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 Актуальність теми. Актуальність теми дисертації обумовлена актуальністю 
проблеми керованого термоядерного синтезу (КТС) з метою шляхом синтезу легких ядер 
виробляти енергію для споживчих цілей. Один з масштабних міжнародних науково-
технічних проектів нашого часу, ITER, стосується реактора токамачного типу. Існуючий стан 
досліджень плазми на стелараторах ще не досяг такого рівня, щоб готувати проект реактора 
під конкретну реалізацію з гарантованим отриманням позитивного виходу енергії синтезу. 
Роботи з вибору фізичних параметрів реактора-стеларатора носять оптимізаційний характер 
з урахуванням прогресу у всіх напрямках досліджень із проблеми КТС, включаючи завдання 
нагріву, утримання, рівноваги, стійкості плазми й технічні проблеми всього комплексу 
реакторних систем. Дослідження щодо вирішення проблеми КТС за допомогою 
стелараторних систем ведуться з середини минулого століття. Однак фізичної концепції 
термоядерного реактора-стеларатора як комплексу уявлень про побудову, принципи 
функціонування і фізичні параметри до роботи здобувача створено не було. Публікації за 
проектами термоядерного реактора-стеларатора, зроблені в закордонних лабораторіях, дають 
в основному загальну інформацію про фізичні і технічні реакторні параметри і містять, як 
правило, обмежену інформацію про їх обґрунтованість, що не складає концептуального 
уявлення про способи та методи вибору і досягнення таких параметрів.  
 Здобувач самостійно та за участю співавторів знайшов оригінальні рішення ряду 
завдань, пов'язаних з особливостями конструкції реактора-стеларатора, визначив вимоги до 
точності виготовлення та зборки елементів магнітної системи, визначив умови й обґрунтував 
можливість використання неокласичної теорії для прогнозування його параметрів, провів 
оптимізаційні дослідження, продемонстрував можливості вводу реактора в режим 
стаціонарного протікання термоядерної реакції. На підставі таких досліджень здобувачем 
зроблено вибір фізичних параметрів реакторів стелараторного типу різного цільового 
призначення. Сукупність зазначених робіт, оформлених у вигляді дисертації, являє собою 
фізичну концепцію реактора-стеларатора. Зазначені роботи мають відношення не тільки до 
перспективи створення термоядерного реактора, але й можуть бути використані при розробці 
та створенні нових експериментальних пристроїв стелараторного типу. 

Внаслідок зазначеного вище можна стверджувати, що представлені в дисертації 
дослідження є актуальними і становлять значний науковий та прикладний інтерес. 

