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АНОТАЦІЯ
      Компанієць Б. Ю. Метод пригнічення та знешкодження
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       Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з
біомедичної інженерії. – Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остоградського, Кременчук, 2019 р.
       Робота складається з вступу, 4 розділів, висновків, переліку використаних 
джерел і має загальний обсяг 81 сторінок. Основна частина
роботи викладена на 74 сторінках, містить 36 рисунків, 7 таблиць, список
використаних джерел складається з 70 найменувань і займає 7 сторінок.
       Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми дослідженню
впливу інфразвуку на мікроорганізми.
       Об’єкт дослідження – є процес впливу інфразвуку на мембрану клітини 
мікроорганізму.
       Предметом досліджень є математична модель коливання мембрани
клітини мікроорганізму.
      Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є виявлення і керування 
ефективністю впливу інфразвуку на мікроорганізми.
       Методи дослідження. При виконанні роботи використано методи
математичного моделювання визначення резонансних частот клітинних
мембран мікрорганізмів, методи статистичного та дискримінантного аналізу
для перевірки адекватності роботи запропонованого методу розрахунку
резонансної частоти коливання цитоплазматичної мембрани.
       Наукова новизна роботи полягає в наступному:
Удосконалено метод визначення резонансної частоти мембрани клітини 
мікроорганізму за допомогою таких параметрів, як товщина, поверхневий натяг та 
щільність мембрани, що дозволяє проводити пригнічуючу дію на живі організми.
2. Вдосконалена математична модель резонансних властивостей клітинної 
мембрани у тривимірній декартовій системі координат з механічним 
навантаженням.
3. Розроблено алгоритми і програмний засіб для методу розрахунку резонансної 
частоти клітини мікроорганізму.
      Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1.Запропоновано 
математичну модель визначення резонансної частоти мембрани клітини 
мікроорганізму. 2. Запропоновано математична модель
резонансу клітинної мембрани у тривимірній декартовій системі координат з 
резонансним навантаженням.
4. Запропоновано алгоритми і програмний засіб для методу розрахунку резонансної 
частоти клітини мікроорганізму.
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мікроорганізму, сила натягу поверхні мембрани, щільність мембрани.

ABSTRACT
Kompaniets B. The method of suppression and neutralization of
microorganisms by infrasound.– Manuscript.
Program Subject Area 163 – Biomedical engineering, Educational and
professional program – Biomedical engineering. – KrNU. – Kremenchug, 2019.
Qualification paper of the Master Degree of Biomedical engineering –
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchug, 2019.
      The work consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, a list of
sources used and has a total volume of 81 pages. The main part of the work is laid
out on 74 pages, contains 36 figures, 7 tables, the list of sources used consists of 70
titles and occupies 7 pages.The work is devoted to solving the actual problem of
modeling the human gastrointestinal tract and its pathology
     The object of research - the process of the effect of infrasound on the
membrane of the cells of the microorganism.
      The subject of research is a mathematical model of oscillation of a
membrane of a cell of a microorganism.
     Purpose and tasks of research. The purpose of this work is to identify and
control the effectiveness of the impact of infrasound on microorganisms.
Research methods. The aim is to increase the effectiveness of methods for
predicting the outcome of surgical interventions in the human's digestive tract
using the proposed three-dimensional model.
      The scientific novelty of the work is as follows:
Methods of mathematical modeling of determination of resonance
frequencies of cell membranes of microorganisms, methods of statistical and
discriminant analysis were used to check the adequacy of work of the proposed
method of calculating the resonant oscillation frequency of the cytoplasmic
membrane.
     The task was solved as follows: The method of determining the resonant
frequency of the membrane of a cell of a microorganism with the help of such
parameters as thickness, surface tension and density of the membrane is improved,
which allows to exert a suppressing effect on living organisms.
2. Improved mathematical model of resonant properties of cell membrane in
three-dimensional Cartesian coordinate system with mechanical loading.
3. Algorithms and software have been developed for the method of
calculating the re-zonal frequency of a cell of a microorganism.
The problem was solved as follows: 1. A mathematical model for
determining the resonance frequency of the mem-brane of a cell of a
microorganism is proposed. 2. A mathematical model of the resonance of the cell
membrane in a three-dimensional Cartesian coordinate system with re-zonal
loading is proposed. 4. Algorithms and software for the method of calculating the
resonance frequency of a cell of a microorganism are proposed.
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microorganism cell, membrane surface tension, membrane density.


