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      Робота складається з вступу, 4 розділів, висновків, переліку використаних
джерел і має загальний обсяг 85 сторінок. Основна частина роботи викладена
на 75 сторінках, містить 39 рисунків, 8 таблиць, список використаних джерел
складається з 88 найменувань і займає 10 сторінок.
      Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми підвищенню
ефективності видобутку біогазу з активного мулу шляхом впливу на нього
електромагнітним полем.
      Об’єкт дослідження – процес мікробіологічного розкладання
біоречовини з використанням електромагнітного поля.
      Предметом досліджень є біогазова установка під дією низькочастотного
електромагнітного поля.
     Мета та задачі досліджень. Метою роботи є дослідження постійного та
змінного електромагнітного поля на мікробіологічне розкладання біоречовини з
метою збільшення видобутку біогазу.
     Методи дослідження. Виконані дослідження базуються на положеннях і
методах системного аналізу, математичного моделювання, емпіричного методу
та методах статистичної обробки даних.
     Наукова новизна роботи полягає в наступному:
–удосконалено метод мікробіологічного розкладання біоречовини з
використанням електромагнітного поля з метою збільшення видобутку біогазу;
– удосконалено математичну модель впливу, магнітного та
електромагнітного полів на процес ферментації.
Поставлена задача була вирішена наступним чином:
– проведений аналіз існуючих методів та засобів впливу
електромагнітним полем на процес мікробіологічного розкладання
біоречовини;
– удосконалено математичну модель впливу електромагнітного поля
на мікробіологічне розкладання біоречовини;
– удосконалено математичну модель впливу магнітного поля статора
двигуна на діпольний момент біоречовини.

Ключові слова: біогаз, активний мул, біоречовина, електромагнітне
поле, мікробіологічного розкладання.



ABSTRACT
   
  Kovalenko V. The method of microbiological decomposition of biosolids
using electromagnetic field.– 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 urgent problem of increasing the efficiency
of biogas production from activated sludge by influencing it with an electromagnetic
field.
     The object is the process of microbiological decomposition of bio-fault using
an electromagnetic field.
    The subject is the biogas plant under the influence of low-frequency
electromagnetic field.
     Purpose and tasks of research. The aim of the study is to study the constant
and alternating electromagnetic field for microbiological decomposition of bio-wine
with the aim of increasing biogas production.
     Research methods. The performed researches are based on the provisions and
methods of system analysis, mathematical modeling, empirical method and methods
of statistical data processing.
     The scientific novelty of the work is as follows:
- the method of microbiological decomposition of biosolids with the use of
electromagnetic field to increase biogas production was improved;
- improved mathematical model of influence, magnetic and electromagnetic
fields on the fermentation process.
     The task was solved as follows: the analysis of existing methods and means of
influence of electromagnetic field on the process of microbiological decomposition of
biosolids;
- the mathematical model of influence of electromagnetic field on
microbiological decomposition of biosolids has been improved;
- improved mathematical model of the influence of the magnetic field of the
stator of the engine on the dipole moment of biosolids.

Key words: biogas, activated sludge, biosolids, electromagnetic field,
microbiological decomposition.