 Наукова новизна. Здобувачем проведено комплекс досліджень зі створення фізичної 
концепції термоядерного реактора-стеларатора.  
  Уперше розроблено комп’ютерний код, що дозволяє вивчати вплив неточностей, що 
допускаються при монтажі та виготовленні магнітної системи стелараторів, і проведені 
дослідження впливу зрушень і перекосів у елементах магнітної системи на якість магнітної 
конфігурації; знайдені критерії щодо допустимих неточностей при монтажі гвинтових і 
компенсаційних провідників магнітної системи стеларатора. 
 Запропоновано нову конструкцію модулів магнітної системи стеларатора й досліджені 
властивості її магнітної конфігурації, яка за якістю близька до системи з безперервними 
гвинтовими провідниками. 
 Числовими методами вперше досліджені структури диверторних магнітних потоків у 
стелараторах «Ураган -2М» і NCSX (USA). 
 Вперше в безструмовій слабовідштовхувальній плазмі з частотами зіткнень, 
характерними для термоядерних температур, досліджені утримуючі властивості стеларатора 
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і продемонстровано їх відповідність з неокласичними втратами у випадках, коли 
забезпечується стабілізація широм низькочастотних дрейфових коливань. 
 Досліджено полоїдальний розподіл диверторних магнітних і плазмових потоків у 
торсатроні «Ураган-3М», показано наявність і пояснені причини вертикальної асиметрії 
плазмових диверторних потоків двох типів - амбіполярного і неамбіполярного. 
 Уперше проведені оптимізаційні дослідження з вибору фізичних параметрів і 
виконані техніко-економічні оцінки реактора-стеларатора при неокласичних транспортних 
процесах на основі нуль-мірної моделі переносу, в результаті яких обрані параметри 
експериментального й промислового варіантів реакторів. При виконанні цих робіт зроблені 
винаходи модуля реактора торсатрона і силового корпусу магнітної системи, показана 
стійкість самопідтримуючої термоядерної реакції в такому реакторі. 
 Уперше самоузгоджено розв’язана просторово-часова задача підпалення термоядерної 
реакції в реакторі-стелараторі при неокласичних транспортних процесах, отримані 
стаціонарні режими термоядерного горіння, обрані параметри експериментального, 
демонстраційного та промислового варіантів термоядерного реактора. 
 Уперше вивчено хвильові процеси в бланкеті термоядерного реактора, показані умови 
розповсюдження та просторового збудження (загасання) температурних і нейтронних 
збурень. 
 Уперше вивчено режими роботи реакторів-стелараторів, які діють на альтернативних 
DD і D3He термоядерних циклах і досліджені параметри джерела нейтронів, придатного для 
створення гібридного реактора, що працює на комбінації процесів синтезу-поділу. 
 Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи виявили переваги 
стелараторів у порівнянні з іншими альтернативними магнітними пастками і підтвердили 
перспективність стеларатора, як системи, на основі якої можливе створення термоядерного 
реактора з позитивним виходом енергії. Результати виконаної роботи дозволили визначити 
умови створення та параметри термоядерних реакторів-стелараторів з різним цільовим 
призначенням, що може бути використано при плануванні досліджень із проблеми 
керованого термоядерного синтезу. 
 Матеріали роботи можуть знайти застосування при проектуванні й створенні нових 
експериментальних термоядерних установок стелараторного типу. Зокрема, модульна 
конструкція магнітної системи стелараторів вимагає конкретної реалізації з метою 
експериментальної перевірки можливості використання її при створенні термоядерного 
реактора. 
 Результати дослідження впливу зрушень і перекосів в установці елементів магнітної 
системи на якість магнітних конфігурацій стелараторів і знайдені вимоги до точності їх 
виготовлення знаходять застосування при проектуванні і створенні нових 
експериментальних установок стелараторного типу. 
 Дослідження хвильових процесів у бланкеті реактора можуть бути використані при 
розробці систем контролю за станом теплоносія і бланкета в реакторі. 

 Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів. Усі положення 
дисертаційної роботи добре обґрунтовані. Це підтверджується відповідністю прийнятих 
методів досліджень характеру розв'язуваних завдань. Достовірність результатів та висновків 
роботи забезпечено використанням комплексу сучасних числових та аналітичних методів 
аналізу процесів у термоядерній плазмі, застосуванням сучасних методів діагностики, 
публікаціями результатів досліджень у відомих наукових виданнях, а також позитивними 
результатами апробації на наукових конференціях.  

 Публікації. Основні результати, що складають зміст дисертації, опубліковано в 37 
наукових працях та двох винаходах, у тому числі в 25 друкованих статтях (5 іноземних, 10 
всесоюзних часів СРСР, 10 українських фахових рецензованих наукових журналах), а також 
у 12 публікаціях у збірниках матеріалів національних та міжнародних наукових конференцій.  
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 Структура та зміст дисертації. Повний обсяг дисертації становить 240 сторінок. 
Текст дисертації складається із вступу, восьми розділів основного тексту з 102 рисунками, 
висновками, списку використаних літературних джерел з 258 найменувань.  
 У вступі викладено вихідні дані і обґрунтовано актуальність теми дисертації, дано 
пояснення необхідності проведення роботи, сформульовано мету і задачі дослідження, 
розкрито наукову новизну та практичне значення, а також зв’язок роботи з науковими 
програмами і темами, визначено особистий внесок здобувача в опублікованих разом зі 
співавторами наукових працях, подано апробацію дисертації та наведено кількість публікацій 
за темою дисертації. 
 Перший розділ містить огляд літератури за темою дисертації та окреслено коло 
питань, що висвітлюються в роботі. 
 У другому розділі обґрунтовано вибір теми досліджень та обговорюються предмет і 
методи дослідження, що використовувались при роботі за темою дисертації. 

