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ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ ВОЛКОВ
(03.03.1934–16.01.2012)

16 сiчня 2012 р. на 78 роцi пiшов iз життя Євген Дми-
трович Волков, вiдомий фiзик в областi утримання та
нагрiвання плазми в тороїдальних магнiтних пастках
та колективних явищ у плазмi.

Є.Д. Волков народився 3 березня 1934 р. в селi Бли-
жньопiсочне Горькiвської областi в родинi вiйськово-
службовця. Пiсля закiнчення в 1952 р. iз золотою ме-
даллю школи №1 в м. Чугуєвi Харкiвської областi,
вступив на ядерне вiддiлення фiзико-математичного
факультету Харкiвського державного унiверситету.

Пiсля закiнчення Харкiвського держунiверситету в
1957 р. вiн прийшов до Фiзико-технiчного iнституту
АН УРСР (тепер це Нацiональний науковий центр
“Харкiвський фiзико-технiчний iнститут”). Все своє
життя Євген Дмитрович пов’язав з цим iнститутом, в
якому вiн вiдразу активно долучився до дослiджень.
Так, вже в першi роки роботи вiн з колегами виявив
ефект аномального опору плазми.

У 1960 р., коли iнститут за iнiцiативою I.В. Курча-
това був долучений до програми СРСР з тороїдально-
го магнiтного утримання плазми, академiк К.Д. Си-
нельников та член-кореспондент В.Т. Толок запропо-
нували Є.Д. Волкову очолити групу зi спорудження
першого в Українi стеларатора “Сiрiус”. Це завдання
було успiшно виконано в рекордно короткий термiн,
i вже на початку 1964 р. на “Сiрiусi” були розпочатi
першi експерименти.

За час спорудження цiєї установки колектив мо-
лодих науковцiв (П.Я. Бурченко, В.Г. Василенко,
В.А. Рудаков) пiд керiвництвом Є.Д. Волкова про-
аналiзував результати невдалих експериментiв аме-
риканських фiзикiв на перших стелараторах i сфор-
мулював програму стелараторних дослiджень у Хар-
ковi. На стелараторi “Сiрiус” ця група довела необ-
хiднiсть ретельного налаштування магнiтної систе-
ми. Вперше вони вимiряли граничний газокiнетичний
тиск плазми, за якого вiдбувається руйнування рiвно-
ваги плазмового шнура у стелараторi, виявили дрей-
фову нестiйкiсть плазми та показали, що вона є вiд-
повiдальною за аномально високi втрати частинок та
енергiї плазми поперек магнiтного поля.

Iншим напрямом робiт на стелараторi “Сiрiус” було
дослiдження аномалiї електропровiдностi плазми та
її турбулентного нагрiвання. Застосування струмово-
го турбулентного нагрiвання дозволило отримати ре-
корднi на той час температури плазми (до 1 кеВ). У
результатi цiєї серiї експериментiв було зроблено ва-
жливi висновки, якi вiдкрили новий етап дослiджень
утримання плазми у стелараторах. Було виявлено,
що втрати плазми поперек магнiтного поля можуть
бути зменшенi завдяки стабiлiзацiї дрейфової нестiй-
костi широм магнiтного поля. При менших струмах у
плазмi втрати частинок також зменшились. Цей ви-
сновок привiв до необхiдностi перейти до безструмо-
вих методiв створення та нагрiвання плазми у стела-
раторах. Було показано, що у стелараторах бомiвська
межа як за часом життя плазми, так i за енергети-
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чним часом може бути суттєво перевищена. Цi ре-
зультати внесено до державного реєстру вiдкриттiв
пiд назвою “Явище турбулентного нагрiвання та ано-
мального опору плазми” (1972 р., диплом № 112).

