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Φυσιον Υσινγ Ηεατινγ Εφφεχτ οφ Χυρρεντ ανδ Ελεχτροστατιχ Σηιελδινγ Αλονγ
Ωιτη Λασερ Αχτιον
Ρ.Ραϕακαρτηικ
Κονγυ Ενγινεερινγ Χολλεγε, Περυνδυραι, Ινδια

Αβστραχτ

Τηισ παπερ φοχυσεσ ον α ιδεα οφ ρεαχηινγ βρεακ εϖεν βψ ινχρεασινγ τηε ϖαλυε οφ
ρεαχτιον τιµε βψ ελεχτρο στατιχ σηιελδινγ ιν α µιχροσχοπιχ λεϖελ ωιτη ιονιζεδ λεαδ ατοµσ βψ
λασερ ανδ βψ συππλψινγ αδδιτιοναλ ενεργψ, υσινγ σποντανεουσ χονϖερσιον οφ συπερ χονδυχτορσ
χαρρψινγ ηιγη χυρρεντ, ενχλοσινγ τηε πελλετ ιντο χονδυχτορσ βψ λασερ αχτιον, τηερε βψ υσινγ
ηεατινγ εφφεχτ οφ χυρρεντ ασ αν αδδιτιοναλ ενεργψ.

∆εσχριπτιον οφ τηε Προχεσσ

Τηε φυελ πελλετ ισ εµβεδδεδ ινσιδε α λεαδ ροδ. Τηε λεαδ ισ χοολεδ βελοω Τχ (χριτιχαλ
τεµπερατυρε) το χονϖερτ ιτ ιντο συπερχονδυχτορ. Ηιγη χυρρεντ ισ πασσεδ τηρουγη τηε συπερ
χονδυχτορ (λεαδ). Νο ηεατινγ ισ προδυχεδ δυε το ζερο ρεσιστανχε. Τηε πελλετ ισ στρυχκ ωιτη
λασερ. Τηε λεαδ γετσ ηεατεδ υπ ανδ λοσεσ ιτσ συπερ χονδυχτιϖιτψ ανδ βεχοµεσ ορδιναρψ
χονδυχτορ οβεψινγ οηµσ λαω. Χυρρεντ πασσινγ τηρουγη ιτ φυρτηερ ινχρεασεσ τηε τεµπερατυρε.
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Τηε ρεσιστανχε ινχρεασεσ το α ηιγη ϖαλυε ιν α σηορτ τιµε ανδ ηιγη ηεατ ισ εϖολϖεδ δυε ηεατινγ
εφφεχτ οφ χυρρεντ. Τηισ ενεργψ ισ συππλιεδ ασ αν αδδιτιοναλ ενεργψ το ενεργψ συππλιεδ βψ λασερ
αχτιον. Αφτερ λασινγ τηε λεαδ ϖαποριζεσ ανδ φορµ συπερ ηοτ πλασµα οφ λεαδ. Τηισ συπερ ηοτ
πλασµα οφ λεαδ φορµεδ βψ λασερ αχτιον εµιτσ Ξ−ραψσ τηατ ωουλδ χαυσε ιµπλοσιον οφ φυελ πελλετ.

∆εριϖατιον οφ ςαλυε οφ ςολταγε (ς) φορ Φυσιον
Τηε τεµπερατυρε οφ 108 Κ ισ αχηιεϖεδ βψ ρελατινγ ηεατ εθυατιον (Η = ΜΧ (12) ανδ
Η=(ς2/Ρ)Τ) λετ υσ χονσιδερ τιµε Τ = 10−9σ, Μ = µασσ οφ τηε λασερ αφφεχτεδ ρεγιον, Χ =
σπεχιφιχ ηεατ χαπαχιτψ, ς=ϖολταγε αχροσσ τηε συπερχονδυχτορ, Ρ=ρεσιστανχε. Ηερε
12 = 108 . τηε ρεσιστανχε ϖαριεσ φροµ Ρ0 το Ρ −> ρεσιστανχε οφ λεαδ ρεαχηεδ 10−9 σ αφτερ
λασερ αχτιον.
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Ωηερε [λογ(Ρ)−λογ(Ρ0)] ισ α χονσταντ ποσιτιϖε ϖαλυε ανδ Μ,Χ αρε χονσταντ. Τηυσ βψ τηισ
εθυατιον τηε ϖολταγε ρεθυιρεδ φορ αχηιεϖινγ 108 Κ ισ φουνδ.
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Ελεχτροστατιχ Σηιελδινγ Βψ Λεαδ Ιονσ

