ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ
БЪРЗО ПРИЛОЖИМИ РЕЗУЛТАТИ
Основата на пътя за получаване на енергия от термоядрен синтез се полага
от научни изследвания в областта на физиката, материалознанието,
инженерните науки, роботиката, изчислителната техника
НАПРЕД КЪМ
ТЕРМОЯДРЕН
и моделиране. Този път води в неочаквани посоки
СИНТЕЗ
към вдъхновяващи резултати. Ето някои примери.

Медицински технологии
Биомагнетизъм
Свръхпроводящи магнити, разработвани
за управление на процеса на термоядрен
синтез, лежат в основата на устройствата
за ядрено-магнитен резонанс, които са
незаменими за медицинските изследвания.

Блестяща чистота
Блестяща чистота
Високотехнологичните индустриални отпадъци се нуждаят
от високотехнологични методи за почистване. Мембрани от
паладиеви сплави, разработени първоначално за
почистване на крайни продукти от процеса на термоядрен
синтез, ефективно почистват отпадни продукти от
химическата и автомобилната индустрия.

Свръхпроводници
Силата на свъхпроводниците
В много области като енергия, транспорт,
електроника и медицина, свръхпроводниците
водят до множество нови постижения.
Но кое доведе до напредъка в технологиите
за създаване на свръхпроводниците?
Термоядреният синтез!

Далекосъобщения
Точните сигнали
Работата върху жиротроните,
най-мощните нагреватели на
плазмата на ITER, доведе до
основаването на иновационни
компании като SWISSto12, прилагаща в
практиката сигнали в терахерцовия диапазон.

Теоретична физика
Споделени знания
Интердисциплинарната
същност на изследванията по
термоядрен синтез означава
постоянен обмен на идеи в
области на теоретичната
физика, сред които физика на
плазмата, хидродинамика,
астрофизика, турбулентност.

Материалознание
Това е светът на материалите
Експлозивното формиране на метал, техника за
пресоване на метални листове в желаната форма,
широко е било използвано за изделия, необходими
за Европейската програма за термоядрен
синтез. Сега компанията, осъществяваща
това 3D метално формоване
разширява своя обхват на дейност
в областта на космическата индустрия.

Дистанционно
управление
Дистанционното бъдеще …
не толкова далечно
Методи за дистанционно управление,
използвани в JET Токамак, се прилагат
във физиката на високите енергии,
космическите науки, извеждането от
експлоатация на ядрени инсталации,
както и в съвременната хирургия.
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