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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Моделювання систем та процесів в екологічній 

біотехнології» є нормативною навчальною дисципліною циклу професійної 

підготовки в системі базової вищої освіти під час підготовки фахівців 

зіспеціальності 101 – «Екологія» за науково-освітньою програмою «Екологічна 

біотехнологія та біоенергетика». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання систем та 

процесів в екологічній біотехнології» є забезпечення майбутнього спеціаліста 

необхідним обсягом знань, засвоєння теоретичних основ і формування 

відповідних практичних навичок щодо моделювання біотехнологічних процесів 

для забезпечення створення природоохоронних виробництв. 

Основнимизавданнямививченнянавчальної дисципліни «Моделювання 

систем та процесів в екологічній біотехнології»є набуття стійких навичок щодо: 

− спеціальних знань щодо теоретичних і 

методологічнихособливостеймоделювання біотехнологічних процесів; 

− вивчення типів моделей, що використовуються убіотехнології; етапи 

моделювання та їх послідовність; 

− навичок застосування ітераційних математичних методів; 

− підвищення рівня інженерної підготовки щодо елементарних функцій 

та їх застосування у математичних моделях. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

−основні терміни i поняття, що використовуються в межах визначеного 

навчального курсу;  

−типи моделей, що використовуються у біотехнології; етапи 

моделювання та їх послідовність;  

−елементарні функції та їх застосування у математичних моделях;  
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−принципи застосування диференціальних рівнянь під час моделювання 

біотехнологічних процесів;  

−основні положення математичної статистики та умови використання 

регресійних моделей; процедуру аналізу і моделювання часових рядів;  

−основні моделі біотехнологічних процесів; 

уміти: 

− визначати тип моделі, виконувати необхідні розрахунки параметрів 

моделі;  

− обирати початкові та граничні умови під час верифікації математичних 

моделей;  

− за результатами моделювання визначати чинники переважного впливу 

на поведінку біотехнологічних систем;  

− використовувати методи математичного та імітаційного моделювання 

для прогнозування швидкості росту цільової культури;  

− оцінювати адекватність і ефективність математичних моделей. 

Основними формами роботипід час вивчення навчальної 

дисципліни«Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології» є 

лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальна 

робота з викладачем, курсова робота. 

Формами контролюза процесом і результатами засвоєння матеріалу 

підчас вивчення навчальної дисципліни є поточний модульний контроль 

успішності, курсова робота,іспит. Модульний контроль проводиться у формі 

тестування або контрольної роботи. 

Методичні вказівки охоплюють найважливіші теоретичні розділи 

навчального курсу. Під час підготовки до лабораторноїроботи студент повинен 

вивчититеоретичнийматеріал та порядокїї виконання. 

На лабораторних заняттях студенти поглиблюють теоретичні знання і 

набувають навичок моделювання біотехнологічних процесів. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторнаробота № 1 

Тема. Планування експерименту та побудова моделі на прикладі 

вирощування мікроорганізмів 

Мета: набуття навичок проведення гетеротрофного культивування 

мікроорганізмів, планування експерименту та отримання моделі. 

Матеріали та обладнання: музейна культура штаму R. eutrophus B-

5786,стерильний розчин базового фосфатного буфера для середовища,маткові 

стерильні розчини мікроелементів, заліза лимонно-кислого, сульфату магнію та 

хлористого амонію,шпателі, спиртівка, мірний посуд, піпетки, колби для 

вирощування бактерій, гумові пробки з мікробіологічними фільтрами, 

термостатуюча качалка. 

Короткі теоретичні відомості 

Планування експерименту застосовується для вивчення 

механізмівбіотехнологічних процесів і їх оптимізації. Завданням планування є 

вибір необхідних для експерименту дослідів, методів математичної обробки їх 

результатів і прийняття рішень. Планування експерименту передбачає активне 

втручання у процес і можливість вибору в кожному досвіді тих чинників, які 

становлять інтерес. 

Усі способи впливу на досліджуваний об’єкт позначаються літерою X і 

називаються факторами. Кожен фактор може приймати в досвіді одне з 

декількох значень, такі значення називаються рівнями. Під час планування 

експерименту отримані результати мають бути відтворюваними, а об’єкт 

−керованим.  

Загальну схему реалізації експерименту зображають у такому вигляді: 
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Збір і аналізданихзкультивування 

 

Вибірфакторів (критеріївоптимізації) 

 

Постановка експериментуза матрицеюпланування 

 

Отриманняузагальнювальноїзалежності 

 

Перевіркаадекватностімоделітазначущостікоефіцієнтів 

 

Експериментальнаперевіркарозрахунковихпараметрів 

 

Оптимізаціямоделі 

 

У цій роботі як змінний фактор прийняті температура робочої рідини X1, 

концентрація фруктози Х2 і обсяг робочого середовища X3. Вихідним 

параметром є питома швидкість росту біомаси мікроорганізмів Y під час 

гетеротрофного культивування. 