У 1970 р. Є.Д. Волков та О.В. Георгiєвський висту-
пили з iнiцiативою створити в УФТI нову стеларатор-
ну установку – торсатрон з дiвертором “Ураган-3М”,
яку вперше запропонував В.Ф. Алексiн. У 1974 р. бу-
ло створено лабораторiю для координацiї робiт зi спо-
рудження торсатрона “Ураган-3М” та його науково-
го супроводження, керiвництво якою було доручено
Є.Д. Волкову. В цiй лабораторiї з 1973 р. до 1981 р.
було виконано цикл робiт з обґрунтування концепцiї
термоядерного реактора на основi торсатрону з дiвер-
тором та проведено серiю дослiджень процесiв взає-
модiї плазми з поверхнею першої стiнки у стеларато-
рi. Було показано, що зсув плазмового шнура в се-
редину приводить до зменшення втрат плазми. Цей
ефект тепер використовується на найбiльшiй стела-
раторнiй установцi свiту – гелiотронi LHD в Японiї.

Близько двадцяти рокiв Є.Д. Волков керував вiддi-
лом стелараторiв, найбiльшим науковим вiддiлом Iн-
ституту фiзики плазми ННЦ “ХФТI”. Основна про-
грама цього вiддiлу – проведення експерименталь-
них дослiджень нагрiвання та утримання високотем-
пературної плазми в тороїдальних магнiтних пастках
стелараторного типу. Було отримано низку важли-
вих результатiв, а саме: виявлено асиметрiю дiвертор-
них потокiв, вивчена левi-турбулентнiсть периферiй-
ної плазми, дослiджено режими покращеного утри-
мання. Цi результати є визнаними свiтовим стелара-
торним товариством

У 1969 р. Є.Д. Волков захистив кандидатську ди-
сертацiю “Колективнi взаємодiї у плазмi струмового
нагрiвання в стелараторi”, а в 1992 р. – докторську
дисертацiю “Колективнi властивостi плазми струмо-
вого розряду в стелараторi”.

Є.Д. Волков придiляв велику увагу пiдготовцi на-
укових кадрiв в областi фiзики плазми та КТС. З
1988 р. вiн читав курс лекцiй “Утримання плазми”
студентам кафедри фiзики плазми фiзико-технiчного

факультету Харкiвського нацiонального унiверситету
iм. В.Н. Каразiна. Його вихованцi, що закiнчили цей
факультет, працюють у наукових установах України
та закордонних центрах i всюди пiдтверджують висо-
кий рiвень та авторитет Харкiвської наукової школи
фiзики плазми.

Результати наукової дiяльностi Є.Д. Волкова зна-
йшли вiдображення у 400 публiкацiях, в тому числi
двох монографiях (Волков Є.Д., Перепьолкiн М.Ф.,
Супруненко В.А., Сухомлин Є.О. “Колективнi явища
у струмонесучiй плазмi”, яка була видана в Украї-
нi (Наукова думка, Київ, 1979, 186 с.) та за кордо-
ном (Volkov E.D., Perepelkin N.F., Suprunenko V.A.,
Sukhomlin E.A. Collective phenomena in current-
carrying plasma. Gordon and Breach Science Publishers,
1985, 247 p. та Волков Є.Д., Супруненко В.А., Ши-
шкiн О.О. “Стеларатор”, Наукова думка, Київ, 1983,
312 с.).

Наукова дiяльнiсть Є.Д. Волкова вiдзначена трьо-
ма премiями України: Державною премiєю України
в областi науки та технiки (2005 р.), премiєю АН
УРСР iм. К.Д. Синельникова за монографiю “Сте-
ларатор” (1985 р.) та премiєю ЦК ЛКСМ Украї-
ни iм. М. Островського (1970 р.). У 1996 р. вiн
був обраний членом Нью-Йоркської академiї наук,
а в 2003 р. нагороджений знаком “Ветеран атомної
енергетики та промисловостi”. Науково-педагогiчна
робота Є.Д. Волкова вiдзначена званням “Соросiв-
ський професор” (1996 р.) та знаком “Вiдмiнник освi-
ти України” МОН України (2003 р.).

За будь-яких обставин, часом досить непростих,
при спiлкуваннi зi спiвробiтниками Євген Дмитро-
вич завжди вирiзнявся коректнiстю, доброзичливi-
стю, був готовий надати необхiдну допомогу i в ро-
ботi, i поза нею. Свiтла пам’ять про нього назавжди
збережеться в наших серцях.
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