Τηε πελλετ ενχλοσεδ ιν λεαδ ροδ ισ βοµβαρδεδ ωιτη λασερ, ασ αν ινιτιαλ προχεσσ τηε λεαδ
ρεαχηεσ ηιγη τεµπερατυρε ανδ βεχοµεσ ηιγη ποσιτιϖε ιονσ ωηιχη ενχλοσεσ τηε πλασµα οφ ∆−Τ.
Τηε ιονσ οφ λεαδ φορµ α ηολλοω σπηερε οφ ποσιτιϖε ιονσ. Ωηεν α Γαυσσιαν συρφαχε ινσιδε ισ
χονσιδερεδ τηε ελεχτριχ φιελδ ινσιδε τηε σπηερε ισ ζερο. Ωηεν α ηψδρογεν ιον ισ χονσιδερεδ
ινσιδε τηε σπηερε, ιτ εξπεριενχε νο φιελδ, βυτ ωηεν ιτ µοϖεσ ουτωαρδσ ανδ τουχηεσ τηε ωαλλ οφ
τηε σπηερε, ιτ εξπεριενχε ρεπυλσιϖε φορχε δυε το ρεπυλσιον βψ λεαδ ιονσ ανδ εξπεριενχεσ
ελεχτροστατιχ χολλισιον ωιτη τηε ιονσ ανδ ισ ρεφλεχτεδ βαχκ ινσιδε τηε σπηερε τηερε βψ ινχρεασινγ
τηε ϖαλυε οφ τ.

Οβϕεχτιϖε οφ τηε Παπερ

Τηε φυσιον χουλδ βε αχηιεϖεδ βψ χοντρολλινγ τηε ϖολταγε ς φουνδ βψ τηε εθυατιον
δεριϖεδ αβοϖε. Τηισ µετηοδ ωουλδ ηελπ ιν ιγνιτιον οφ τηε φυσιον ρεαχτιον βψ ινερτιαλ
χονφινεµεντ µετηοδ. Τηισ µετηοδ χουλδ αλσο βρινγ ιν φυσιον ηιγηερ ελεµεντ οτηερ τηαν
ηψδρογεν, σινχε τηε ϖολταγε ρεθυιρεδ φορ φυσινγ α παρτιχυλαρ ελεµεντ χουλδ βε φουνδ φροµ τηε
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αβοϖε εθυατιον βψ κνοωινγ ιτσ σπεχιφιχ ηεατ χαπαχιτψ ανδ τηε τεµπερατυρε νεεδεδ φορ τηε
νυχλευσ το µοϖε αχροσσ τηε χολυµβιχ βαρριερ.

Χονχλυσιον

Τηισ προχεσσ βρινγσ ιν φυσιον τεµπερατυρε ανδ ιµπλοσιον βψ Ξ−ραψσ ασ σεεν ιν Ζ 
πινχη φυσιον. Ιν τηισ µετηοδ ενεργψ λοσσ ωουλδ βε λεσσ τηαν τηε διρεχτ δριϖε προχεσσ σινχε
µοστ οφ τηε ελεχτριχ ενεργψ ωιλλ βε χονϖερτεδ το ηεατ ενεργψ ωηιχη ισ συππλιεδ φορ τηε
φορµατιον οφ συπερ ηεατεδ πλασµα οφ λεαδ ανδ ηεατινγ οφ φυελ πελλετ. Τηισ προχεσσ χουλδ αλσο
ινχρεασε τηε φυσινγ τιµε το σοµε εξτεντ βψ ελεχτροστατιχ σηιελδινγ προϖιδεδ βψ ποσιτιϖε λεαδ
ιονσ. Σο τηισ προχεσσ µαψ βρινγ ιν ιγνιτιον οφ φυσιον ρεαχτιον.
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