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Анотація

Основні положення роботи викладенні на XVI–ій. Міжнародній науково–

технічній  конференції  «Фізичні  процеси  та  поля  технічних  і  біологічних

об’єктів» (2017, Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, Україна).

Проведено аналіз існуючих методологій та засобів нейролінгвістичного 

впливу на поведінку людини;

Проведено аналіз існуючих моделей середнього вуха, внутрішнього вуха,

равлика вуха, та моделі передачі імпульсу через нервову тканину;

Побудовано математичну модель процесу сприйняття нейролінгвістичного

імпульсу через органи слуху людини та слуховий нерв;

Розроблено  віртуальний  пристрій  для  моделювання  процесу

нейролінгвістичного впливу на мозок людини.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  частотний  діапазон  лінгвістичного  впливу,

особливості  будови  слухової  системи  людини,  зв`язк  нервових  волокон,

математична модел слухової систем людини, математична моделіь нервової

тканини людини, моделювання роботи головного мозку людин  


