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РЕФЕРАТ
      Пояснювальна записка: 131с., 24 рис, 17 табл., 96 посилань, 5 додатків.
     Кваліфікаційну роботу магістра присвячено створенню уніфікованої математичної 
моделі метаногенезу із синьо-зелених водоростей. Цільовими об'єктами є математичні 
моделі утворення біогазу з різних альтернативних джерел, а саме, відходів тваринництва, 
птахівництва, наземної фітомаси, побутових і промислових відходів. На підставі аналізу 
літературних джерел на меті поставлено створення уніфікованої математичної моделі 
біометаногенезу із застосуванням біомаси синьо-зелених водоростей, які в значних 
кількостях утворюються влітку у поверхневих природних водах унаслідок евтрофікації, що
формує екологічну небезпеку водних екосистем. Для моделювання процесів виробництва 
біогазу запропоновано використання методу багатофакторного ротатабельного планування 
експерименту з урахуванням змін температури, кислотності середовища, концентрації 
біомаси, електропровідності, змін окисно-відновного потенціалу. Наведена спроба 
математичного моделювання утворення біогазу на основі суміші біомаси синьо-зелених 
водоростей та відпрацьованого активного мулу з ділянок очисних міських споруд міста
Кременчука. 
     Створено блок-схему моніторингового математичного моделювання як із
застосуванням синьо-зелених водоростей, так із залученням математичних
моделей одержання біогазу з інших джерел природного та техногенно- природного
походження. Здійснено моделювання біометаногенезу з відображенням на віртуальному 
лабораторному стенді, створеному у програмі ЬаЬУіелу з відповідною розробленою 
системою автоматизації та управління.

Ключові слова: БІОМЕТАНОГЕНЕЗ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, БІОГАЗ,
ВІРТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС.

ABSTRACT
    Explanatory note: 131 p., 24 figures, 17 tables, 96 references, 5 appendices.
    Master's qualification work is devoted to the creation of a unified mathematical
model of methanogenesis from blue-green algae. The target objects mathematical
models of biogas generation from various alternative sources, namely, livestock
wastes, poultry farming, terrestrial phytomass, household and industrial wastes. On
the basis of the analysis of literary sources, the aim is to create unified mathematical
model for biomethanogenesis using biomass of blue-green algae, which in large
quantities form in summer in surface natural waters as a result eutrophication, which
forms the ecological danger of aquatic ecosystems. To simulate the processes of
biogas production, it is suggested to use the method of multifactor rotatable planning
of the experiment, taking into account changes in temperature, the acidity of the
medium, the concentration of biomass, electrical conductivity, changes in the
oxidation-reduction potential. An attempt is made to mathematically model the
formation of biogas on the basis of a mixture of biomass of blue-green algae and spent
active sludge from the areas of purified urban buildings of Kremenchuk.
    The block diagram of monitoring mathematical modeling with the use of blue-
green algae, with the involvement of mathematical models of biogas production from



other sources of natural and technogenic-natural origin has been created. Modeling of
biomethanogenesis with a reflection on a virtual laboratory stand created in the
program LabView with the corresponding developed system of automation and
management.

Keyword: BIOMETHANOGENESIS, MATHEMATICAL MODELING, BIOGAS,
VIRTUAL COMPLEX


