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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 Актуальність теми. Актуальність теми дисертації випливає з актуальності 

проблеми керованого термоядерного синтезу. Створення термоядерного реактора, 

здатного шляхом синтезу легких ядер виробляти енергію для споживчих цілей, є 

кінцевою метою проблеми КТС (керованого термоядерного синтезу). Перспективи 

та можливості створення реактора залежать від ступеня реалізованості його проекту 

та його ціни. Але створення реактора неможливе без існування системи уявлень про 

конструкцію, фізичні й технічні параметри реактора, умови його функціонування. 

Тому створення фізичної концепції такого реактора відноситься до числа актуальних 

напрямків  термоядерних досліджень. 

 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 

носять оптимізаційний характер з урахуванням прогресу  всіх напрямків досліджень 

із проблеми КТС, включаючи завдання нагрівання, утримання, рівноваги, стійкості 

плазми і технічні проблеми всього комплексу систем реактора.  

 Дослідження щодо розв'язання проблеми КТС за допомогою стелараторних 

систем ведуться з середини минулого століття. Однак фізичної концепції 

термоядерного реактора-стеларатора  як комплексу уявлень про пристрій, принципи 

функціонування й фізичні параметри до роботи здобувача створено не було. У 

фундаментальній книзі «Стеларатор» авторів Є.Д. Волкова, В.А.Супруненка, О.О. 

Шишкіна є розділ, присвячений концепції реактора-стеларатора, проте його зміст 

обмежується в основному наданням зв'язків між інженерно-технічними та 

фізичними параметрами реактора, який функціонує в області межі між режимами 

плато і супербананів неокласичної дифузії. До того ж,  вміщені там матеріали 

отримані за авторської участі здобувача. Публікації за проектами термоядерного 

реактора, виконані в закордонних лабораторіях, дають в основному інформацію про 

фізичні і технічні параметри реактора-стеларатора, однак, як правило, містять 

обмежену інформацію про їх обґрунтованість, що не складає концептуального 

уявлення про способи та методи вибору і досягнення таких параметрів.

 Основними цілями робіт з вибору фізичних параметрів реактора є можливість 
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реалізувати проект, мінімізувати його вартість або вартість виробленої ним енергії. 

Здобувач самостійно та за участю співавторів знайшов оригінальні розв'язки ряду 

завдань, пов'язаних з особливостями конструкції реактора-стеларатора, визначив 

вимоги до точності виготовлення та монтажу елементів магнітної системи, визначив 

умови і обґрунтував можливість використання неокласичного опису для 

прогнозування його параметрів, виконав оптимізаційні дослідження, і довів  

можливість введення реактора в режим стаціонарної термоядерної реакції. На 

підставі таких досліджень  автором  здійснено  вибір фізичних параметрів для 

реакторів-стелараторів, які мають різне цільове призначення. 

Сукупність зазначених робіт оформлено у вигляді дисертації, що являє собою 

фізичну концепцію реактора-стеларатора. Ці роботи мають відношення не тільки до 

перспективи створення термоядерного реактора, але й можуть бути використані при 

розробці та створенні нових експериментальних установок стелараторного типу. 

Внаслідок вище зазначених причин можна стверджувати, що представлені в 

дисертації  дослідження є актуальними і становлять значний науковий та 

прикладний інтерес. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалась як частина досліджень, що проводились у Харківському фізико-

технічному інституті, а потім в Інституті фізики плазми Національного наукового 

центру «Харківський фізико-технічний інститут» за темами «Теорія утримання, 

стійкості та нагрівання плазми в магнітних пастках» № держреєстрації У-77322; 

«Теоретичні дослідження рівноваги, явищ переносу та стійкості плазми, і взаємодії 

електромагнітних хвиль з плазмою» № держреєстрації У-26889; «Дослідження 

квазістаціонарного підтримування густої плазми ВЧ розрядом та її переносу в 

стелараторних системах» № держреєстрації У-28702; «Теорія збудження, 

розповсюдження та поглинання низькочастотних електромагнітних хвиль у 

неоднорідній плазмі зі складною геометрією магнітного поля” № держреєстрації 

0101U007220; «Теорія утримання та нагріва плазми в магнітних пастках керованого 

термоядерного синтезу і у високочастотних розрядах пристроїв плазмових 

технологій» № держреєстрації    0111U006907; «Теорія неокласичного і аномального 

переносу в системах магнітного тороїдального утримання та збудження, 

розповсюдження і поглинання електромагнітних хвиль в неоднорідній плазмі в 
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пристроях керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій»                    

№ держреєстрації  080906UР0010  і за програмою «Атомна наука і техніка» 

№ держреєстрації 080901УП0009. При виконанні зазначених тем здобувач був 

відповідальним виконавцем. 

 Мета і задачі дослідження.  Метою роботи є створення фізичної концепції 

термоядерного реактора-стеларатора, яка базується на припущенні про реалізацію 

неокласичних транспортних процесів. Для досягнення мети необхідно було 

вирішити такі завдання: 

  провести дослідження з вибору магнітної системи реактора , вивчивши вплив 

мультипольності магнітної системи, її модульності , законів укладання гвинтових 

провідників на якості магнітної конфігурації, обсяги  утримання плазми та 

диверторної зони; 

 виконати дослідження процесів перенесення в стелараторній системі в умовах 

безструмової плазми з метою можливості придушення низькочастотних 

нестійкостей широм та магнітною ямою, виявити умови, за яких процеси 

перенесення визначаються неокласикою, і дослідити структуру потоків плазми в 

диверторному шарі; 

 провести оптимізаційні дослідження з вибору фізичних параметрів і виконати 

техніко- економічні оцінки реакторів-стелараторів у припущенні нуль- мірної 

моделі при неокласичному перенесенні; 

 шляхом використання просторово-часового числового коду в припущенні 

неокласичного перенесення провести вибір фізичних параметрів реакторів 

стелараторів , що мають різне цільове призначення; 

  дослідити фізичні параметри реакторів-стелараторів , працюючих на 

альтернативних паливних циклах ; 

 вивчити хвильові процеси в нейтронному розмножувальному середовищі 

відносно до бланкету термоядерного реактора. 

Об’єкт дослідження – реактори стеларатори, що працюють на різних паливних 

циклах. 

Предмет дослідження – фізичні параметри термоядерного реактора при 

неокласичних транспортних процесах. 
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 Наукова новизна одержаних результатів. Здобувачем уперше проведені 

дослідження впливу зрушень і перекосів в елементах магнітної системи на якості 

магнітної конфігурації; знайдені критерії щодо припустимих неточностей при 

монтажі гвинтових і компенсаційних провідників магнітної системи стеларатора. 

Запропоновано нову конструкцію модулів магнітної системи стеларатора і 

досліджені властивості її магнітної конфігурації, якості якої близькі за 

властивостями до системи з безперервними гвинтовими провідниками. 

Числовими методами вперше досліджені структури диверторних магнітних 

потоків у стелараторах «Ураган -2М» і NCSX. 

Уперше в безструмовій плазмі з частотами зіткнень, характерними для 

термоядерного реактора, досліджені утримуючі властивості стеларатора і 

продемонстровано їхню відповідність неокласичним втратам у випадках, коли 

забезпечується стабілізація широм низькочастотних дрейфових коливань. 

