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АНОТАЦІЯ
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       Атестаційна робота магістра на отримання кваліфікації науковий
співробітник за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка –
Кременчуцький національний університет імені М. Остоградського,
Кременчук, 2019 р.
      Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку викорис-
таних джерел, додатків і має загальний обсяг 107 сторінок. Основна частина
роботи викладена на 80 сторінках, містить 29 рисунків, 5 таблиць та список
використаних джерел 33 на 4 сторінках.
      Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми побудови систе-
ма термостабілізації біоматеріалів у мікрокюветах.
      Об’єкт дослідження – процеси регулювання та стабілізації температу-
ри за допомогою мікроелектронних пристроїв.
     Предметом досліджень є мікроелектронна система термостабілізації
мікрокювети для транспортування та збереження біоматеріалів.
     Мета та задачі досліджень. Метою даної роботи є пошук теоретичних
обґрунтувань та технічних рішень щодо побудови систем терморегулювання
та термостатування мікрокювет.
    Методи дослідження. Теоретичні: моделювання процесів теплопере-
носу в різних середовищах за певних граничних умов; схемотехнічні рішення
основних елементів структурної схеми системи термостатування на основі
засобів мікроелектроніки.
     Експериментальні дослідження базувались на застосуванні методів ви-
мірювальної техніки, засобів комп’ютерного моделювання та програмування.
    Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– набули подальшого розвитку методи моделювання конвективного те-
плопереносу в конструкціях електронних пристроїв, засновані на сполучено-
му формулюванні математичної моделі, що включає в себе рівняння Нав'є-
Стокса, безперервності, теплопровідності в потоці рідини, а також рівнянь
теплопровідності в твердотільних елементах конструкції.
    Поставлена задача була вирішена наступним чином: 
1. Виконаний огляд існуючих рішень, обрано напрямок досліджень.
 2. Проведено математичне моделювання теплових процесів в мікроконтейнері. 
3. Виконане схемотехнічне проектування та необхідні конструкторські розрахунки. 
4. Досліджені основні конструкційні особливості проектованої системи термо-
стабілізації.

Ключові слова: Біоматеріал, мікрокювета, термостат, медична апаратура



ABSTRACT
   
      Bratushkin R. A. The system of thermostabilization biomaterials in
micro cuvettes. – Manuscript.
Program Subject Area 172 – Telecommunications and Radio
engineering, Educational and professional program – Biotechnical and medi-
cal devices and systems. – KrNU. – Kremenchug, 2019.
     Qualification paper of the Master Degree of Telecommunications and Radio
Engineering – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
Kremenchug, 2019.
     The work consists of an introduction, 5 chapters, conclusions, a list of used
sources, applications and has a total volume of 107 pages. The bulk of the work is
outlined on 80 pages, contains 29 figures, 5 tables and a list of used sources of 33
on 4 pages.
    The work is devoted to solving the actual problem of building a system of
thermal stabilization of biomaterials in micro cuvettes.
    The object of research are processes of temperature regulation and stabiliza-
tion by means of microelectronic devices.
      The subject of the study is the microelectronic micro-cell thermal
stabilization system for transportation and storage of biomaterials
Purpose and tasks of research. The purpose of this work is purpose of this
work is to find theoretical justifications and technical solutions for systems of
thermoregulation and thermostat microcavity.
   Research methods. Theoretical: modeling of heat transfer processes in
different environments under certain boundary conditions; schematic solutions of
the basic elements of the structural diagram of a thermostat system based on
microelectronics.
    Experimental studies were based on the application of measurement
techniques, computer simulation and programming.
   The scientific novelty of the work is as follows:
– Methods for modeling convective heat transfer in electronic device
structures have been further developed, based on the coupled formulation of a
mathematical model that includes Navier-Stokes equations, continuity, thermal
conductivity in fluid flow, and thermal conductivity equations in solid-state
structural elements..
   The task was solved as follows:
 1. The review of existing decisions is carried out, the direction of research is selected.
 2. Mathematical modeling ofthermal processes in a microcontainer is carried out. 
3. Completed schematic design and necessary design calculations.
 4. The basic structural features of the designed thermal stabilization system are 
investigated.
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