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Міжнародний експериментальний термоядерний реактор ІТЕР

Проект ІТЕР відповідає таким 

вимогам безпеки: за будь-яких 

аварій рівень впливу на 

навколишнє середовище не 

вимагає евакуації населення.

Сучасний стан будівництва
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Утримання плазми
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JET (Англія). У DT плазмі здійснена 
термоядерна реакція з виділеною 
потужністю 17 МВт і Q ≈ 0,6

JT-60 (Японія). Отримана дейтерієва 
плазма, що дає в перерахунку на 
рівнокомпонентну D-T-суміш Q ≈ 1,25

TFTR (США). У D-T плазмі здійснена 
термоядерна реакція з потужністю 10 
МВт в імпульсі 0,3 с
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Запуск найбільшого в світі надпровідного 

стеларатора Wendelstein7-X
Вже в першій кампанії 2016 р. 

отримана плазма з 

температурою електронів 100 

млн град. та іонів – 20 млн 

град. , що значно перевищує

температуру Сонця.

R=5,5 м

r=0,53 м

B=3—6 T

t= 30 min

W= 14-20 MW
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EUROfusion, «Європейський 

консорціум з розвитку 

термоядерної енергетики», керує і 

фінансує Європейську 

дослідницьку програму Євратом. 

30 членів, що представляють 26 

країн Європейського Союзу + 

Швейцарія і Україна підписали 

угоду EUROfusion. Крім того > 100 

“third parties” приймають участь 

через членів консорціуму. 

EUROfusion співпрацює з F4E і ITER
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Фінансування з програми Євратом 

Horizon 2020 - 424 млн € для 

управління європейською 

програмою Fusion 2014 - 2018. 

Приблизно стільки ж приходить від 

держав-членів,  т.ч. загальний 

бюджет 850 млн € на 5 років. 

Крім того 283 млн € окремо для 

JET, що є спільною установкою 

для дослідників з усієї Європи. 

ІТЕР фінансується окремо.



8



9

Виконується також навчальна програма «Fusenet», учасником якої є ХНУ ім. Каразіна.

На протязі року кілька десятків студентів та аспірантів отримали можливість

безкоштовно відвідати школи молодих вчених та конференції в країнах ЄС. Крім того,

в рамках Євратом відкрито 20 наукових та 20 інженерних аспірантських стипендій в

галузі термоядерного синтезу, в яких можуть приймати участь молоді науковці

V. N. Karazin Kharkiv National University

http://www.fusenet.eu/
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Крім того, реалізовано очні тренінги 

студентів (Португалія, Чехія, 

Німеччина), в тому числі на токамаках 

Compass, Golem, Isttok

допомагає подолати нестачу

експериментальної техніки і сучасних

діагностик

Окремі лекції з діагностики включено 

до курсів Плазмодиниміка та 

Утримання плазми

Мрії та плани:

На черзі натупні тренінги (можливо

Сінгапур, Іспанія)

Спільна участь в координаційних

проектах МАГАТЕ
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Українські стеларатори Ураган 2-М та Ураган 3-М

В ННЦ ХФТІ зосереджена основна 

експериментальна база т/я установок, 

в дослідження з т/я проблематики 

залучені більше 250 науковців та 

інженерно-технічних працівників в 

різних інститутах ННЦ

ІЯД, ІТФ ім. Боголюбова, ІФП ННЦ 

ХФТІ, ХНУ – потужна теоретична 

школа з фізики т/я плазми



NATIONAL SCIENCE CENTER "KHARKOV INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNOLOGY"

INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS

стерилізатори 

з у/з кавітацією

Озонатор фізіотерапевтичний

На основі фундаментальних досліджень з фізики плазми створено низку важливих 

прикладних розробок: нові методи нанесення покриттів, модифікація та легування 

матеріалів потужними потоками плазми, джерела інтенсивного екстремального 

ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання, паро-плазмова технологія 

переробки органічних відходів, озонатори, низькотемпературні стерилізатори, плазмохімічні 

реактори для промисловості, медицини, сільського господарства та охорони довкілля.

Покриття на слюду 

для НВЧ техніки
Імпульсна плазмова гармата
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NATIONAL SCIENCE CENTER "KHARKOV INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNOLOGY"

INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS

Дякую за увагу!