Досліджено полоідальний 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 перенесення, в результаті яких 

обрані параметри експериментального і промислового варіантів реакторів. При 

виконанні цих робіт зроблені винаходи модуля реактора торсатрона і силового 

корпусу магнітної системи, показана стійкість термоядерної реакції із 

самопідтриманням в такому реакторі. 

Уперше самоузгоджено розв'язана просторово-часова задача підпалювання 

термоядерної реакції в реакторі-стелараторі, отримані стаціонарні режими 

термоядерного горіння, обрані параметри експериментального, демонстраційного та 

промислового варіантів термоядерного реактора. 

Уперше вивчено хвильові процеси в бланкеті термоядерного реактора, вказані 

умови розповсюдження та просторового збудження (загасання) температурних і 

нейтронних збурень. 
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Уперше вивчено режими роботи реакторів-стелараторів, які  діють на 

альтернативних D-D і D-
3
He термоядерних циклах і досліджені параметри джерела 

нейтронів, придатного для створення гібридного реактора, який працює на 

комбінації процесів синтезу-поділу. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи підтвердили 

перспективність стелараторів, як системи, на основі якої можливе створення 

термоядерного реактора з позитивним виходом енергії. Результати виконаної роботи 

дозволили визначити умови створення та орієнтовні параметри термоядерних 

реакторів-стелараторів з різним цільовим призначенням, що може бути використано 

при плануванні досліджень з проблеми керованого термоядерного синтезу. 

Результати 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 якості магнітних конфігурацій стелараторів і отримані вимоги 

до точності їх виготовлення знайдуть застосування при проектуванні й створенні 

нових експериментальних установок стелараторного типу. 

Результати дослідження хвильових процесів у бланкеті реактора можуть бути 

використані при розробці систем контролю над станом теплоносія і бланкета в 

реакторі. 

Особистий внесок здобувача. У роботах [1-3,5,8,9,24,28,33,36,37,39]  

здобувачеві належить участь у постановці задачі, виконання розробки числового 

коду, проведення числових досліджень, участь у написанні текстів статей. В 

публікаціях [6,7] здобувач брав участь у постановці задачі, аналітичному порівнянні 

результатів експериментів із теорією перенесення, написанні тексту статей. У 

роботах [10-13,17,19,23,25-27,29-32,34,35] здобувачеві належить постановка задачі, 

розробка фізичної моделі, аналітичні розрахунки, комп'ютерні обчислення, участь в 

обговоренні результатів і написанні тексту статей. У роботах [20-22] автор приймав 

участь у постановці задачі, проведенні аналітичних та числових розрахунків, 

обговоренні результатів і написанні текстів статей. Роботи [4,14,15,16,18,38] 
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здобувачем виконані самостійно. 

 Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідались протягом близько 30 років на багатьох наукових конференціях: 

- Друга Всесоюзна конференція з інженерних проблемам термоядерних реакторів. 

Червень 23-25, 1981, Ленінград. 

- Третя Всесоюзна конференція з інженерних проблем термоядерних реакторів. 

Червень 20-22, 1984, Ленінград. 

-  The Third Stellarator  Workshop, Moscow, 1981. 

-  23-d European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, 

Kiev, 24-28 June, 1996. 

- Нарада щодо малорадіактивного термоядерного синтезу на основі D-
3
He. Москва, 

11-12 квітня 1990 р.   

- The 4-th Тechnical Committee Meeting and Workshop on Fusion Reactor Design and 

Technology. IAEA, Yalta, 1986. 

- 15-th European Conference on Controlled Fusion and Plasma Heating, Dubrovnik, May 

16-20, 1988. 

- IV Всесоюзна конференція з инженерних проблем термоядерних реакторів. 

Ленінград.  Червень 20-22, 1988.  

- 8-th Stellarator Workshop, Kharkov, USSR, 23-27 May 1991. 

- Міжнародні конференції та школи з фізики плазми і КТС, Алушта, 2002, 2004, 

2006, 2008, 2010, 2012 рр. 

 Матеріали дисертації доповідались і обговорювались на наукових семінарах у 

ННЦ ХФТІ і в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.  

 Публікації. Основні результати, що складають зміст дисертації, опубліковано в 

37 наукових працях та двох винаходах, зокрема у 25 друкованих статтях у фахових 

рецензованих наукових журналах (5 іноземних, 10 всесоюзних часів СРСР, 10  

українських), а також у 8 публікаціях у збірниках матеріалів всесоюзних та 4 

міжнародних наукових конференцій. Список наукових праць наведено в кінці 

автореферату. Перші 23 публікації списку повністю відповідають вимогам МОН 

України.  

 Структура та обсяг дисертаційної роботи. Основний текст дисертації 

складається із вступу, восьми розділів основного тексту з 102 рисунками, висновків, 
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списку використаних літературних джерел з 258 найменувань. Повний обсяг 

дисертації становить 214 сторінок, список використаних літературних джерел 

міститься на 25 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 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, викладено відомості щодо  

апробації дисертації та наведено кількість публікацій за темою дисертації. 

 Перший розділ містить огляд літератури за темою дисертації та окреслює 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 монтажу  

елементів магнітної системи стеларатора на якості магнітної конфігурації був 

розроблений числовий код.  

 У розділі 3 наведені результати числового аналізу впливу збурень на магнітні 

конфігурації торсатронів з l=2 и l=3 заходами, що викликані перекосами і 

зрушеннями гвинтових і компенсаційних провідників[1]. Розглянуто два варіанти 

магнітної системи - аналога установки «Ураган-3»: існуючий з позитивним 

коефіцієнтом модуляції ( = 0,2) в законі укладання гвинтових провідників і його 

модифікація з негативною модуляцією ( = -0,27), а також магнітна система з l = 2 

при тих самих геометричних розмірах і з тим же числом періодів поля (m = 9), що і в 

установці «Ураган-3М». 

 Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки: 

 відносні відхилення в процесі виготовлення і монтажу провідників магнітної 

системи реактора-стеларатора не повинні перевищувати 110
-3

 від проектного 

положення
1
; 

                                                      
1
 Відхилення даються в одиницях великого радіусу тору R0. 
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 магнітні конфігурації стелараторів з l = 2, при порівнянні з l = 3, стійкіші до 

зовнішніх збурень; 

 магнітні конфігурації, утворені гвинтовими провідниками, укладеними 

відповідно до закону укладання, в якому коефіцієнт модуляції   має від'ємне 

значення, є більш стійкими по відношенню до зовнішніх збурень.   

 Наступна частина розділу 3 присвячена дослідженню магнітної конфігурації      

l = 2 торсатрона з гвинтовими провідниками, укладеними на еліптичну твірну [2]. 

Порівняння результатів розрахунків магнітних конфігурацій торсатронів з 

гвинтовими обмотками, покладеними на кругову і еліптичну твірні, показало, що 

гвинтові обмотки з еліптичною твірною дозволяють більш ефективно 

використовувати корисний об'єм магнітної конфігурації. 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1. Принципова розрахункова 

 схема модуля торсатрона. 1- гвинтові 

провідники, 2- компенсаційні струми,  

3- перемички. 

