
BIДгУк

oфiцiйнoгo ollotlентa нa дисеpтaцiйнy poбoтy

Кyдiнa .{митpa Biктopoвиua

нa TeМy <Hизькoтемпеpaтypнi нepiвнoвaжнi плaзмoxiмiчнi пpouеси y

бeзбap'еpнoмy гaзoBoMy poзpядi атмoсфepнoгo Tискy y пoBlтpl З дoМlll]кoю

ByглеBoдн1B),

якa пo.цaнa нa здoбyття нayкoBoгo сTyпе}tя КatДИДaTa фiзикo.мaтемaTиЧниХ нayк

зa спецiaльнiстro 01.04.08 _ фiзикa пЛaзМи'

Плaзмoхiмiчнi системи aктиBнo BПpoBaд)кyloTЬcЯi ЯК y сисTеМax oчищеIltlя

вики.цiв пpoМисЛoBиx пiдпpиемств, тaк i y кoМпaктIlих сисTеМaх кoнTpoл}o

склa.цy пoвiщя. Ha вiдмiнy вiД тpaдицiйниx ллaзмoxiмiчниx сисTеМ з

дiелeктpиuним бap'сpoм y poзpя.цнoМy пpoмiжкy, безбap'сpнi пЛaзМoхlМlЧнl

сисTeМи е бiльlп нa.цiйними, тaк Як ймoвipнi iскpoвi пpoбoi y poЗpя.цнoМy

пpoМlжкy гiе BикликaIoть pyиIlaцlю ПЛaзМoхlМlчнoгo pеaктopa.

Taким чинoм' TеМa дисepтaцiйнoТ poбoти Кyлiнa Д.B., щo пpисBяченa

BиBЧeннIo llиЗькoTемПеpaTypниx неpiвнoвaжниx плaзмoхiмiнниx пpoцесiв y

безбap'сpнoмy гaЗoBoМy poзpядi aтмoсфеpнoгo TисКy у пoвiтpi з Дoмiпrкoro

вуглeвoднiв, е, безпеpеuнo' aкTyаJIьнolo.

Aктyaльнiсть дисеpтaЦiйнoi poбoти пiдтвеpджyсться ii викoнaнняМ зa

TеМaМи дoгoвipних poбiт вiддiлy низЬкoTеMПеpaтуpнoi неpiвнoважнoi

плaзмoхiмii Iнститyт ГIлaзмoвоi Електpoнiки тa Hoвих Mетoдiв Пpискopювaнrrя

IIHI I xФTI тa пiдтpимкoro гpaнтiв УкpaТнськoгo Hayкoвoгo Tеxнoлoгiчнoгo

I{ентpy, щo бyли нaдaнi пpивaтними кoмпaнiями.

flисеpтaцiйнa poбoтa скЛaдaеTЬcя зi встyпy' ЧoTиpЬox poз.цiЛiB, зaГaЛЬниХ

виснoвкiв, дoдaткiв, спискy BикopисTaниx .ц)кеpеЛ. Зaга'rьний oбсяг oснoвнoгo

ТексТу стaнoBить |70 стopiнoк.

У встyпi oбцpyнтoвaнo aктyaльнiсть теMи ДисеpTaц1инol poбoти,

сфopмyльoвaнa Метa тa зaBдaння дoслiДження, визнaченi oб'ект t ПpеДМет

дoслiДження, встaнoвленi MетoДи .цoсЛiД)кеHЬ. висвiтленa нayкoвa нoвизнa i



пpaктиЧне знaчeннЯ o.цеpжaHиx pезyлЬTaTiB' нaBедeнo BiдoМoстi пpo aпpoбaцiЮ i

нayкoBi пyблiкaцii.

У пеpruoмy poздiлi пpoведений oгляд лiтеpaтypних Д)кepел, пoв'язaних з

нayкoвиМ зaB,цaнням дoслiдження. Пpoaнaлiзoвaнo oсoбливoстi викopистaння

гaзoвиx poзpядiв y низЬкoTеМПepaTypних плaзмoхiмiчних систеMaх Ta впЛив

ПoЧaTкoBoгo cклa.цy гaзy нa rQeктиBнlстЬ lнlцlloBaння тa пpoBеДeнriя

плaзмoxiмiчних peaкuiй. Пoказaнo залежнiсть скЛaдy пpoдyктiв пЛaзМoxiМiчних

pеaкцlи BlД пoTyж}loсTl' щo BкЛaденo y poЗpяд.

