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Стеларатор, як магнітна пастка для утримання плазми, залишається однією з 

перспективних систем, що претендують на створення термоядерного реактора. Останнім 

часом інтерес до стелараторів помітно зріс у зв'язку з початком досліджень на новому 

стелараторі Вандельштейн-7Х. Вже в перших експериментах на ньому було досягнуто 

температури плазми, яка є необхідною для роботи термоядерного реактора.

Особливість структури магнітного поля в стелараторі є причиною високих 

дифузійних втрат плазми. Відповідність втрат, які спостерігаються в ряді експериментів на 

стелараторах, тим, які передбачені неокласичної теорією, є підставою для розробки фізичної 

концепції реактора-стеларатора, параметри якого визначаються в припущенні неокласичних 

транспортних процесів. Дослідження проблеми створення реактора на основі стеларатора за 

припущення неокласичних втрат плазми, виконане в дисертаційній роботі, є актуальною 

задачею.

В дисертації шляхом числового розв’язання рівнянь, що описують просторово- 

часову поведінку плазми, виконано розрахунки параметрів термоядерних реакторів різних 

типів, які працюють на й Т  суміші. Досліджено параметри джерел нейтронів, придатних для 

створення гібридного реактора, що працює на комбінації процесів синтезу та ділення ядер. 

Вивчено нейтронно-температурні хвильові процеси у бланкеті термоядерного реактора. 

Виявлено існування нейтронних і температурних гілок коливань і досліджені особливості 

їхнього збудження та поширення.

Результати досліджень автора повною мірою опубліковані в наукових журналах. 

Вони також доповідались на вітчизняних та міжнародних конференціях в Україні та за 

кордоном і добре відомі фахівцям.

До автореферату є зауваження.

Аналіз і розрахунки параметрів реактора-стеларатора виконано за припущення 

неокласичних втрат плазми. Разом з тим, з оптимізацією неокласичних втрат зростає роль 

аномального перенесення, спричиненого турбулентністю плазми. Було би цікаво мати 

оцінки того, як врахування інших механізмів перенесення вплинуть на результати.



Це зауваження не знижує цінності виконаних досліджень і отриманих результатів. На 

основі автореферату можна зробити висновок, що представлена робота відповідає 

необхідним вимогам до докторських дисертацій. Вважаю, що Рудаков Василь Андрійович 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.08 -  фізика плазми.
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