 

 

 

У розділі 3 наведено результати дослідження модульної конструкції магнітної 

системи торсатрона з властивостями, аналогічними системам з двохзаходними 

безперервними обмотками [3]. Схема модуля двохзаходного торсатрона показана на 

Рис.1. Модуль торсатрону складається з ділянки двохзаходної гвинтової обмотки, 

яка разом із струмовими перемичками і чотирма компенсаційними ділянками 

утворює електрично незв'язану з іншими модулями безперервну струмову систему. 

Гвинтові та компенсаційні ділянки модулів є продовженням відповідних ділянок 
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сусідніх модулів, утворюючи гвинтові та компенсаційні обмотки, аналогічно 

торсатрону  з унітарними обмотками.  

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 перенесення в об’ємі 

утримання та в диверторному шарі стелараторних установок. Дослідження 

механізмів втрат частинок і енергії проводилося в експериментах з безструмовою 

плазмою в стелараторі-торсатроні "Сатурн" [6]. Було проведено порівняння 

результатів спостережуваних в експериментах теплових втрат із результатами 

неокласичної теорії перенесення і можливим впливом низькочастотних коливань 

дрейфового типу.  Аналіз експериментальних результатів дослідження 

енергетичних і дифузійних втрат дозволив зробити наступні висновки. 

1) Енергетичні втрати по електронному каналу в умовах малого ширу(  < 0,05 ) 

визначаються взаємодією захоплених у потенційні ями дрейфових коливань 

електронів з цими хвилями. При цьому функціональна залежність втрат виявляється 

близькою до псевдокласичної. 

2) Дифузійні втрати заряджених частинок при малому ширі визначаються 

дрейфовими коливаннями, а із зростанням ширу (  > 0,05 ) роль дрейфових 

коливань слабшає і втрати плазми стають неокласичними. 

 Дослідження низькочастотних потенціальних коливань проводилися також у 

стелараторі "Сатурн" з плазмою стаціонарного СВЧ-розряду в гелії, неоні, аргоні і 

ксеноні [7]. Експерименти показали, що низькочастотні коливання плазми 

зосереджені в основному в області градієнта концентрації. Спостережувані 

коливання мали такі характеристики:   310
4
 с

-1
; k  0,25 см

-1
; k  0,04 см

-1
. 

Проведені дослідження дозволили встановити, що низькочастотні коливання 

концентрації та потенціалу, що спостерігаються в експериментах, мають характер 

дрейфових коливань. При цьому експериментально підтверджено стабілізуючу дію 

шира, що виразилося у зменшенні амплітуди коливань і області їх локалізації з 

ростом ширу в установці. 

 У четвертому розділі наведені також результати дослідження диверторних 

потоків в стелараторі «Heliotron E» і в торсатроні «Ураган-3М» [8,9]. В 
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експериментах у стелараторі «Heliotron E» вимірювалися іонні струми насичення Jd 

системою електричних зондів, розташованих у міжполюсному просторі в різних 

положеннях по куту , і були виконані розрахунки довжини силових ліній у 

диверторному шарі. Виявилося, що величини струмів насичення Jd 

характеризуються значною вгору-вниз асиметрією і не завжди корелюють з 

розрахунковими довжинами силових ліній. 

 Полоідальний розподіл диверторних потоків досліджувався також у торсатроні 

«Ураган-3М». В експериментах на У-3М також спостерігалася вертикальна 

асиметрія плазмових потоків. При цьому в міжполюсному просторі реєструвалися 

по два максимуми різної величини як для довжини диверторних силових ліній, так і 

у струмі насичення.  

 Було проведено розрахунки диверторних магнітних потоків у стелараторах      

У-2М и NCSX [4,5], а також числове моделювання траєкторій декількох тисяч 

пробних частинок з використанням методу Монте-Карло. Числові розрахунки 

дрейфових траєкторій захоплених і пролітних заряджених частинок, що виходять з 

об'єму утримання, дозволили пояснити спостережувану асиметрію потоків (як 

амбіполярних, так і неамбіполярних) особливостями траєкторій, захоплених на 

неоднорідностях магнітного поля частинок різного знаку. 

 П’ятий розділ дисертації присвячено проблемі вибору параметрів та техніко-

економічним оцінкам реактора-стеларатора при використанні нуль-мірної моделі 

перенесення, яка враховує зв'язок фізичних параметрів в припущенні їх усереднених 

по перерізу плазми значень з технічними параметрами. Для оцінок були прийняті 

параметри плазми, які відповідали режимам плато і супербананів. Шляхом 

підсумовування коефіцієнтів перенесення в цих режимах було отримано вираз для 

оцінки часу утримання енергії 
E
.  Баланс енергій у такому випадку може бути 

записаний у вигляді: 

 





b

E

ie W- 
vnQ)Tnk(T

42

3
2

,                            (1) 

де Q- енергія -частинок, які народжуються при синтезі; Wb
*
 - потужність 

гальмівного випромінювання, v - швидкість термоядерних DT- реакцій. 

 Рівняння (1 ) з урахуванням залежностей його складових від параметрів плазми 
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і реактора дозволило побудувати залежність величини утримуючого магнітного 

поля Bm  від температури плазми при різних величинах коефіцієнта невизначеності 

 у виразі для енергетичного часу (Рис.2). Мінімальні значення магнітного поля 

знаходяться в області температур 5 - 6 кеВ. 

 

Рис. 2. Залежність магнітного поля від температури при R = 50 м, а = 2 м, 

Qy = 1102 Вт / см
2
,  = 0,  = 0.8, PT = 4 ГВт. 

Тут Qy - навантаження на першу стінку,  - відсоток частинок в плазмі,  - 

тангенс кута нахилу гвинтової обмотки. Характер залежності від температури 

плазми величини магнітного поля, необхідної для DT- реакції з самопідтриманням - 

Bm, дозволив зробити висновок про стійкість режимів термоядерного горіння в 

реакторі-стелараторі на правих гілках Bm(T). 

 У роботах [33,34] виконаний параметричний аналіз і проведені техніко- 

економічні оцінки термоядерної енергетичної станції (ТЯЕС) на основі 

трьохзаходного реактора-торсатрона. У зв'язку зі значною невизначеністю 

інформації про умови функціонування основних систем реактора, в якості критерію 

оптимізації був прийнятий мінімум питомих капітальних вкладень, який 

визначається як: 

)NN/(KK
i

ownpisp   ,                                  (2) 
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де Ki – вартості основних систем станції; Np – потужність реактора,  Nown – 

встановлена потужність власних потреб. 

 Була розроблена математична модель, в якій зв'язуються плазмово-фізичні і 

технічні параметри реактора з вартісними характеристиками різних систем реактора 

і станції. Розрахунок фізичних параметрів реактора зводився до вибору 

напруженості магнітного поля, концентрації, температури плазми і потужності 

додаткового нагрівання при заданих геометричних розмірах, і навантаженні на 

першу стінку, які забезпечували мінімум капітальних вкладень у створення ТЯЕС.  