 Третій розділ присвячено проблемі вибору магнітної системи реактора-стеларатора. З 
метою дослідження впливу неточностей виготовлення та встановлення елементів магнітної 
системи стеларатора на якості магнітної конфігурації був розроблений чисельний код. 
Наведені результати чисельного аналізу впливу збурень на магнітні конфігурації торсатронів 
з двома або трьома заходами, що викликаються перекосами і зрушеннями гвинтових і 
компенсаційних провідників. Розрахунки магнітних конфігурацій модульної конструкції 
торсатрона і установки з безперервною гвинтовою обмоткою при параметрах магнітної 
системи стеларатора LHD показують близькі характеристики конфігурацій.  
 У четвертому розділі проведено дослідження процесів переносу в об’ємі утримання 
та в диверторному шарі стелараторних установок. Дослідження механізмів втрат частинок і 
енергії проводилося в експериментах з безструмовою плазмою в торсатроні "Сатурн". 
Проведено порівняння результатів спостережуваних в експериментах теплових втрат, із 
результатами неокласичної теорії переносу і можливим внеском у втрати низькочастотних 
коливань дрейфового типу. Наведені результати дослідження диверторних потоків в 
стелараторі Heliotron-E і в торсатроні «Ураган-3М». Було проведено розрахунки 
диверторних магнітних потоків у стелараторах У-2М і NCSX  
 П’ятий розділ дисертації присвячено проблемі вибору параметрів та техніко-
економічним оцінкам реактора-стеларатора при використанні нуль-мірної моделі переносу. 
Характер залежностей величини магнітного поля, необхідної для само підтримуючої DT-
реакції від температури, дозволив зробити висновок про стійкість режимів термоядерного 
горіння в реакторі-стелараторі, якщо параметри плазми відповідають режимам плато і 
супербананів . Виконано параметричний аналіз і проведені техніко-економічні оцінки 
ТермоЯдерної ЕлектроСтанції (ТЯЕС) на основі трьохзаходного реактора-торсатрона.  
 Розроблена математична модель, в якій зв'язуються плазменно-фізичні і технічні 
параметри реактора з вартісними характеристиками різних систем реактора і станції. 
Розрахунок фізичних параметрів реактора зведено до вибору напруженості магнітного поля, 
щільності, температури плазми і потужності додаткового нагрівання при заданих 
геометричних розмірах, і навантаженні на першу стінку, які забезпечували мінімум 
капітальних вкладень у створення ТЯЕС. Дослідження дозволили вибрати параметри двох 
реакторів: промислового і дослідного  
 У шостому розділі викладені результати вибору фізичних параметрів реактора-
стеларатора шляхом рішення системи рівнянь типу дифузії та теплопровідності. Досліджено 
можливості створення реактора на основі стелараторної системи, в якому здійснюється 
самопідтримуюча реакція синтезу дейтерієво-тритієвої (DT) плазми при неокласичних 
втратах із забезпеченням рівності дифузійних потоків електронного та іонного компонентів 
за рахунок амбіполярного електричного поля. Вибрано параметри реактора, які цікаві з 
погляду технічної реалізації пропонованих варіантів. Використано просторово-часовий 
чисельний код, в якому на відміну від багатьох інших транспортних кодів, що 
використовують фіксовані профілі щільності і температури плазми, вирішується система 
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рівнянь, що забезпечує самоузгоджену еволюцію параметрів плазми до стаціонарного стану. 
При цьому щільність плазми підтримується моделлю інжекції паливних пігулок. 
 У сьомому розділі досліджено альтернативні шляхи створення термоядерного реактора 
на основі стелараторної системи. Використання DD- і D3He-реакцій допускає зниження 
сумарної активності термоядерних реакторів у сотні разів порівняно з сучасними 
реакторами, що працюють на принципі поділу ядер, тому розглянута можливість створення 
реактора на таких реакціях. Доведена можливість створення на основі стелараторів джерела 
нейтронів, призначеного для ініціювання ядерних реакцій в бланкеті гібридного реактора. 
Розглянуто випадки рівних концентрацій D і 3He, і чисто дейтерієвого палива. У зв'язку зі 
складністю видобутку ізотопів 3He, більш перспективною виглядає сценарій, коли гелій-3 і 
тритій напрацьовуються в результаті DD-реакції і згоряють, вступаючи в реакцію з 
дейтерієм.  
 Проведено порівняння концептуальних проектів термоядерних реакторів на основі 
класичних токамака і стеларатора, сферичного токамака і компактного тора, що працюють на 
D3He-суміші. Розглянуто цикли з різними значеннями відношення концентрацій 3He і D. 
Порівняння показало, що реактор-стеларатор виділяється істотно великими розмірами і 
більш високою тепловою потужністю. Його малий перетин має близькі до інших реакторів 
розміри, проте великий радіус тора в кілька разів більше, ніж в реакторі-токамаці. 
Збільшення аспектного співвідношення пов'язано з необхідністю компенсувати високі втрати 
плазми. Тому реактор-стеларатор програє іншим системам за вартістю системи. Однак 
стеларатор відрізняється тим, що в ньому стаціонарно підтримується реакція синтезу за 
рахунок нагріву плазми продуктами синтезу. 
 Восьмий розділ присвячено теоретичному дослідженню хвильових процесів у бланкеті 
реактора-стеларатора. Термоядерний реактор є інтенсивним джерелом нейтронів, дисипація 
енергії яких повинна відбуватися в бланкеті реактора. Враховано. що бланкет може являти 
собою не тільки уповільнюючу систему, але й виконувати функцію розмножувача за рахунок 
процесів поділу ядерного палива у разі гібридного реактора. Дослідження розповсюдження 
коливань нейтронних полів у бланкеті реактора можуть бути використані для контролю 
стану бланкета і його теплоносія. Метою цих досліджень був аналіз нейтронних і 
гідродинамічних коливань у нейтронній розмножувальній системі з теплоносієм, що є 
сповільнювачем швидких нейтронів, і зіставлення обчислюваних і експериментально 
вимірюваних характеристик їх розповсюдження. Дослідження спектральних характеристик 
шумів нейтронного випромінювання на реакторах Запорізької АЕС показали, що рівень 
шуму нейтронів убуває на кілька порядків із зростанням частоти. Ці данні не суперечать 
отриманим у розрахунках з результатами про загасання нейтронних збурень приблизно в тій 
же області частот, згідно яким рівень загасання зростає зі зростанням частоти збурень. 

