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РЕФЕРАТ
    Атестаційна робота викладена на 100 сторінках і складається зі вступу,  трьох розділів, 
висновків, списку використаної літератури (70 джерел). Робота ілюстрована 27 рисунками 
та містить 2 таблиці.  
Метою роботи є підвищення ефективності методів інфразвукового  впливу на біоту. 
Задачі досліджень: 
– проаналізувати негативні та позитивні властивості інфразвуку; 
– розробити математичну модель природнього коливання мембрани 
   еукаріотичної клітини; 
– розробити метод визначення резонансної частоти еукаріотичної  клітини за допомогою 
трьох параметрів, що дозволяє проводити пригнічуючу  дію на живі організми; 
– розробити алгоритми і програмний засіб для практичної реалізації  математичних 
моделей. 
Об'єктом дослідження є процес впливу інфразвуку на мембрану клітини. 
Предметом дослідження є математична модель природнього коливання мембрани 
еукаріотичної клітини. 
Наукова новизна роботи полягає в наступному: 

1. Вперше запропоновано метод визначення резонансної частоти еукаріотичної клітини 
за допомогою трьох параметрів, що дозволяє проводити  пригнічуючу дію на живі 
організми.

2. Вдосконалено метод дозування впливу інфразвуку на живі організми, який за 
рахунок малої інтенсивності дозволяє підвищити метаболічні процеси  у клітині.

3. Вдосконалено метод визначення джерела інфразвуку на поверхні Земної кулі за 
допомогою запропонованої комп'ютерної тривимірної моделі,  що дозволяє 
обраховувати дальність розповсюдження низькочастотних  коливань у декартовій та 
сферичній систем координат.

Ключові слова: інфразвук, біоорганізми, низькочастоне коливання. 

ABSTRACT 
    The attestation work is presented on 100 pages and consists of an introduction, three sections, 
conclusions, list of used literature (70 sources). The work is illustrated  in 27 drawings and 
contains 2 tables. 
The aim of the work is to increase the effectiveness of the methods of  infrasound impact on 
biota.  
Research tasks: 
- analyze the negative and positive properties of infrasound; 
- to develop mathematical model of natural oscillation of membrane of 
eukaryotic cell; 
- to develop a method for determining the resonance frequency of the 
eukaryotic cell by means of three parameters, which allows a depressing effect on 
living organisms; 
- develop algorithms and software for the practical realization of mathematical 
models. 
    The object of the study is the process of exposure of the infrasound to the cell 



membrane. 
    The subject of the study is a mathematical model of natural oscillation of the  eukaryotic cell 
membrane. 
The scientific novelty of the work is as follows: 
1. For the first time, a method for determining the resonance frequency of an 
eukaryotic cell by means of three parameters is proposed, which allows a depressing 
effect on living organisms. 
2. The method of dosing the influence of infrasound on living organisms is 
improved, which, due to low intensity, allows to increase metabolic processes in a 
cell. 
3. The method of determining the source of infrasound on the surface of the 
Earth is improved with the help of the proposed computer three-dimensional model, 
which allows to calculate the distribution range of low-frequency oscillations in 
Cartesian and spherical coordinate systems. 
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