 Аналіз і вибір параметрів проводилися для двох типів станцій - промислової і 

дослідної. Вибір параметрів промислової станції виконувався шляхом пошуку 

мінімуму питомих капітальних вкладень на відпущений кіловат енергії. Вибір 

параметрів дослідної станції проводився по мінімуму повної вартості станції. Метою 

пошуку був мінімум питомих капіталовкладень брутто. Концептуальне 

опрацювання основних систем ТЯЕС з реактором-торсатроном виконано в роботах 

[12,13,26,27,29,31-34]. Результатом такої праці стали також винаходи [22, 23]. З 

метою спрощення виготовлення, монтажу та обслуговування реактора була 

прийнята його модульна конструкція. Поперечний розріз реакторного модуля 

наведено на Рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема модуля термоядерного реактора: 1 - плазма, 2- гвинтова обмотка,  

3- компенсаційний провідник, 4 - корпус, 5 - бланкет, 6 - оболонка кріостата, 

7 - радіаційний захист , 8 - дивертор. 
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 Дослідження дозволили вибрати параметри двох реакторів - промислового і 

дослідного для двох режимів плазмових втрат: режиму плато і продовженого плато. 

Параметри реакторів представлені в Таблиці 1. Режиму продовженого плато 

відповідають більш низькі рівні потужності реакторів, як для дослідного, так і для 

промислового варіантів. 

 У розділі 5 представлені також результати дослідження фізичних параметрів 

реактора-стеларатора при врахуванні амбіполярних потоків плазми. За основу 

конструкції магнітної системи такого реактора була прийнята конструкція 

стеларатора з додатковим поздовжнім полем «Ураган-2М» [10,11]. Використання 

тороїдального поля в поєднанні з невеликою добавкою гвинтового поля дозволяє 

отримати магнітні конфігурації з невеликими гофрами гвинтового магнітного поля h 

і таким чином зменшити неокласичні втрати плазми. Принципова схема конструкції 

такого реактора показана на рис. 4. Для оцінки параметрів реактора була також 

використана  нуль- мірна модель переносу, в якій враховано вплив амбіполярного 

електричного поля на плазмові втрати. Врахування амбіполярності призвело до 

зниження очікуваних втрат плазми, що виявилось у зменшенні габаритів реактора в 

порівнянні з раніше наведеними оцінками реакторів, виконаними без урахування 

амбіполярних потоків плазми. 

Рис 4. Схема реактора U-2MR 

1- компенсаційний провідник, 2 - гвинтова обмотка, 3 - бланкет, 4 - дивертор,       

5 - силова конструкція , 6 - переріз котушки тороїдального поля. 
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Основні параметри ТЯЕС 

Таблиця 1 

Основні параметри Розмір- 

ність 

Дослідний Промисловий 

Плато Продов 

плато 

Плато Продов 

плато 

Малий радіус плазми м 1,8 1,8 2,1 2,1 

Аспектове відношення - 20 20 30 17,5 

Число періодів обмотки - 8 8 12 7 

Число модулів - 24 24 36 21 

Навантаження на першу стінку МВт/м
2 

0,55 0,25 2,0 2,0 

Утримуюче магнітне поле Тл 4.6 3.8 4.6 4.4 

Бета плазми, nkT/B
2

% 7 6 10 10 

Середня температура плазми кэВ 4,9 5,8 7,5 9,4 

Середня концентрація плазми 10
20

м
-3

 3,8 1,8 3,5 2,5 

час життя енергії с 3,7 3,7 3,9 2,9 

Параметр зіткнень - 2,3 0,8 1,6 0,4 

Концентрація домішок: 

 - гелія 

 - вуглецю 

 

% 

% 

 

3,5 

0,5 

 

3,5 

0,5 

 

3,5 

0,5 

 

3,5 

0,5 

Величина струму в полюсі МА 34,5 31,5 40 38,5 

Переріз обмотки полюса м
2 

2,2 1,8 2,6 2,4 

Конструктивна густина струму кА/м
2 

1,6 1,75 1,55 1,6 

Повна теплова потужність ГВт 2,72 1,22 16 9,3 

Встановлена електрична 

потужність 
ГВт 1,1 0,6 6 3,6 

Потужність систем нагрівання: 

  - в режимі пуску 

  - в робочому режимі  

     

ГВт 0,9 0,5 1,0 0,4 

ГВт 0,9 0,5 - - 

Витрати  тепла на власні 

потреби 
% 13 13 13 13 

Витрати електроенергії 

 на  власні потреби 

% 99 99 10 10 

ККД ТЯЭС нетто % - - 36 36 

  

 У шостому розділі викладені результати вибору фізичних параметрів реактора- 

стеларатора шляхом розв'язання системи рівнянь типу дифузії та теплопровідності. 

Представлені в даному розділі результати викладені в публікаціях [14-16]. Метою 

викладеного матеріалу було вивчити можливості створення реактора на основі 
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стелараторної системи, в якому здійснюється реакція синтезу дейтерієво-тритієвої 

плазми із самопідтриманням  при неокласичних втратах із забезпеченням рівності 

дифузійних потоків електронної та іонної компонент за рахунок амбіполярного 

електричного поля. Метою роботи було також завдання обрати параметри реактора, 

які були б цікаві з точки зору технічної реалізації пропонованих варіантів. 

Використовувався розроблений автором дисертації просторово-часовий числовий 

код, в якому на відміну від багатьох інших транспортних кодів, що використовують 

фіксовані профілі концентрації та температури плазми, розв'язується система 

рівнянь, що забезпечує самоузгоджену еволюцію параметрів плазми до 

стаціонарного стану. При цьому концентрація плазми підтримується моделлю 

інжекції паливних пігулок. 

 У роботі [14] проведено дослідження залежності параметрів реактора- 

стеларатора від амплітуди неоднорідності гвинтового магнітного поля h в умовах, 

коли вихід на горіння із самопідтриманням здійснюється шляхом зміни параметрів 

плазми від заданих початкових і граничних умов.  
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Рис. 5. Розраховані залежності теплової потужності і температури плазми від 

часу в процесі переходу до стаціонарного горіння: а - теплової потужності реактора - 

Pt і числа паливних пігулок - Np, б - середніх значень температури електронів -Te та 

іонів плазми - Ti. B=5 Тл, R0=10 м, а =2 м, 0,iT =20, 0,eT =14 кэВ, 0N =1,3·10
20 

м
-3

. 

 Рис. 5 ілюструє розрахунок поведінку в часі теплової потужності реактора, 

числа паливних таблеток і температури плазми в процесі переходу параметрів 

реактора в режим стаціонарного горіння. 

 Результати розрахунків параметрів реакторів при різних значеннях величини 

гвинтових магнітних гофрів наведені в Таблиці 2. Варіанти, для яких 
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використовувалися позначення: RSt - 1 , RSt - 2 ... , розраховувалися при одних і тих 

самих  величинах концентрації плазми, магнітного поля і малого радіусу плазми. У 

всіх випадках інжекція палива здійснювалася в центр плазми з шириною області 

випаровування пігулки, яка дорівнює половині радіуса. Найбільш компактні 

варіанти реактора з самопідтримуваним горінням вдалося отримати при 

мінімальних значеннях h . Результати роботи [14] дозволили встановити, що 

характерні параметри реактора-стеларатора можуть бути досить компактними в 

умовах відносно малих гвинтових гофрів. 

