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IIa aBToprфеpaT ДисеpTaЦiйнoi poбoTи Кpaсимиpa КoстянтиIIoBичa Тpeтякa <Haгpiв i

.цiaгностикa ПлaзМи тopоiдa,тьниХ ПaсToк кopoTкoхBиЛЬoBиМи BисoкочacTol}lиМи ПoJIяMи)),
щo ПprДсTaBЛенa нa здoбyття нayкoвoГo cTylrеня кal{ДиДaTa фiзико-мaтеМaTичниx нayк

зa спецia.llьнiстrо 01.04.08 - фiзикa ПлaЗМи

oснoвнi нayкoвi .цoсяГнення ДисеpTaцiТ пoлягaтoTЬ y ПpoвеДеннi нayкoBих Дослi-
.ц}кенЬ B IlaПpяМкax нaгpiвy i дiaгнoстики ПЛaЗМи кopoTкoхBиЛЬoBиМи BисoкoЧacToTниМи
ПoЛяМи B сyraсних тopoiiaльних ПaсTкaх. Aктyaльнiсть Циx ДослiДженЬ BиЗнaЧarTЬся TиМ'
щo B Дaний чaс .цo.цaTкoBий нaгpiв ПЛzLЗМи BисoкoчaсToTI{иМи rЛекTpoМaгнiтними хBиЛяМи
с невiд'смнoЮ скЛaДoBolo cисТеМ з мaгнiтниM yТpиМaнI{яN4 IIЛaзМ14 ДЛЯ кеpoBal{oГo TеpМo-
яДеpt{oГo синТеЗy. Пpоблемa BиЗнaЧення ilapaМеTpiв тaкоТ ПЛaзМи с нr Менш] вaхсливoтo i
потpебyс BДoскoнaЛення iснyrоЧих Тa pозpобки IIoBих aJIЬTеpнaTиBI{иx МеToДiв Дiaгнoсти-
ки.

Hayковa нoBиЗнa poбoти BиЗHaчaеTЬся TиМ, щo ДисеpTaЕIToМ yПеpше:

ДослiДжено осoбливoстi висoкoЧaсToTlloгo нaгpiвy ПЛaзМи TopсaTpol{a <Уpaгaн-ЗM> зa
ДoпoМoГoю IIIBиДких xBиЛЬ в oблaстi ioнно-цикЛoTpol{них ЧaсToT з ypaХyBal{няM BI]ЛиBy
тpивимipнoТ кoнфiгypaцii плaзмoBoгo шнypa;

пoбy.Цoвaнa якiснa тpивимipнa КapТИНa rroшиpення повiльнoi xвилi, що збудтсy€TЬся
paМкoBolo aнTеI{oIo. в плaзмi TopсaTpoнa <Уpaгaн-зМ) в ioннo-цикЛoTpolrнoМy ДiaПaзoнi
чaсToT;

poзpoблено iтеpaцiйнi a,тгopитМи чисЛoBoгo poЗв'язaннЯ лiнiйних i нелiнiйних iнтегpa-
ЛЬниx piвнянь, якi пoв'язy}oTЬ зcyBи фaз зoндyloчиx звичaйнoТ i незвичaйнoi хвиль з Пpoс-
TopoвиМ poзпoдiлoМ ПapаМеTpiв шлaзми;

BПеpше ДoслiДrкенo ЗaсToсyBaI{I{я lцBoПoляpизaцiйнoТ pефлектoметpii ДJIя BиЗнaченt{я
пpoфiлrо гyсTиI{и ПЛaЗМи B TopсaTpoнi <Уpaгaн-2M>, якa пеpедбaЧa€ oДнoчaсне Bикopис-
TaннЯ звичaйнoi i незвичaйнoi хвиль;

ДослiДжено новий МеToД вимipтoвaння пpофiлro полoiДaлЬнoГo мaгнiтногo пoля в сфе-
pиЧних Topaх, y якoМy ДЛЯ зoнДyBaння ПлaзМи oДнoчaснo BикoрисToByIoTЬсЯ звичaйнa тa
незвичaйнa хвилi.

Bapтo Taкo)к вiдзнa.rити, щo pезyЛЪТaТуI poзpaxyнкiв, нaведrних y Дисеpтaцiйнiй pо-
бoтi, викoнa}Io зa ДoПоMoгoю кодiв, якi aвтop pозpобив сaмостiйно.

Pезyльтaти ДослiДжень К.К. Тpетякa з Дoс'TaTнЬОЮ IIoBIloTorо опyблiковaнi B нayкo.
Bих жypнilЛaх. Bони доповiдaлИcЯ Нa конфеpенцiях з фiзики ПЛазМи Ta кrpoBal{oГo TеpMo-
ЯдrpнoГo cиI{Tезy в УкpaiЪi Ta зa кopдoнoМ.

!о aвтopeфеpaтy Мo)кнa зpoбити Taкr ЗayBa}кення. Пpи oписi .цpyгoгo poздiлy poбо-
Tи, Де йдеться пpo нaгpiвaння ПлaзМи, BикopисToByIоTЬся лiнiйнi диспеpсiйнi piвняння i
нiчoгo не сказal{o Пpo Мo)кливi нелiнiйнi ефекти. B тoй )ке чaс пpи помiтних IIoTy)кнoсTЯx
BисoкoчaсToTlloГo нaгpiвaння нелiнiйнi ефекти ]\4О}кyTЬ бyти сyттеBиМи' Bтiм, Це зayBa-
)кrння нr зних{yr зaгaльноТ Цiннoстi poбoти i не стaвлять пiД сyмнiв ii гoлoвнi pезyЛЬТaTи.

Суляuи з aвтopефеpaTy' Мoжнa зpобити BисI{oBoк, щo ДисеpTaцiйнa pоботa <Нaгpiв i
дiaгностикa ПЛaзМи тopoiдa:тьних пacToк кcpoTкoхBиЛЬoBиМи BисoкOчaсТoTниМи IIоJUIМи)) з
.цoсTaTнЬoIo ПoBlloToтo вiдoбpa)I(ar сyTЬ ПрoBеДенoгo ДослiДжеtlня Ta вiдповiдaс BиМoГaМ
Пoлoхtення Пpo ПopяДoк ПpисBOrI{HЯ }Чених стyпенiв. a ii aвтоp Кpaсимиp Кос.rчнтинович
Tретяк ЗacЛyГoByс Ira Пpисy.ryкенt{Я йoмy BчеI{oгo сТyПенЮ кal{ДиДaТa фiзико-мaтеМaTиЧ}iиx
нayк Зa спецiaльнiстrо 01.04.08 - фiзикa IIJI€IзMи.
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