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 Проблема забезпечення енергією є однією з центральних, які стоять сьогодні перед 
людством. Один з можливих шляхів її розв’язання – це розвиток термоядерної енергетики. 
Зараз активно виконується міжнародний проект ITER, метою якого є створення 
термоядерного реактора з позитивним енергетичним виходом на основі токамака. Але 
альтернативний варіант магнітної системи утримання гарячої плазми – стеларатор – має ряд 
очевидних переваг над токамаками, головна з яких – можливість працювати в стаціонарному 
режимі, який може підтримуватися без додаткового зовнішнього розігрівання плазми. Той 
факт, що світова наукова спільнота віддала перевагу токамаку, пов’язаний скоріше з вищим 
ступенем розробленості цієї схеми, ніж із її об’єктивними перевагами. Це твердження 
підтверджується, зокрема, нещодавнім запуском у Німеччині найбільшого в світі стеларатора 
Wendelstein 7-X. Таким чином, важливість подальшого всебічного дослідження стелараторів 
як основи можливих термоядерних енергетичних установок є очевидною, а тема дисертації 
В.А.Рудакова, присвячена фізичній концепції термоядерного реактора-стеларатора – 
актуальною. Ця дисертація виконана в рамках цілого ряду тем, які виконувалися спершу в 
Харківському фізико-технічному інституті, а потім – в Інституті фізики плазми ННЦ ХФТІ, 
та за програмою "Атомна наука і техніка". 
 Дисертація включає вступ, вісім розділів, висновки та список літератури. 
 У вступі висвітлено актуальність теми роботи, її зв’язок із науковими програмами, 
планами та темами, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено об’єкт та 
предмет дослідження, стисло описано методи дослідження, охарактеризовано його наукову 
новизну та практичне значення, особистий внесок здобувача, апробацію результатів, вказано 
основні публікації за темою дисертації. 
 Перший розділ містить обсяг літератури щодо стану опрацювання термоядерного 
реактора на основі стелараторної системи.  
 У другому розділі в розгорнутій формі охарактеризовано предмет та методи 
дослідження – методи обчислення магнітних полів, методи дослідження утримання плазми в 
стелараторах, дослідження диверторних потоків, методи вибору параметрів реактора на 
основі нуль-вимірної моделі перенесення та на основі розв’язання просторово-часової задачі, 
методика дослідження хвильових процесів у бланкеті. 
 Третій розділ присвячено розрахункам магнітної системи реактора. Детально 
розглядається, зокрема, проблема впливу дефектів виготовлення магнітної системи на 
параметри магнітної конфігурації торсатрона. Запропоновано оптимізувати магнітну систему 
шляхом укладення гвинтових провідників на еліптичну твірну. Детально розглянуто 
магнітну систему модульного двозаходного торсатрона, а також диверторні магнітні потоки 
в таких системах. 
 У четвертому розділі обговорюється питання про процеси перенесення в об’ємі 
утримання та в диверторному шарі стелараторів на прикладі установок "Сатурн" та "Ураган-
3М". Показано, що при малому ширі дифузійні та теплові втрати плазми визначаються 
збудженням низькочастотних дрейфових коливань, а при великому ширі плазмові втрати 
відповідають неокласичній моделі. В диверторному шарі з’являються потоки плазми двох 
типів – амбіполярні та неамбіполярні. 
 П’ятий і шостий розділи є, на мою думку, центральними в дисертаційні роботі. Вони 
присвячені вибору параметрів та техніко-економічним оцінкам характеристик реактора-
стеларатора на основі відповідно нуль-вимірної та просторово-часової моделей процесів 
перенесення. Тут розглянуто питання про оптимізацію параметрів та режимів роботи, 
виконано техніко-економічні оцінки, обговорено особливості конструкції та технічні 



рішення щодо основних систем майбутнього реактора. Зокрема, запропоновано фізичні 
параметри демонстраційного реактора-стеларатора. 
 У сьомому розділі дисертації розглядаються фізичні параметри реакторів на 
альтернативних циклах – DD та D-3Не, які характеризуються значно нижчим рівнем радіації 
порівняно з традиційним дейтерій-тритієвим реактором, а також розглянуто стеларатор як 
джерело нейтронів у гібридній схемі з підкритичним атомним реактором. 
 Нарешті, восьмий розділ дисертації присвячений теоретичному дослідженню 
хвильових процесів, а саме зв’язаних температурних та нейтронних хвиль у бланкеті 
реактора. 
 У висновках сформульовано основні результати роботи. 