 Публікація [16] присвячена вивченню процесу старту і підтримки 

стаціонарного режиму термоядерного горіння в експериментальному реакторі- 

стелараторі з розмірами плазми і магнітними характеристиками, що відповідають 

проектним характеристикам експериментального реактора-токамака ITER. У 

результаті був зроблений висновок про те, що експериментальний реактор- 

стеларатор може мати порівнянні характеристики з реактором-токамаком. 

Таблиця 2 

Параметри реакторів 

 RSt-1 RSt-2 RSt-3 RSt-4 RSt-5 RSt-6 RSt-7 

Магнітне поле –B,Tл 5 5 5 5 5 5 5 

Великий радіус тору – R0, м 30 30 25 20 15 12 10 

Малий радіус  плазми– a, м  2 2 2 2 2 2 2 

Середня концентрація  – 

<N>,10
20

/м
3 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Температура електронів – Te 

кеВ 

13,5 17,6 15,7 20,8 17,4 14,7 12,37 

Температура іонів – Ti, кеВ 13 16,4 14,9 18,7 16,2 14,1 12,06 

Гвинтовий гофр – hmax 0,25 0,13 0,13 0,06 0,06 0,06 0,06 

Теплова потужність – Pt, MВт 4800 7200 5250 6200 3900 2500 1500 

Навантаження на стінку – Qw,  

МВт/м
2 

2 3 2,62 3,87 3,25 2,6 1,87 

Бета плазми – <>, % 2,7 3,5 3,1 4 3,45 2,95 2,49 

Енергетичний час  – с 1,01 0,87 0,9 0,78 0,8 0,85 0,97 

Тривалість утримання 

частинок – n, c 

1,85 1,5 1,6 1,35 1,6 1,5 1,7 

 

 Необхідним етапом розвитку робіт з проблеми КТС є створення 

демонстраційного реактора-стеларатора. Метою роботи [15] було отримати горіння 

із самопідтриманням в реакторі з можливо меншими розмірами при збереженні 

прийнятних величин магнітного поля і при використанні по можливості малих 
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потужностей джерел нагрівання плазми.  За основу розрахунків був прийнятий 

реактор з магнітним полем утримання B0, рівним п'яти Тесла і малим радіусом 

плазми      ap = 2 м. Амплітуда гофра гвинтового магнітного поля на краю плазми 

була взята рівною 0,06. Розрахунки підтвердили можливість досягнення реакції, що 

самопідтримується в реакторі з великим радіусом R = 8 м при збереженні величин 

магнітного поля утримання і малого радіуса плазми. Нагрівання плазми 

здійснювалося з відносно низьких температур. У всіх розрахунках джерело 

нагрівання відключалося при досягненні потужності синтезу 800 МВт. Після 

відключення нагрівання  реактор виходить на режим стаціонарного горіння. На Рис 

6 показано поведінку потужності синтезу в процесі нагрівання плазми при 

використанні трьох величин потужності джерел нагріву - 40 , 30 і 25 МВт, а також 

зміна в часі температури іонів і електронів при введенні в плазму 40 і 25 МВт. 
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Рис. 6. Часові залежності теплової потужності реактора і температури плазми при 

різних величинах потужності нагрівання - Ph:    а –поведінка теплової потужності:        

1- Ph = 40 MW, 2 -30 MW, 3 – 25 MW; б – залежність температури від часу при двох 

значеннях  Ph  – 40 и 25MW.  <n> = 7·10
19

 м
-3

, R=8 м, a=2м , B0=5 Tл. 

 Результати розрахунків показали, що підпалювання термоядерної реакції в 

реакторі-стелараторі відбувається при істотно меншій величині магнітного поля 

утримання і, отже, при менш напружених умовах з точки зору інженерних проблем , 

демонстраційний реактор-стеларатор виглядає краще реактора-токамака. 

 У сьомому розділі вивчались альтернативні шляхи створення термоядерного 

реактора на основі стелараторної системи. Використання DD і D
3
He реакцій 

допускає зниження сумарної активності термоядерних реакторів у сотні разів 

порівняно з сучасними реакторами, що працюють на принципі поділу ядер, тому 
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розглянута можливість створення реактора на таких реакціях. Можливості 

створення термоядерного реактора на основі стелараторів, що працює на принципах 

DD і D
3
He синтезу, досліджені в роботах автора дисертації [37,38,17]. Крім того, в 

роботі [18] вивчена можливість створення на основі стелараторів джерела нейтронів, 

призначеного для ініціювання ядерних реакцій в бланкеті гібридного реактора. 

 У публікаціях [37,38] розглядалися можливості роботи реактора-стеларатора на 

основі двох видів термоядерного палива: суміші рівновеликих часток дейтерію і 

гелію- 3 і чисто дейтерієвого палива, коли концентрація часток дейтерію , тритію і 

гелію - 3 підтримується за рахунок DD - реакції. Останній випадок цікавий тим, що 

для здійснення такої реакції не буде потрібно вирішувати проблему видобутку 

ізотопу 
3
He і не потрібен літієвий бланкет для напрацювання тритію. В силу 

особливостей перерізів DD і D
3
He реакцій для їх реалізації потрібні температури 

плазми на рівні декількох десятків кеВ. У такому випадку параметри плазми 

відповідають режиму рідкісних зіткнень, при якому енергетичні втрати пропорційні 

частоті зіткнень і визначаються електронним компонентом. Зауважимо, що чисту 

D
3
He реакцію реалізувати практично неможливо, так як в гарячій плазмовій суміші 

будуть одночасно відбуватися DD реакції, які протікають по двох каналах з 

народженням гелію-3 і тритію з їх подальшим вступом у реакції синтезу. 

 Для конкретного аналізу було обрано торсатрони з радіусом плазми ap = 2 м. У 

публікаціях [17, 37] передбачається, що магнітне поле утримання  буде 

створюватися надпровідною магнітною системою, тому його величина прийнята на 

рівні гранично можливої для сучасних надпровідників: B = 8,2 Тл . Передбачається 

також, що гвинтова обмотка має мультипольність l = 2. У роботі [38] досліджено 

можливість створення реактора з магнітною системою, провідним матеріалом в якій 

є гіперпровідний алюміній. У цьому випадку значення магнітного поля було 

прийнято рівним 12 Тл, а мультипольність гвинтової обмотки обрано рівною трьом 

(l = 3). 

 Розглянуто випадки рівних концентрацій дейтерію і 
3
He, і чисто дейтерієвого 

палива. У разі D
3
He реактора режими стаціонарного горіння з мінімальними 

величинами аспектового відношення отримані в області температур Т 70 кеВ і 

рівні 23 при коефіцієнті відбиття циклотронного випромінювання rc = 0,9 і аmin = 17 

у разі rc = 0,95. У даному випадку значення  приймалося рівним 10%. Показано, що 
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основна частина потужності D
3
He реактора буде виноситися декількома каналами 

втрат - нейтронним (менше 10%), через випромінювання (близько 40%) - на першу 

стінку реактора, і більше 50% - зарядженими частинками, які можуть бути виведені 

в дивертор. 