У лpyгoмy poзлiлi дoслiджустьсЯ BпЛив типy тa xiмiчнoгo скЛaДу Дoмiruки

нa еЛектpoдинaм iч н i пapaметpi poзpя.цy у poзpiзi змiщення бaлaнсy пpoцесiв

ioнiзaцiТ Ta пpиЛипaння. Tеopетиvнo пpoдеМoнсTpoBaнo' щo ДoДaвaння

електpoвiл.смнoi дoмiшки лo пoвiтpя ПpизвoДиTЬ дo змiни бaлaнсy мiж

яBищaМи poзМноже}ltlЯ електpoнiв Ta пpилипaннЯ Й, ЯК нaсЛiдoк Дo зМенlllення

сTpyМy poзpядy .цЛя oднaкoBих знaченЬ lraпрyГи гopiння poзpя,цy. Пopiвняння

oсциЛoГpaМ iмпyльсiв стpyмy i нaпpуги дЛЯ рoзpЯ.цy B yМoBax ПoToкy

лaбopaтopнoгo пoвiтpя i пoтoкy пoвiтpя з дoмiшкoto вуглeвoлнiв. пoкaз€L.lo

знaчHy змiнy aмплiтy.Ilи стpyМoвoгo iмпyльсу для дoмiшки .циxЛopетaнy в

пoвiтpi (aмплiтyлa зменrпуeться), для Дoмiruки циклoгексaнy i етaнoлy

(aмплiтy.Цa збiльrпyсться) без змiни фopми, Ulo експеpиМенTЕUIЬнo пiлтвepДжyс

теopеTичнo oтpиМarrl BиснoBки.

У тpетьoмy poздiлi Пoбy.цoвaнo TеopеTичнy МoДелЬ кiнетики pеaкцiй

oКисtlеHнЯ eтиленy Тa poзпaДу oзoHy B piзниx yмoвax. Bстaнoвленo. tцo кiнетикa

oкиснення етилеHу у еTиЛеtl-oзoн-пoвiтpяниx ГaзoBиХ сyмiшаx вiдпoвiдaс

кiнетицi пеpl]]oгo aбo <псевдo>) пеpIIIoГo ПopяДкy. Пoкaзaнo, щo ypaxyвaн}iя

плaзмoxiмiчнoгo pеaктopy B зaГaЛЬнoМy BипaДкy дaс тaкoж вiдпoвiдний

xapaкTеp зaле)l{нoстi' щo пiдтвepджyсться експеpиMенTaльниМи ДaНИN'И.

Пoкaзaнo' щo згiДнo з TeopеTиЧнoю Мo.цеЛлIo' внaслiдoк iснyвaння ЗBopoтних

peaкuiй для pеaкцiй oкиснeння МoжЛиBo Як oкиснeння Дoмiшoк вуглeвoДнiв y

пoвiтpi' Тaк i нaпpaцювaння, i piвень вyгЛевoДtlto y пoтoui пoвiтpя He Мoже

сяГI]yTи 0, пpи oДrropaЗoвoМy пpoхoдженнi пoвiтpя з Дoмiшlкoto вyглевoднiв

Чepeз ПЛaзМoxiмiчний peaкTop.



У четвеpтoМy poздiЛi oписaнo експеpиМеI]тurЛьнi дoслiджeнHя

викopистaння пpoтотипiв плaзмoxiмiчниx систеM дЛя oкисttення дoмiu-lки

Cтpyктуpa i

пpед'являтoться дo

етиЛeнy y пoвiтpi i викopистaння цьoгo ефектy в теxнoлoгiях збеpiгaння

плo.цoвo-oBoЧeвoi пpo,цyкцii. Пoкaзaнo вiдпoвiднiсть експepиМeAIт.шьHих дaниx

теopетиЧниМ Мo.цеJUIМ. ПpoдемoнстpoBaнo Bисoкy ефективнiсть викopисTaння

бeзбap'сpнoгo г€tзoBoГo poзpядy.цля oкиснeння дoмirцки еТилеtly y пoвiтpl.