Порядок виконання роботи 
 

1. Розрахувати кількість необхідних дослідів за формулою N= 2n, де n – 

кількість факторів X1, X2, X3. 

2. Побудувати матрицю планування у вигляді табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 – Матриця планування 

Експеримент Х1 Х2 Х3 

1 + + + 

2 - + + 

3 + - + 

4 - - + 

5 + + - 

6 - + - 

7 + - - 

8 - - - 
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3. Узяти середній (нульовий) рівень та крок варіювання: 

температура X1
0 = 28 °C, крок h = 2; 

концентрація фруктози X2
0 = 8 г / л, крок h = 4; 

обсяг середовища в колбі X3
0 = 80 мл, крок h = 20. 

4. Згідно з вимогами, поданими в табл. 1.1, провести експеримент: 

– розділитися на дві групи; 

– кожній групі приготувати живильне середовище із заданим значенням 

третьої концентрації фруктози (12 г/л і 4 г/л); 

– у мікробіологічному боксі до 0,5 л середовища у стерильних умовах над 

спиртівкою додати 2,5 мл стандартного розчину заліза, 1,5 мл розчину 

мікроелементів, 2 мл розчину сульфату магнію та необхідний об’ємрозчину 

хлориду амонію (в 1 мл якого міститься 100 мг солі); 

– близько 200 мл середовища відкинути; 

–залишок 300 мл середовища засіяти інокулятом, змити культуру з 

одного музейного «косяка» (використовувати шпателі); 

–інокулят розлити у ферментаційні колби необхідного об’єму (колби з 

об’ємом робочої рідини по 100 і 60 мл);  

–колби щільно закрити пробками; 

–колби підписати згідно з номером експерименту;  

–на ФЕКу виміряти оптичну щільність (без розведення) кожного 

інокулята; 

–колби установити на качалку.  

5. Після закінчення 15 годин культивування через кожні 30 хв провести 

вимірювання оптичної щільності культури, за калібрувальною кривою 

визначити концентрацію біомаси в культурі, розрахувати питому швидкість 

росту Y, ч-1.  
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6. Дані занести до табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 –Матриця планування у розмірних параметрах 

Експеримент Х1 Х2 Х3 Yi Ycp. 

      

7. Побудувати матрицю планування (табл. 1.3) у безрозмірному вигляді. 

Таблиця 1.3 – Матриця планування в безрозмірному вигляді 

Експеримент Х0 Х1 Х2 X3 Ycp. 

1 +1 +1 +1 +1  

2 +1 -1 +1 +1  

3 +1 +1 -1 +1  

4 +1 -1 -1 +1  

5 +1 +1 +1 -1  

6 +1 -1 +1 -1  

7 +1 +1 -1 -1  

8 +1 -1 -1 -1  

 

8. Розрахувати коефіцієнти регресії прийнятої моделі: 

Y = В0 + B1x1 + B2x2 + B3x3 

зазалежністю: 

Bi =   
1

N
ΣN xiyi, 

i = 1 

де N – число дослідів. 

9. Розрахувати построкові дисперсії паралельних дослідів: 

Si
2 =

1

𝑚−1
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑐𝑝)2𝑚

𝑖−1 , 

де i – рядок матриці; m – число експериментів у кожному рядку. 

10. Перевірити однорідність дисперсії за критерієм Кохрена(Gp<Gтабл) 

𝐺𝑝 = ∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑖
2

𝑚𝑎𝑥
𝑁

𝑖=1

, 
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де Si
2

max−максимальна дисперсія.  

11. Визначити помилку дослідів: 

𝑆𝑦
2 = 

1

𝑁
∑ 𝑆𝑖

2𝑁
𝑖=1 . 

12. Провести розрахунок дисперсії коефіцієнтіврегресії. 

13. Розрахувати коефіцієнт Стьюдента: 

𝑡
𝑖𝑝= 

𝐵

𝑆𝑘𝑖
2𝑖, 

де Bi – коефіцієнт регресії. 

Визначити табличний коефіцієнт Стьюдента tst і перевірити умовуtip<t st 

14. Провести розрахунок адекватності дисперсій: 

𝑆𝑎𝑑2 =  
𝑚

𝑁−𝑚 
∑ (𝑦𝑐𝑝− 𝑦∗

𝑁
𝑖=1 )2, 

де ycp– середнє значення з усіх повторностей в кожному рядку; y*– значення, 

розраховане за рівнянням регресії. 