 У зв'язку зі складністю видобутку 
3
He, так як його річна потреба в такому 

реакторі становить кілька сотень кілограмів, більш перспективною виглядає 

можливість, коли гелій-3 і тритій напрацьовуються в результаті DD реакції і 

згоряють, вступаючи в реакцію з дейтерієм . Розрахунки такого реактора показали, 

що його енергетичні і технічні параметри можуть бути порівняними з випадком 

D
3
He реактора, проте в DD реакторі частка нейтронного випромінювання складе 

близько 38 % повної термоядерної потужності в порівнянні з 7 % у разі D
3
He 

реактора. 

 У роботі [17] проведено порівняння концептуальних проектів термоядерних 

реакторів на основі класичних токамака і стеларатора, сферичного токамака і 

компактного тора, що працюють на D
3
He суміші. Розглядалися цикли з різними 

значеннями відношення концентрацій гелію- 3 і дейтерію He =nHe/nD. Порівняння 

показало, що реактор-стеларатор вирізняється істотно більшими розмірами і більш 

високою тепловою потужністю. Його малий переріз має близькі до інших реакторів 

розміри, проте великий радіус тора в кілька разів більше, ніж у реакторі-токамаці. 

Збільшення аспектового відношення 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 нагрівання плазми продуктами синтезу. 

 Складнощі створення повномасштабного термоядерного реактора спонукають 

до пошуків альтернативних  шляхів вирішення проблеми. Існують і давно 

обговорюються альтернативні шляхи створення енергетичних реакторів, що 

використовують термоядерний синтез в якості джерела нейтронів для вироблення 

енергії шляхом поділу ядер важких елементів або для накопичення палива, яке 

використовується у ядерних реакторах. У роботі [18] вивчена можливість створення 

на основі стеларатора джерела нейтронів, призначеного для ініціювання ядерних 

реакцій в бланкеті гібридного реактора. В якості магнітної системи прийнятий 

аналог конструкції стелараторів LHD, лінійні розміри якого збільшені в півтора 
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рази. Малий радіус плазми прийнятий рівним одному метру, а головний радіус тора 

R0 = 6 м. Таке збільшення робить параметри стеларатора порівнянними з існуючими 

експериментальними установками типу токамак. При цьому масштаби системи 

виявляються достатніми для розміщення розмножувального бланкета навколо 

плазми. У всіх розрахунках основне магнітне поле приймалося рівним 5 Тл. 

Завдання зводилася до розрахунку просторово-часової поведінки параметрів при 

заданих рівнях потужності нагрівання в умовах підтримки концентрації плазми 

шляхом інжекції паливних пігулок. У більшості розрахунків у плазму вкладалося 10 

МВт потужності зовнішніх джерел нагрівання.  

 У результаті розрахунків вдалося отримати параметри плазми, при яких 

виділялося від одного до кількох десятків МВт термоядерної потужності. Проведені 

дослідження дозволили зробити наступні висновки: 

1. Cтелараторна система з геометричними розмірами, приблизно в півтора рази 

збільшеними в порівнянні зі стеларатором LHD, дозволяє створити на її  основі 

джерело нейтронів для гібридного реактора; 

2. Оптимальні результати з точки зору виходу термоядерної потужності досягаються 

при інжекції палива в центр плазми; 

3. Інжекція палива в область центра плазми призводить до гостро пікованих 

розподілів концентрації, температури плазми і питомої потужності 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. 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 

термоядерного 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 співставлення обчислюваних і 

експериментально вимірюваних характеристик їх розповсюдження. 

 Вплив коливань гідродинамічних параметрів на осциляції нейтронної 

концентрації N(r,t) описується викладеною в роботах [ 19-21 ] системою рівнянь 
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дифузії теплових нейтронів з їх розмноженням і захопленням і гідродинамічних 

рівнянь для теплоносія, який є сповільнювачем швидких нейтронів. У припущенні 

малості збурень, що викликаються хвильовими процесами, в роботах [ 19-21 ] 

отримано характеристичне рівняння, що описує поширення коливань із заданою 

частотою  і визначені значення комплексних чисел kj: 

Aaakk   21D )()( ,                                          (3) 

де введені позначення дисперсійних функцій 

cmef

2

D KiDikkUk  )1()( и
 

 ikUk)(
 ,                    (4) 

в яких  =- EN0/T0, =(EN0/s
2
)(P


T), U – швидкість теплоносія. Символ  

визначає ступінь залежності частоти поділу f  від температури f=Т

.  

 У наближенні слабкого зв'язку між нейтронними і температурними 

коливаннями розв'язки дисперсійного рівняння (3) шукали з використанням теорії 

збурень. На рис. 7 представлені залежності дійсних і уявних частин вектора k для 

двох гілок нейтронних хвиль і температурної гілки. Відзначимо, що позитивні 

значення дійсної частини хвильового числа k означають напрям поширення хвилі в 

бік потоку теплоносія, а негативні - вказують на протилежний напрям поширення. 

Відзначимо також, що просторове підсилення відчувають коливання, у яких знаки 

дійсної та уявної частин хвильового числа не збігаються. Збіг знаків уявної та 

реальної частин k означає просторове загасання (послаблення) коливань. 

У загальному випадку, коли відповідальні за зв'язок між гілками коливань члени 

правої частини рівняння (3) виявляються чималими, завдання вимагає числового 

розв'язку. Дослідження його розв'язків, отриманих числовими  методами, проведено 

в роботі [19]. 

У представлених на Рис. 8. результатах при малих частотах обидві нейтронні гілки 

мають просторове підсилення. Хвиля, що розповсюджується в напрямку руху 

теплоносія, має просторове загасання при частотах  > 45 c
-1

, а друга хвиля відчуває 

просторове послаблення при  > 30 c
-1

. При частотах  > 50 c
-1

 залежність дійсних і 
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уявних частин k від частоти подібна поведінці незв'язаних коливань (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Залежності дійсних та уявних частин хвильового вектора k від частоти:          

а - нейтронних коливань, б - власних температурних коливань. 

U=500 c,  =-0,2, c=10
5 
c

-1
, Def=10

5
см

2
/с, Km=1,0001, =0, =0 

 Зауважимо також, що характеристики третьої гілки у разі зв'язаних коливань 

мало змінюються в порівнянні з випадком незв'язаних коливань і мають вигляд, 

подібний представленому на Рис. 7 б. 

 Дослідження спектральних характеристик шумів нейтронного випромінювання 

на реакторах Запорізької АЕС показали, що рівень шуму нейтронів знижується на 

кілька порядків із зростанням частоти в області 0,1 < f < 35 Гц [256]. Ці дані 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. 
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Рис. 8. Дисперсійні характеристики зв'язаних нейтронно-температурних хвиль при 

U=500 c,  =-0,2, c=10
5 
c

-1
, Def=10

5
см

2
/с, Km=1,0001, а=510

4 
с

-1
 

ВИСНОВКИ 

 Здобувачем проведено комплекс досліджень зі створення фізичної концепції 

термоядерного реактора-стеларатора. При виконанні цієї роботи ставилося завдання 

пошуку фізичних параметрів реактора, реалізація якого уможливила б мінімальні 

витрати на його спорудження або призводила б до мінімальної вартості виробленої 

енергії. Виконання цього завдання здійснювалося шляхом розв'язання системи 

рівнянь, яка дає самоузгоджений опис фізичних процесів у плазмі реактора, 

параметричного аналізу, використання нових ідей у конструкції системи і при 

припущенні про реалізацію неокласичних втрат плазми. 