У виснoвкaх сфopмyльoвaнi oснoвнi pезyЛЬTaTи poбoти.

oбсяг дисepтaцiйнoТ poбoти вiдпoвiдaе BиМoгaM' щo

Maтеpiaл дисеpтaцii виклa.цений .цoсить лoгiчнo тa oбгpyнтoвaнo. Кoжeн з

кaнДиДaтсЬкиx .циоеpTaцlи

Чoтиpьox poздlлlB Мaс сBo}o специQlкy' кoтpa y сyкyпнoстl сBlдЧитЬ Irpo

Цiлiснiсть тa 3aBеpIIIенiсть дисepтaцiйнoi poбoти. Aвтopефеpaт дисеpтaцii

lдeнтичнии зa зМlстoМ з oснoBниМи пoлoжeнняMи ,цисepтaцll l ,цoсTaтнЬo пoвнo

вiдoбpaжaе oснoвнi нaукoвi пoЛoжеHtlя, пpaктиЧнy знaчимiсть i виснoвки.

!'исеpтaцiйнa poбoтa Ta aвтopeфеpaт oфopмленi y вiдпoвiднoстi iз

BстaнoBЛeниМи виМoгaМи.

oбцpyнтoвaнiсть peзyльтaтiв дисеpтaцiйнoi Doooти oovMoвЛенa

BикopИсTaI{Itям кoмбiнaцii aнaлiтичниx Ta ЧисeЛьниx метoДiв oбpoбки

експеpиМентaлЬниx .цaних' l ПoplвHянtlЯМ теopeтичниx poзpaхyнкlв

ексIlepиМенTaJIЬниМи .цaниМи. Змiст oс}loвних пoлoженЬ .Цисеpтaцiйнoi poбoти,

щo виtloсяться нa зaхист' пoBнo poзкpитий y вiдпoвiдниx poздiлaх дисepтaЦii.

Злoбyтi в дисepтaцiТ нayкoвi pезyлЬтaTи мaють нiткy фiзиuнy iнтеpпpетацiю.

.(исеpтauiя мiстить цiлy низкy цiкaвих i пpaктиvнo BaжЛивиx pезyльтaтiв,

якi злoбyтo впepше' Biлзнaнy кiлькa з них.

Пoкaзaнo Bисoкy eфeктивнiсть Bикopистaння безбap'сpнoгo poзpядy з

piзкo неoднopiдним poзпo.Цiлoм еЛектpиЧнoГo пoля для oкисненtlя Дoмiшtoк

MoдеЛЬних леTюЧих вyглeвoднiв y пoвiтpi, щo Мolt{е cягaти 99,9 Yo.

Пpoдeмoнстpoвaнo, щo пpи пiдвищeннi piвня пoтyжнoстi, щo BкЛaдeнo y

poзpя.ц, зpoстaс кoнцентpaцiя кiнцевих пpo,Цyктiв тa зМeнПryсTЬся кoнцентpaЦiя

пpoмiжних, щo висвiтлroс мехaнiзм пoстaдiйнoгo oкисt{еtlня вyглевoдн iв y

t| изЬкoTеМ пеpaтypнiй плaзмi гaзoвoгo poзpя.цу.



Зaпpoпoнoвaнo TeopеTиЧrry МoдеЛЬ, якa oписy€ кoнцентpaцiro етиЛенy тa

oзoнy y геpМеTичнoмy oб.смi пpи poбoтi пЛaзМoxiмiчнoгo pеaктopa. Покaзaнo,

щo змiнa кoнцeнтpaцiТ eTиЛенy вi.цпoвi.цaс <кiнетицi (псевдo) пеplxoГo пopядкy)'

u]o yзгoджyеTЬся з eкспеpиМентaJlЬниМи ДaниMи-

Pезyльтaти дисepтaцiйнoi poбoти дoпoвiдались тa бу ли сxвaленi нa двox

Мiжнapoдниx тa oднiеi Bсeyкpaiнськoi нayкoвo-пpaктиЧHих кoнфepeнцiях-

IДкoЛaх МoЛoдих Bчених' двoх Мiжнapo.цниx семiнapax, 1 нayкoBo-пpaктиvнiй

кoнфepенцii тa семiнapaх. oснoвнi пoлo)кен}tя й pезyльтaти вiдoбpaженo в 7

нayкoвиx пyблiкaцiях, 3 якиx 6 y видaнняx' щo Bxoдить Дo Miжнapoдниx

нayкoМетpиЧних бaз. Сеpeд стaтeй, Щo oпyблiковaнi, нeМaе тoToжниx зa

зMlсТoМ.

