T tháng 7 – 11/2018, các nhà khoa hc ti Vin Vt lý Plasma Max Planck (IPP) ã tin hành giai on hai ca thí nghiêm
vi Wendelstein 7X – thit b c thit k c bit kim chng phng pháp to phn ng nhit hch an toàn (tc có th kim soát c) trên
Trái t. Kt qu công b ca IPP vào hôm 26/11 cho thy, Vin ã thit lp c mt vài k lc th gii mi.
Thit b mi do IPP Max Planck thit k. nh: Futurism.
Khi cho ht nhân ca hai nguyên t kt hp li vi nhau, chúng s gii phóng mt nng lng khng l – bi th mà ngi ta còn gi loi
phn ng này là hp hch (hay tng hp ht nhân), ng thi lý gii c ngun gc ca nng lng Mt Tri. Vì vy, t lâu các nhà khoa hc ã
t ra tham vng sao chép li c ch này cho mc ích dân s, song còn gp rt nhiu rào cn, nht là liên quan n khâu kim soát
th plasma nhit cc cao (lên ti c chc triu C). Mt s nhóm nghiên cu trc ây ã c gng thc hin iu này nh s dng các thit b
có hình dáng ging chic bánh donut – gi là tokamak, tuy nhiên Wendelstein 7-X ca IPP li c xp vào mt dng khác, có
tên stellarator (stellar mang ngha ngôi sao, còn rator tc là mô phng li) – ni th plasma s di chuyn dc theo ng i có
nhiu on vòng xon, và nh vy, v mt lý thuyt, có th gi n nh cho nó.

Theo thông báo ca IPP, Wendelstein 7-X ã thit lp c nhiu k lc mi, liên quan n mt ca lp plasma (2.1020 ht/m3), mc
nng lng (hn 1 megajoule), thi gian tan chy lâu nht (hn 100 giây) và nhit (20 triu C tc 36 triu F) – nhng con s
thuyt phc, cho thy bc tin áng k mà IPP ã to ra trong s mnh tái to “Mt tri” ngay trên Trái t.
(Theo Tp chí KH&PT)