Основні наукові результати і висновки дисертаційної роботи такі: 

1.  Вивчено вплив дефектів типу зрушень і нахилів елементів магнітної системи, 

що допускаються при їх монтажі, відносно проектного розташування, на якості 

магнітних конфігурацій і вперше визначено вимоги до точності виготовлення 

магнітних систем дво- і трьохзахідних торсатронів. Вперше розраховані магнітні 

конфігурації l=2 торсатрона з гвинтовою обмоткою, покладеною на еліптичну 

твірну, і показані переваги такого закону укладання при виготовленні магнітної 

системи. 

2. Вперше вивчені властивості магнітної системи модульного двохзахідного 

торсатрона, конструкція якого дозволяє отримувати магнітні конфігурації, близькі за 

властивостями до магнітних конфігурацій торсатронів  з безперервними гвинтовими 

провідниками. 
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3. Вперше числовими методами досліджена структура диверторних магнітних 

потоків в стелараторних установках «Ураган-2М» і NCSX. Показано, що диверторні 

потоки в стелараторі NCSX зосереджуються поблизу вершин магнітної конфігурації, 

а в установці «Ураган-2М» - спрямовані в основному в міжполюсний простір, 

переважно в область полоідального кута  = . Досліджено структуру диверторних 

магнітних потоків і вивчені плазмові потоки в диверторній області торсатрона 

«Ураган-3М». Доведено існування вертикальної асиметрії диверторних плазмових 

потоків. При цьому потоки у верхню область міжполюсного простору і в нижню 

область розрізняються на порядок величини. Встановлено, що асиметрія 

диверторних потоків виникає в результаті іонного градієнтного дрейфу. 

4. Досліджено властивості утримання стеларатора «Сатурн», в результаті чого 

показано, що енергетичні втрати плазми без зіткнень при малому ширі визначаються 

взаємодією електронів, захоплених потенційними ямами дрейфових коливань, з 

цими хвилями. Зі збільшенням ширу роль дрейфових коливань у процесах 

перенесення слабшає і втрати плазми стають неокласичними. Результати цих 

досліджень стали основою для використання неокласичних процесів перенесення 

при виборі фізичних параметрів реактора-стеларатора. 

5. Розроблено нуль-мірну фізичну модель реактора-стеларатора, в основі якої 

лежать режими плато і супербананів неокласичної теорії перенесення; отримані 

рівняння, що зв'язують основні плазмові величини з інженерними та енергетичними 

характеристиками реактора. Вперше показана стійкість режимів із самопітриманням 

термоядерної реакції в реакторі-стелараторі. 

6. Проведено параметричні дослідження по вибору фізичних параметрів двох 

варіантів реактора - промислового і дослідного. Виконано техніко-економічні оцінки 

різних систем реактора-стеларатора і його комплексу в цілому. Розроблено 

підтверджені винаходами конструкції трьохзаходного модуля реактора і його 

силового корпусу. 

7. Вперше проведено дослідження з вибору фізичних параметрів реактора- 

торсатрона з додатковим поздовжнім полем, що працює в умовах амбіполярності 

неокласичних транспортних потоків, в результаті яких показано, що врахування 

амбіполярності призводить до більш компактних розмірів реактора, в порівнянні з 

розмірами реакторів, які були отримані в раніше виконаних проектах. 
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8. Розроблено просторово-часову фізичну модель реактора-стеларатора, 

параметри плазми якого знаходяться в умовах неокласичних транспортних потоків. 

Вперше проведено числовий розв'язок системи рівнянь типу дифузії та 

теплопровідності з нелінійно залежними від параметрів плазми коефіцієнтами, яка 

самоузгоджено описує просторово-часову поведінку плазми в реакторі-стелараторі в 

процесі виходу в режим стаціонарної реакції термоядерного синтезу. Отримано 

розрахунок просторових розподілів основних параметрів плазми - концентрації, 

температури, амбіполярного електричного поля і енергетичних характеристик при 

стійкому перебігу термоядерної реакції.  

9. Проведено дослідження залежності параметрів реактора-стеларатора, що 

працює в умовах термоядерної реакції, яка самопідтримується, від величини h, в 

результаті якого показано істотне зменшення  розмірів реактора зі зменшенням 

величини гвинтового гофра.  На основі цих розв'язків проведено вибір фізичних 

параметрів реакторів-стелараторів, що мають різне цільове призначення 

(експериментального, демонстраційного та промислового), і показана їх близькість 

до параметрів реакторів-токамаків, що мають аналогічне цільове призначення. 

10. Показано, що параметри експериментального реактора-стеларатора, що має 

масштаби експериментального реактора-токамака ITER, можуть мати такі ж 

енергетичні характеристики. При цьому виведення реактора-стеларатора в 

планований режим термоядерної реакції може бути забезпечено меншими 

потужностями нагрівання в порівнянні зі запланованими для реактора ITER. 

11. Показано, що фізичні і технічні параметри демонстраційного реактора-

стеларатора мають приблизно ті ж величини, що і параметри демонстраційного 

реактора токамака. 

12. Встановлено, що найбільш прийнятною для реакції синтезу областю інжекції 

палива є область центру плазмового шнура. 

13. Вивчено можливості створення реакторів-стелараторів, що працюють на 

альтернативних паливних циклах: D-
3
He, D-D і на комбінованому циклі - синтез-

поділ; визначені фізичні параметри таких реакторів. Знайдено режими з температурі 

плазми, при яких досягнення режимів термоядерного горіння можливо при 

мінімальних розмірах реактора. Вперше показана можливість створення реактора-

стеларатора, що працює на D-
3
He циклі, при використанні магнітної системи, що 



 28 

виконується із застосуванням гіперпровідних матеріалів, обрані параметри такого 

реактора. 

14. Проведено порівняльний аналіз параметрів реактора-стеларатора з параметрами 

реакторів, які працюють на альтернативних паливних циклах і використовують інші 

замкнені магнітні системи для утримання плазми. 

15. З використанням просторово-часового числового коду обрані параметри 

стеларатора - джерела нейтронів, параметри якого дозволяють використовувати його 

для створення гібридного реактора, що працює на принципі поділу ядер нейтронами 

синтезу. Показана можливість отримання параметрів плазми з потужністю 

термоядерного синтезу близько 10 МВт при використанні джерел нагрівання  

приблизно тієї ж потужності в стелараторі, лінійні розміри якого збільшені в півтора 

рази в порівнянні з розмірами стеларатора LHD. 