Пpaктиннa цiннiсть пpoведенoгo в дисеpтaцiТ дoслiдження ПoЛЯгa€ в тoМy'

щo pезyлЬтaти oyЛи викopистaнl дЛя сTBoperrня нalllBпpoМисЛoBol сисTeМи

плaзмoxiмiчнoгo кoнTpoЛю скЛa.цу пoвiтpя ДЛЯ ТеxнoЛoгiй пiдвиЩення стpoкiв

збеpiгaння пЛoдooBoЧеBoi пpoдyкцii.

l. oгляд лiтеpaтypи BклIоЧeнo' як сyбпiлpoздiл y poзлiл l, бiльш

кopекTниМ e йoгo фopмyBaнIIя oкpеМим пiдpoздiлoм.

2. oстaннiЙ aбзaц, щo пoЧинarтЬсЯ нa сTop. 37 спiвпaдaс з пеplIIиM

aбзaцoM Ira сTop. 75. B oбoх Bипaдкaх це oписal]ня Метoдики вимipювaння

еЛeкTpoДинaМivниx пapaмeтpiв poзpяly, aЛе чи дopeЧнe тaке ПoBTopення?

3. Ha pис.2.l0 пoкaзaнo oсцилoгpaМи для piзних нaпpyг нa пеpвиннiй

oбмoтцi тpaнсфopмaтopa' щo фopмyс iмпyльс BисoкoвoЛЬTtioi нaЛpуГи, чи не

бiльп.r кopeктниM € пpиBeдeн}rя знaченЬ aмплiтy.Ци?

4. oб'сднaння систеMи з ЧoтиpЬoх piвнянь (з.7) у poздiлi 3 пi,ц oдним

нoМеDoМ.

5. Зayвaxeння пo oфopмлeнню дисеpтaцii:

- нaвeденi в poздiлi 1 pис' 1.l8 Ta pис. 1.l5 мaють пoзнaЧeннЯ poсiйськoto

MoBoю;

_ пpе.цсTaBЛенa сxеМa oзoнoлiзy етилeнy в poзлiлi 3 pис. 3'l Maе

ПoзнaЧeння aнглiйськoto Moвolo;



в спискy Bикopистaниx д)кеpел стop' 154 зa нoМepaМи |7| тa |72

ПpиBедeнo ПoсиЛaHHя нa нayкoвi бaзи на стopiнкax з фpaнuyзькoю

Мoвolo.

oднaк, BищrЗaзнaчеIli не.цoлiки Ta зayBaх{еIlня tlе вплиBaIoть нa зaгaльний

пoзитивний BисttoBoк щoДo ,цaнoi диоеpтaцiйнoi poботи.

flисеpтaцiйнa poбoтa !. B. Кyдiнa пoвнiстro вiдпoвiдae yсiм вимoгaм, щo

BисyBaIoTЬсЯ Дo кalrдидaTсЬкиx .цисеpTaцiй згiднo з ,.Пopядкoм пpисyдx{ен}rя

нayкoBиx стyпeнiв'', зaTвеpд)кerroгo ПoсTaнoвolo Кaбiнетy Miнiсщiв УкpaiЪи вiд

24.07.20|з poкy Nl567 (зi змiнaми, вIteоeHиМи згiДнo з Пoстанoвaми КM Ns 656

вiд 19.08.2015' N9 1159 вiд 3О.\2.20|5' ]\э 567 вiд 27.07.2016' Ns 943 вiд

20.||.20|9, ]ф 607 в1д |5.07'2О20). Bвaжaro, шo ii aвтop, Кyдiн !'митpo

Biктopoвиu, ЗaслyгoByr I{a пpисy.ц)кrншl нayкoBoгo стyпеня кaндидaтa фiзикo-

МaTеМaтиЧних нayк зa спецiaльнiстto 01.04.08 - фiзикa I1Л.lзМи.

oфiцiйний oпoнент:

ДoЦент кaфедpи пpиклaднoТ фiзики тa фiзики пЛaзМи Haвчa,rьнo-нayкoвoгo

iнститyтy <Фiзикo-теxнiчний

Унiвеpситетy iменi B'H. Кapaзiнa,

фaкyльтeт> Хapкiвськогo Haцioнaльнoгo

стaprший нayкoвий спiвpoбiтник

кaн.цидaт Qlзикo-МaтеМaтичI{иx нayк

Кoстянтин CЕPЕДA.

Пi.цпис Дoцентa Cеpели К.M. зaтвеpлжyю
HачaлЬник f;I-.т-*