 Новизна результатів дисертаційної роботи визначається тим, що в ній уперше: 
- оцінено вплив неточностей виготовлення магнітної системи на створюване нею магнітне 
поле; 
- запропоновано нову конструкцію модулів магнітної системи стеларатора; 
- числовими методами досліджені диверторні магнітні потоки в стелараторах "Ураган-2М" та 
NCSX; 
- показано, що при стабілізації дрейфових нестійкостей широм магнітного поля втрати у 
стелараторі відповідають неокласичній моделі процесів перенесення; 
- проведено оптимізацію фізичних параметрів та виконано техніко-економічні оцінки 
реактора-стеларатора на основі нуль-вимірної моделі перенесення, обрані параметри 
демонстраційного та промислового варіантів реактора; 
- теоретично розв’язана самоузгоджена задача про запалювання термоядерної реакції в 
реакторі-стелараторі, досліджено стаціонарний режим горіння; 
- вивчено режими реактора-стеларатора на альтернативному паливі – сумішах DD та D-3Не; 
- досліджені параметри стеларатора як джерела нейтронів для підкритичного атомного 
реактора; 
- вивчені хвильові процеси в бланкеті термоядерного реактора та умови нестійкості 
зв’язаних нейтронних та температурних хвиль. 
 Загалом названі вище основні наукові результати дисертації В.А.Рудакова в 
сукупності є значним досягненням у розвитку фізики високотемпературної плазми та 
керованого термоядерного синтезу. 
 На мою думку, основна цінність дисертаційної роботи полягає в тому, що автор не 
обмежився окремими аспектами дослідження магнітних пасток стелараторного типу, а на 
основі оригінальних теоретичних розрахунків та експериментальних досліджень зумів 
запропонувати цілісну реалістичну схему термоядерного реактора на основі модульного 
торсатрона з оптимізованими параметрами, яка виглядає конкурентоспроможною порівняно 
з проектом ITER. Тим самим підтверджується перспективність стелараторів і, зокрема, 
торсатронів для майбутнього створення термоядерних реакторів і, відповідно, розв’язання 
енергетичної проблеми. 
 Практична цінність результатів дисертації пов’язана з тим, що в ній: 
- підтверджено перспективність торсатронів як основи термоядерного реактора з позитивним 
енергетичним виходом; 
- визначено орієнтовні параметри термоядерних реакторів-стелараторів, що можуть бути 
використані при плануванні подальших досліджень. 
 Результати роботи можуть знайти застосування: 
- при проектуванні та створенні нових експериментальних установок стелараторного типу; 
- при реалізації нових модульних магнітних систем; 
- при визначенні вимог до точності проектування та виготовлення нових магнітних систем; 
- при розробці систем контролю стану теплоносія та бланкета. 
 Наукові положення дисертації, її основні висновки та рекомендації виглядають 
достатньою мірою обґрунтованими та достовірними. Цей висновок зумовлений 
використанням у дисертаційній роботі добре апробованих методів теоретичних та 



експериментальних досліджень. Центральна частина роботи – оцінки фізичних параметрів 
термоядерного реактора-торсатрона – засновані на використанні неокласичної теорії, 
застосовність якої до досліджуваної схеми реактора додатково обґрунтована наведеними в 
роботі (див. розділ 4) експериментальними дослідженнями. Запорукою обґрунтованості 
основних положень дисертації є також широка апробація її результатів на національних та 
міжнародних наукових конференціях протягом 1981-2012 рр. 
 Результати дисертаційної роботи з достатньою повнотою викладені у 22 статтях у 
наукових фахових виданнях (Nuclear Fusion, Fusion Technology, Journal of Physical Science 
and Application, "Физико-химическая кинетика в газовой динамике", "Питання атомної науки 
та технології", серії "Термоядерний синтез", "Фізика плазми", "Ядерно-фізичні дослідження", 
"Вісник Харківського національного університету, серія фізична "Ядра, частинки, поля") та 2 
авторських свідоцтвах на винаходи.  
 Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 
 До дисертації можна висловити окремі зауваження та побажання. 
1. В дисертації основну увагу приділено торсатронам, інші ж різновиди стелараторів як 
можлива основа для побудови термоядерного реактора практично не обговорюються. 
2. Матеріал розділу 8 дисертації не містить прямих рекомендацій щодо розробки фізичної 
моделі реактора. 
3. В оформленні дисертації є ряд недоліків. Так, оформлення списку літератури в дисертації і 
в авторефераті не відповідає діючому стандарту. В огляді літератури частину матеріалу, що 
входить до університетських курсів фізики (наприклад, критерій Лоусона) можна було б 
опустити, натомість детальніше охарактеризувати торсатрони. Розуміння дисертації 
полегшилося б за наявності окремо виділених висновків до кожного розділу. Термін "час 
життя енергії" (с. 28 і далі) є, на нашу думку, невдалим – слід було б говорити, наприклад, 
про час життя високоенергетичних частинок. В нижній частині рис. 4.13 переплутані номери 
обмоток І та ІІ. У підпису до рис. 6.14 та 6.15 пропущено розмірність малого радіусу плазми. 
 Втім, указані недоліки не впливають на загальну високу оцінку роботи. 
 Підсумовуючи викладене вище, вважаю, що за обсягом і рівнем наукових результатів, 
кількістю та якістю публікацій робота В.А.Рудакова "Фізична концепція термоядерного 
реактора-стеларатора, заснована на неокласичних транспортних процесах" відповідає 
вимогам нормативних документів до докторських дисертацій, а її автор цілком заслуговує на 
присудження йому наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 
01.04.08 – фізика плазми. 
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