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ást I.
Fúzní za ízení za deset minut
Technické uspo ádání je následující:
Jak ukazuje obr. 2, nejjednodušší za ízení je v podstat kuchy ská mikrovlnná trouba, kde hlavní
fúzní procesy jsou omezeny na objem akustického rezonátoru. V íme, že podstata technického
procesu spo ívá v prachové, nebo „krystalové“ plazm . [1] Krystalová plazma je v zásad „pátý
stav“ hmoty. Je to plazma, avšak malé ástice prachu uvnit rezonátoru jsou uspo ádány podél
kubických nebo hexagonálních symetrických linií, jak ukazuje obr. 1. Periodická, krystalová
struktura podobná m ížce není podstatná: nano ástice uhlíkového prachu mohou být zorganizovány
i v „tekuté“ nebo neuspo ádané plynné form . Krom toho jsou mezi ásticemi v oscilující plazm
velké mezery.
Jak je ukázáno v [2], ástice prachu mají akumulovaný velký záporný náboj, protože elektrony o
velké rychlosti narážejí do povrchu ástice a pronikají hluboko do prachu. Z stanou zachyceny,
dokud není dosaženo neoby ejn vysoké hustoty elektron v ádech 105 – 109 elektron ástice.
Aby bylo dosaženo velmi vysoké rychlosti (blízké rychlosti sv tla) „zasévaného“ elektronového
mraku, plazma musí oscilovat v širokém spektru frekvencí a s velkými amplitudami. Pro proces
zasévání je použit „plasma wakefield acceleration effect“ [2]. To je analogické surfování na pláži.
Když se strmá a vyno ující se vlna blíží k pláži, „mrak“ surfer , který surfuje na vln , je
urychlován, p emž získává moment z obrovské kinetické energie vlny. Podobný efekt je použit na
klidné vodní hladin , když motorový lun táhne vodního lyža e. Není t eba žádný provaz; brázdy
ve tvar „V“ mohou pohán t zkušeného vodního lyža e, balancujícího na vnit ním svahu lodí
vytvo ené vlny. Stolní urychlova e plazmy jsou schopny v plazmové vln vyprodukovat elektrické
pole o intenzit až 1 GeV/cm. To je víc než jsou schopny vytvo it jakkoli obrovské akcelerátory o
pr
ru v ádu kilometr ve Fermilab nebo v CERNu (ale v našem p ípad nejde o stálý paprsek).
Procesy uvnit plazmy jsou skute
složité. V rezonátoru oscilují nano ástice uhlíku, kladné a
záporné ionty, elektrony a neutrální atomy nebo molekuly, aby bylo dosaženo frekvencí kmit
s nejv tšími možnými amplitudami.
koli do plazmy nemohou být vloženy mikrofony, ani do elektromagnerického rezonátoru, dá se
edpokládat, že amplitudy p ekra ují 130 dB. Našt stí v tšina z nich je v pásmu ultrazvuku.
Nanešt stí je zde také další vrchol intenzity pro infrazvuky v rozsahu kolem 10 – 20 Hz, což je
typický projev prachové plazmy.
Abych ukojil okamžitou zv davost tená e na za ízení, obr. 2/a až 2/c poskytují rychlý úvod do
základ malého prachového fúzního reaktoru domácí výroby. Obr. 2/a je jednoduchá mikrovlnná
trouba, kde mikrovlny jsou vyza ovány do EM rezonan ní dutiny p es vlnovod. Doprost ed dutiny
se vloží zápalka nebo zašpi at lý kolík ze suchého d eva. Zápalku nebo kolík zapálíme, rychle
zav eme dví ka, zapneme mikrovlnnou troubu (kolem 1 kW) a díváme se, jak jasný plamen stoupá
ke stropu. Toto je krystalová, prachová nebo komplexní plazma. áste ky sazí ze spálené d ev né
ty inky poskytují ástice uhlíku o velikosti mikron nebo nanometr . Ješt lepší je použít tenkou
grafitovou ty inku s hrotem, kterou vezmeme z mechanické tužky.
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Obr.

2/a

2/b

Další krok je na obr. 2/c, plamen plazmy je uzav en do sklenice. Toto je konec hloupých
experiment na YouTube. Skute ný kvalitativní, ale velmi obtížný krok je použít kulový krystalový
rezonátor nejmén se dv ma r znými trubicovými prodlouženími na spodku a vršku koule. M l by
být umíst n na izola ní podložce. ádný, dob e nalad ný akustický rezonátor a ádn impedan
izp sobený et zec za ínající u magnetronu a ústící do EM dutiny je nutností. Rozdíl je jako mít
housle bez obvyklého rezonátoru nebo mít piáno, ale bez d ev né zvukové desky, pouze struny.
Místo kulového krystalového rezonátoru lze použít trubici z k emenného skla (~ 25mm x 60mm)
nebo box o rozm rech 50 x 50 x 50 mm vyrobený z desek slídy (viz první fotografii).

Obr.

2/c

2/d

Není nutné, aby byl rezonátor hermeticky uzav en, protože pracuje za atmosférického tlaku nebo
také za vyššího nebo nižšího tlaku. Tento systém má další jedine nou vlastnost: je neoby ejn
tolerantní v i jakékoli „cizí“ hmot procházející skrze plazmu. Takže m že být dosažena široká
škála chemických a jaderných reakcí fúze plazmy, jako je rozšt pení molekul CO2 nebo
nebezpe ných materiál jako staré gumové pneumatiky nebo galvanický kal, abychom jmenovali
jen n které možnosti použití. Elektrochemické lánky studené fúze (CF) jsou netolerantní v i
jakémukoli zne išt ní, které se dostane do elektrolytu nebo do materiálu elektrod. Systém na obr.
2/c je dostate
odolné za ízení v i ne istotám, když CO2 o velké hustot je vhán n do plazmy
uvnit akustického rezonátoru.
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Foto1: Provizorní rezonátory: slídový box, trubicové sklen né rezonátory: p lvlnový, když jsou oba
konce otev ené, tvrtvlnový, když je jeden konec uzav en.