Основні результати дисертаційної роботи. У дисертаційній роботі досить повно 
представлена фізична концепція реактора-стеларатора, яка містить комплекс уявлень про 
його пристрої, принципи функціонування і фізичні параметри.  

Здобувачем обґрунтована необхідність модульної конструкції реактора, 
запропонована оригінальна конструкція модуля магнітної системи реактора, сформульована 
фізична модель плазми в реакторі і продемонстрована стійкість термоядерної реакції на 
прикладах фізичних параметрів реакторів із різним цільовим призначенням.  
 В дослідженнях умов утримання плазми в реакторі-стелараторі дисертантом обрано 
неокласична теорія процесів переносу в якості основного механізму переносу частинок 
плазми та ії енергії. При цьому для обґрунтування цього механізму використано не тільки 
теоретичні роботи, а й експериментальні дослідження умов, за якими плазмові втрати стають 
неокласичними, що й визначає можливість побудови фізичної концепції реактора-
стеларатора на основі неокласики.  
 В дисертаційній роботі проведені комплексні дослідження за вибором фізичних 
параметрів термоядерного реактора-стеларатора і дані чіткі уявлення про особливості 
конструкції різних систем, його фізичні параметри та енергетичні характеристики, що 
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повністю відповідає фізичній концепції реактора. Автором вперше для реактора-стеларатора 
самоузгоджено розв’язана просторово-часова задача по підпалюванню термоядерної реакції, 
отримані стійкі режими термоядерного горіння.  
 

Зауваження до роботи. Водночас дисертаційна робота містить ряд зауважень, до 
яких треба віднести наступне: 

1) У першому розділі, описуючи рейстрекові стеларатори і стеларатори вісімкоподібної 
форми, а також дивертори в цих установках, було б корисним привести відповідні рисунки. 
Треба відзначити, що рисунків в дисертації досить багато (102 рисунка), але цих мені не 
вистачило. 

