
Відгук на автореферат дисертації 

Рудакова Василя Андрійовича  

"Фізична концепція термоядерного реактора-стеларатора, заснована на неокласичних 

транспортних процесах", що представлена на здобуття наукового ступеня доктора фізико-

математичних наук по спеціальності: 01.04.08 – фізика плазми 

 

 Незважаючи на те, що проблема створення пристроїв з позитивним енергетичним 

виходом на основі систем з магнітним утриманням термоядерної плазми до сьогоднішнього 

дня ще не знайшла свого остаточного вирішення, потреба в таких пристроях спонукає 

продовжувати пошуки як в дослідницькому напрямі, так і в створенні технічних установок, 

незважаючи на їх дуже велику вартість. Одним із можливих перспективних систем є, без 

сумніву, магнітна ловушка стелараторного типу. Відсутність всебічних досить глибоких 

досліджень можливості створення термоядерного реактора-стеларатора, який за своїми 

параметрами був би конкурентним до більш просунутого реактора-токамака, обумовлює 

безсумнівну актуальність дисертаційної работи, що розглядається.  

Основні наукові досягнення дисертації полягають у проведенні всебічних 

досліджень, насамперед за допомогою чисельного моделювання просторово-часовій 

поведінки плазми в реакторі-стеллараторі, що працює в умовах неокласичного переносу. На 

основі розробленої математичної моделі процесів вдалося провести оптимізаційні 

розрахунки по вибору параметрів різних термоядерних реакторів на DT, DD і D3He сумішах 

експериментального, демонстраційного та промислового типів, вивчені також можливості 

створення реактора, що працює на комбінації процесів синтезу-ділення.  

Робота є комплексним дослідженням, в якій вивчені режими стійкового протікання 

самопідтримуючихся реакцій термоядерного синтезу, досліджені нейтронно-температурні 

хвильові процеси, запропоновані конструкції модульної магнітної системи стеларатора, яка 

за своїми властивостями наближається до магнітної системи з гвинтовими обмотками, 

досліджено вплив неточності виготовлення обмоток на параметри магнітних поверхонь.  

На особливу увагу заслуговує отриманий результат дослідження досягнення і 

підтримки стаціонарного режиму термоядерного горіння в експериментальному реакторі- 

стелараторі, що за своїми параметрами є порівняними з тими, яки досягаються в реакторі-

токамакі. Цей результат може бути ще більш оптимістичним з погляду на те, що, як 

припускається, реактор-стеларатор при цьому працює в стаціонарному режимі. 

Сукупність зазначених досліджень складають фізичну концепцію термоядерного 

реактора-стеларатора. Треба зазначити, що автор тривалий час, цілеспрямовано проводив 

дослідження області розробки термоядерних систем стелараторного типу, про що свідчить 



як велика кількість оригінальних наукових робіт, так і матеріали, що увійшли в 

узагальнюючу монографію «Стелларатор», в якій присутні посилання на роботи автора. 

Як і будь-яке глибоке дослідження, дисертаційна робота не позбавлена недоліків, 

серед яких є наступні: 

1. Представлена в дослідженні концепція реактора-стеларатора базується в 

основному на його класичній конструкції з безперервними гвинтовими провідниками або 

подібними їм у варіанті модульного виконання. Такі стелларатори мають звичайно відносно 

великі гофри гвинтового поля. Останнім часом одержали розвиток стелараторні пристрої, 

що характеризуються  квазісиметрією, у яких гофри гвинтового поля мають істотно менші 

величини, що призводить до зменшення неокласичних втрат плазми. Однак автор дисертації 

не приділив особливої уваги таким пристроям у своєму дослідженні. 

2. Відомо, що конфігурація магнітної системи створеної термоядерної установки 

«Ураган-3М» базується на принципі урівноважених в силовому відношенні обмоток. Ця 

обставина не згадується в авторефераті в контексті відповідності такої конфігурації іншим 

вимогам до утримання стаціонарної плазми у пристроях стелараторного типу. 

Вказані недоліки не знижують цінності проведених досліджень і отриманих 

результатів. 

Дисертаційна робота Рудакова Василя Андрійовича "Фізична концепція 

термоядерного реактора-стеларатора, заснована на неокласичних транспортних процесах", 

являє собою комплексне дослідження проблеми створення термоядерного реактора з 

урахуванням основних проблем нагрівання і утримання плазми, її стійкості, підтримки 

режимів стаціонарного протікання термоядерної реакції. Автореферат дисертації 

задовольняє всім вимогам щодо докторських дисертацій, а її автор Рудаков Василь 

Андрійович заслуговує присудженню наукового степеня доктора фізико-математичних наук 

по спеціальності 01.04.08 – фізика плазми. 
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