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     Соляник Д. В. Підвищення ефективності зрощення деревини в
місцях окулірування. – Рукопис.
Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-
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     Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з телеко-
мунікацій та радіотехніки – Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остоградського, Кременчук, 2019 р.
    Робота складається з вступу, 6 розділів, висновків, списку використа-
них джерел та загального обсягу 147 сторінки. Основна частина роботи ви-
кладена на 115 сторінках, вона містить 40 рисунків, 10 таблицю, список ви-
користаних джерел 30 на 3 сторінках.
    Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми підвищення ефек-
тивності зрощення деревини в місцях окулірування.
    Об’єкт дослідження – є процес визначення оптимального магнітного
поля яке б позитивно впливало на процес зрощення.
    Предметом досліджень – є математична модель впливу магнітного по-
ля на швидкість сокоруху.
    Мета та задачі досліджень – підвищення ефективності зрощення де-
ревини в місцях окулірування за допомогою магнітного поля.
   Задачі дослідження: провести аналіз існуючих методів стимуляції; ви-
значити чинники які впливають на якість зрощування; як стимуляція
магнітним полем буде впливати на якість зрощування; визначити оптимальну
величину магнітного поля для найкращого зрощення деревини..
    Методи дослідження – виконання роботи де використовувалися мето-
ди статистичного аналізу, для отримання оптимального магнітного поля, роз-
роблено пристрій стимуляції рослин на схемо технічному рівні.
    Наукова новизна – запропонування математичної модель яка дозво-
лить описати направлений рух іонів в магнітному полі. Розроблена схемо те-
хнічна реалізація пристрою стимуляції рослин.
    Поставлена задача – вирішення задач наступним чином: 1. Проведено
аналіз існуючих методів стимуляції; 2. Визначили чинники які впливають на
якість зрощування 3. Виявлено як стимуляція магнітним полем буде вплива-
ти на якість зрощування 4. Визначено оптимальну величину магнітного поля
для найкращого зрощення деревини.
Ключові слова: зрощування, електромагніт, магнітне поле, підщепа,
прищепа, постійний магніт
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    The paper consists of an introduction, 6 sections, conclusions, a list of
sources used and a total volume of 147 pages. The main part of the work is laid out
on 115 pages, it contains 40 drawings, 10 tables, the list of used sources 30 on 3
pages.
    The work is devoted to solving the urgent problem of increasing the
efficiency of wood splicing in the field of occlusion.
    The object of study is the process of determining the optimum magnetic
field that would positively affect the fusion process.
    The subject of research is a mathematical model of the influence of a magnetic
field on the speed of awning.
    Purpose and tasks of research. The aim is to increase the efficiency of the
wood in the field of occlusion by using a magnetic field.
    Research objectives: to analyze the existing methods of stimulation; to
determine the factors that influence the quality of the splicing; how stimulation by
the magnetic field will affect the quality of the splicing;
to determine the optimum value of the magnetic field for the best wood splicing.
Methods of research The methods of statistical analysis were used to
perform the work, to obtain the optimal magnetic field, a device of stimulation of
plants was developed at the scheme of the technical level.
Scientific novelty. A mathematical model is proposed to describe the directional
motion of ions in a magnetic field. The scheme of technical realization of the
device of stimulation of plants is developed.
     The task was solved as follows: 1. An analysis of existing stimulation
methods; 2. Determined factors affecting the quality of the splicing 3. Detected
how stimulation by the magnetic field will affect the quality of the splicing 4.
Determined the optimal value of the magnetic field for the best splicing of wood.

Keywords: splicing, electromagnet, magnetic field, rootstock, rootstock,
permanent magnet