16. Вперше досліджено хвильові процеси, що протікають у бланкеті термоядерного 

реактора. Отримано характеристичне рівняння, що описує поширення коливань із 

заданою частотою  і яке визначає комплексні хвильові числа. З використанням 

методу малих збурень отримано розв'язки цього рівняння для випадків слабкого 

зв'язку між гілками коливань і вивчені особливості збудження і поширення двох 

типів коливань - нейтронних і температурних. Випадки сильного зв'язку між гілками 

коливань досліджені із застосуванням числових методів. Показано, що температурна 

гілка коливань поширюється в напрямку руху теплоносія зі швидкістю, близькою до 

швидкості теплоносія, а дві нейтронні гілки мають взаємно протилежні напрямки 

поширення. Встановлено, що нейтронні гілки коливань зростають у просторі при 

малих частотах  і відчувають загасання зі зростанням . Отримані результати 

знаходяться в якісній  згоді з результатами досліджень нейтронних шумів в атомних 

реакторах.  

У результаті проведених робіт показано, що за оптимізованих умов масштаби 

реактора-стеларатора можуть бути істотно зменшені в порівнянні з раніше 

виконаними проектами і виявляються порівнянними з масштабами реактора- 

токамака з приблизно такими ж енергетичними характеристиками. При цьому 

реактор-стеларатор володіє безперечною перевагою при порівнянні з реактором-

токамаком внаслідок можливості сталого протікання термоядерної реакції. Отримані 

результати є суттєвим кроком у напрямку вирішення проблеми керованого 



 29 

термоядерного синтезу за допомогою стелараторної системи, наближають 

перспективи створення термоядерного реактора на основі стелараторів. Крім того, 

результати досліджень, пов'язані з поліпшенням конструкції магнітної системи 

стеларатора, зокрема, з його модульною конструкцією, можуть бути використані при 

розробці нових експериментальних установок стелараторного типу. 
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АНОТАЦІЯ 

Рудаков В.А. Фізична концепція термоядерного реактора-стеларатора, 

заснована на неокласичних транспортних процесах. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. - Харківський національний університет 

ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2016. 

 Дисертація присвячена створенню концепції реактора-стеларатора, фізичні 

параметри якого формуються в умовах неокласичних транспортних процесів. 

Запропоновано конструкцію модульної магнітної системи стелараторів, що має 

властивості, близькі до магнітних систем з безперервними гвинтовими 

провідниками, та визначено вимоги до точності виготовлення та встановлення 

елементів магнітної системи. Шляхом числового розв'язку системи рівнянь, яка 

описує просторово-часову поведінку плазми в реакторі-стелараторі, проведені 

оптимізаційні розрахунки щодо вибору параметрів різних типів термоядерних 

реакторів, що працюють на D-T суміші (дослідного, демонстраційного, 

промислового). Вивчено режими роботи реакторів-стелараторів, які діють на 

альтернативних D-D і D-
3
He термоядерних циклах, і досліджені параметри джерела 

нейтронів, придатного для створення гібридного реактора, що працює на комбінації 

процесів синтезу-поділу. Показано, що при досить малих величинах гвинтових полів 
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в реакторі-стелараторі він може скласти конкуренцію за вартістю і розмірами 

реактору-токамаку. Вивчено нейтронно-температурні хвильові процеси в бланкеті 

термоядерного реактора. 

 Ключові слова: стеларатор , магнітна система , неокласика, термоядерний 

реактор, реакція що самопідтримується, нейтронно - температурні коливання. 

ABSTRACT 

 Rudakov V.A.  Physical conception of a fusion reactor-stellarator, based on the 

neoclassical transport processes - Manuscript. 

 Thesis for the degree of Doctor of physical and mathematical sciences, on specialty 

01.04.08 - physics of plasma. - Kharkiv National University. Karazin, Kharkiv, 2016. 

 The dissertation is devoted to the formulation of the reactor-stellarator conception, 

the physical parameters of which are formed through neoclassical transport processes. A 

modular design of the stellarator magnetic system is proposed, which has properties 

similar to magnetic systems with continuous spiral conductors, and the requirements are 

determined for precision manufacturing and installation of elements of the magnetic 

system. By numerical solution of equations describing the spatial and temporal behavior of 

the plasma reactor-stellarators carried out optimization calculations for choosing 

parameters of various types of fusion reactors operating at D-T mixture (research, 

demonstration, industrial). A possible design of alternative reactor types based on D-D and 

D3He fusion reactions is proposed. It is shown that at sufficiently small quantities helical 

stellarators fields in the reactor, it can compete with the cost and size of the tokamak-

reactor. The neutron-temperature wave processes in fusion reactor blanket have been 

studied. 

 Keywords: stellarator, magnetic system, neoclassic, fusion reactor, self-sustaining 

reaction, neutron-temperature oscillations. 
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АННОТАЦИЯ 

 Рудаков В.А. Физическая концепция термоядерного реактора-

стелларатора, основанная на  неоклассических транспортных процессах. - 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.04.08 - физика плазмы. - Харьковский национальный университет 

им. В.Н. Каразина, Харьков, 2016. 

 Диссертация посвящена созданию концепции реактора-стеларатора, физические 

параметры которого формируются в условиях неоклассических транспортных 

процессов. Предложена конструкция модульной магнитной системы стелларатора, 

свойства которой близки к магнитным системам с непрерывными винтовыми 

проводниками и определены требования к точности изготовления и установки 

элементов магнитной системы. Изучены особенности магнитной конфигурации 

торсатрона с винтовой обмоткой, уложенной на эллиптическую образующую. 

Исследована структура диверторных магнитных потоков в стеллараторных 

установках «Ураган-2М», NCSX  и изучены плазменные потоки в диверторной 

области торсатрона «Ураган-3М». Показано существование вертикальной 

асимметрии диверторных плазменных потоков. Исследованы особенности 

удержания плазмы в стеллараторе «Сатурн». Экспериментально показана 

стабилизация низкочастотных колебаний широм, в результате чего потери плазмы 

становятся неоклассическими. Результаты этих исследований стали основою для 

использования неоклассических процессов переноса при выборе физических 

параметров реактора-стеларатора.  Путем численного решения системы уравнений, 

описывающей пространственно-временное поведение плазмы в реакторе-

стеллараторе, проведены оптимизационные расчеты по выбору параметров 

различных типов термоядерных реакторов, работающих на D-T смеси 

(экспериментального, демонстрационного, промышленного). Изучены возможности 

создания реактора на альтернативных видах термоядерных реакций – D-D и D-
3
He и 

исследованы параметры источников нейтронов, пригодных для создания гибридного 

реактора, работающего на комбинации процессов синтеза-деления. Показана 

возможность создания реактора-стелларатора, работающего на D-
3
He цикле, при 

использовании магнитной  системы, которая изготавливается с применением  
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гиперпроводящих материалов; выбраны параметры такого реактора. Показано, что 

при достаточно малых величинах винтовых полей, реактор-стелларатор может 

составить конкуренцию по стоимости и размерам реактору-токамаку. Изучены 

нейтронно-температурные волновые процессы в бланкете термоядерного реактора. 

Показано существование нейтронных и температурных ветвей колебаний и 

исследованы их дисперсионные характеристики. 

 Ключевые слова: стелларатор, магнитная система, неоклассика, термоядерный 

реактор, самоподдерживающаяся реакция,  нейтронно-температурные колебания. 
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