2) У роботі мало уваги відведено опису додаткових методів нагріву плазми в 
стелараторах до температур рівня 10 кеВ і більше. У цьому зв'язку було б цікавим дізнатися 
думку дисертанта про найбільш перспективний метод нагріву плазми до термоядерних 
температур в реакторі-стелараторі. Як пов'язано вибір методу нагріву плазми з вартістю 
проектів? 

3) У розрахунках можливих параметрів реактора-стеларатора широко використані 
різноманітні скейленгові коефіцієнти, які перевірені на стелараторах з параметрами нижче 
термоядерних, тобто в нерелятивістських умовах. Тому виникає питання: "Як враховано 
вплив релятивістських ефектів на коефіцієнти неокласичного переносу в DD- і D3He-плазмах 
реакторів-стелараторів при температурах 50-70 кеВ"? 

4) Є декілька дрібних зауважень редакторського толку. Наприклад, 
      - однаковою буквою "Р" позначено і тиск плазми, і потужність, що поглинається у плазмі 
при ії ВЧ нагріві; однаковою буквою "R" позначено і опір плазми, і великий радіус тора; 
буквою "β"  визначається і коефіцієнт модуляції і відношення газодинамічного тиску до 
магнітного тиску. 
    - на стор.27, визначаючи швидкість течії термоядерної реакції, без роз'яснення вводяться 
позначення величин "σ" и "v" в <σ v>; 
    - на стор.33 виписано рівняння рівноваги плазми без роз'яснення застосованих величин 
"J", "B" і "c"; 
    - на стор.36-37 використаються поняття ширу та кута обертального перетворення силових 
ліній магнітного поля, при цьому вводяться відповідні позначення "θ " та "і", але без 
відповідних визначень і рівняння зв'язку між ними; 
      - при моделюванні утримуючого магнітного поля в стелараторі, стор.40-41, 
використовується не дуже вдалий термін "амплітуда тороідальной неоднорідності" для 
параметра εt=r/R, який зазвичай називають зворотним аспектним співвідношенням; 
        - на стор.121-122 в формулах (5.1)-(5.4) використано безіменний символ "А"; 
      - на стор.182 некоректно визначено коефіцієнт циклотронного випромінювання. 
Можливо замість tbc PP /=α  слід tcc PP /=α , де Pt - не визначено; 
      - деякі векторні величини та деякі одиниці величин в роботі виписані не за ГОСТом. 

Однак, наведені зауваження не впливають на достовірність основних результатів й 
висновків дисертаційної роботи.  

Відповідність дисертації встановленим вимогам та оцінка в цілому. В цілому, 
роботу виконано на високому науковому рівні, стиль викладення відповідає такому, що 
використовується в науковій літературі. Тема дисертації відповідає спеціальності 01.04.08 – 
фізика плазми. Отримані результати сприяли узагальненню опису різноманітних плазмових 
систем стелараторного типу, а також пояснили ряд експериментальних спостережень. Вони 
рекомендуються для використання в ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Київському національному 
університет імені Тараса Шевченка, Інституті ядерних досліджень НАН України, Інституті 
фізики НАН України, інших наукових закладах. У дисертації викладені наукові положення 
та науково обґрунтовані результати щодо побудови і реалізації реактора-стеларатора, які 
розроблені особисто автором і на які він має патентні документи. 
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З вищесказаного можна зробити висновок, що дисертація Рудакова Василя 
Андрійовича «Фізична концепція термоядерного реактора-стеларатора, заснована на 
неокласичних транспортних процесах» є закінченою науково-дослідною роботою. Отримані 
автором результати в сукупності є важливими в першу чергу для проектування та 
будівництва стелараторів різного призначення, а також для подальшого розвитку 
неокласичної теорії переносу в плазмових системах з магнітним утриманням.  

Вважаю, що дисертаційна робота Рудакова В.А. повністю задовольняє вимогам 
Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України щодо докторської 
дисертації, а її автор заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора фізико-
математичних наук за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. 

 
 

Доктор фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник, 
професор кафедри фізики Українського  
державного університету залізничного транспорту             М.І. Гришанов  
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