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Розроблено фундаментальну теорію запорошеної
низькотемпературної (димової) плазми.

Досліджено тепло- та електрофізичні властивості
факелів паливних композицій, які використовуються в
космічній техніці.

Визначено взаємозв’язок між ступенем іонізації
плазми та її об’ємним зарядом.

Виявлено упорядковані структури часток конденсату
фази у димовій плазмі.
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Фізика аеродисперсних систем : наук. зб. / Одес. нац. ун-т ім.
І. І. Мечникова ; гол. ред. В. В. Калінчак. – 1946–…

Видається з 1946 року. Наведені результати досліджень тепло- і
масообміну в дисперсних системах при перебігу фазових і
хімічних перетворень, механізмів утворення дисперсної фази.
Аналізується фізика горіння різних речовин, розглядаються
критичні умови запалювання і згасання. Розглядаються
газодинамічні явища, що визначають процеси переносу
дисперсної фази. Представлені результати досліджень
електрофізики дисперсних систем і нелінійних процесів, що
протікають в димовій плазмі. Видається з 1946 року.
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік. Сайт:
http://fas.onu.edu.ua/
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