterer nu, hvor længe har de så været her? Er det
tænkeligt at livet opstod i en dyb underjordisk ursuppe og ikke på klodens
overflade? Ja, det er tænkeligt. Mens Jordens overflade konstant blev
bombarderet af meteoritter og oversvømmet med lava fra vulkanudbrud,
var undergrunden et forholdsvis stabilt, roligt og forudseeligt miljø, hvor
det første liv havde ro til at spire frem. Denne teori støttes af det faktum,
at en meget stor del af de organismer (gult område), der lever på Jorden i
dag er i stand til at tåle de forhold, som fortidens undergrunds-ursuppe
bød livet: De tåler temperaturer op til 113 grader celsius, og mange af
dem bruger tillige brint som energi.
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