15. Провести розрахунок адекватностімоделі: 

розрахуватикритерійФішера 

Fp= S2ad/S2y; 

визначити табличний критерій Fтаб і здійснити їх порівняння.  

16. Провести аналіз отриманої моделі. 

Завдання до теми 

1. Вивчити методологію теоретико-експериментального планування 

експерименту, методи побудови моделей зростання мікроорганізмів. 

2. Провести культивування мікроорганізмів з реєстрацією стадійності 

зростання мікроорганізмів. 

Контрольніпитання 

1. Який порядок планування експерименту? 

2. У чому полягають основні положення методу найменших квадратів? 

3. Якздійснюється перевірка адекватності моделі? 

4. Назвіть переваги і недоліки однофакторного експерименту. 

Література:[1, с. 4;2, с. 20; 3, с. 181]. 
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Лабораторнаробота № 2  

Тема. Моделі росту мікроорганізмів 

Мета: побудова моделі для розрахунку питомої швидкості росту біомаси 

в умовах збалансованого субстрату під час гетеротрофного культивування 

бактерій Ralstoniaeutropha.  

Матеріали та обладнання:музейна культура штаму R. eutrophusB-5786, 

стерильний розчин базового фосфатного буфера для середовища, маткові 

стерильні розчини мікроелементів, заліза лимонно-кислого, сульфату магнію та 

хлористого амонію, шпателі, спиртівка, мірний посуд, піпетки, колби для 

вирощування бактерій, гумові пробки з мікробіологічними фільтрами, 

термостатувальна качалка. 

Короткі теоретичні відомості 

Завдання складання рівняння для розрахунку швидкості росту популяції 

може бути вирішена на підставі аналізу механізму протіканняу клітині 

процесів, підгрунтям яких є послідовності ферментативних реакцій. Однак цей 

спосіб є мало застосовуваним унаслідок того, що досліджених на сьогодні 

внутрішньоклітинних реакцій багато і немає можливості побудувати 

математичну модель з великою кількістю складних реакцій. Інший спосіб 

розв’язання поставленого завдання побудови моделі полягає в аналізі лише 

деякого числа змінних, що характеризують розвиток популяції, або кінцевого 

числа узагальнених ферментативних реакцій, відповідальних за ці змінні. Тому 

розробка математичної моделі кінетики полягає в об’єднанні груп процесів, що 

протікають в клітинах, аналізі впливу чинників середовища на протікання 

процесів та ідентифікації параметрів моделі. 

Як нижчий рівень під час розробки кінетичної моделі зазвичай 

розглядають дослідження, пов’язані з аналізом внутрішньоклітинних процесів. 

При цьому достатня глибина розробки кінетичної моделі може бути реалізована 

під час розгляду кінетики росту мікробних популяцій з урахуванням 

узагальнених ферментативних реакцій, вікової неоднорідності клітинної 

популяції та фізіолого-біохімічної структури популяції. На більш високому 
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ієрархічному рівні розглядаються кінетичні моделі утилізації субстрату, 

зростання клітин і утворення продукту (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1– Ієрархічна схема розробки кінетичної моделі популяції 

мікроорганізмів 

 

У цій роботі розглядається кінетика утилізації субстрату під час 

гетеротрофного культивування бактерій. Під час культивування водневих 

бактерій Ralstoniaeutropha зазвичай використовується збалансований поживний 

склад, за основу якого прийняте сольове середовищеШлегеля:  

Na2HPO4H2O – 9,1; KH2PO4 – 1,5; MgSO4H2O – 0,2; Fe3C6H5O7 7H2O – 

0,025 (г/л). МікроелементивводятьсязапрописомХоагландав кількості 3 мл 

стандартного розчину на 1 л середовища. Стандартнийрозчинмістить: H3BO3– 

0,288; CoCl26H2O – 0,030; CuSO45H2O – 0,08; MnCl24H2O – 0,008; ZnSO47H2O – 

0,176; NaMoO42H2O – 0,050; NiCl2– 0,008 (г / л). Як субстратиможуть бути 

взятіхлористийамонійта фруктоза. 

З ферментативного каталізу відомі дві принципово різні найпростіші 

кінетичні схеми, що призводять до залежністі швидкості процесу від 

концентрацій двох субстратів. З урахуванням автокаталітичного процесу росту 

мікробів ці дві схеми можуть бути подані в такому вигляді: 

 

Модель популяції мікроорганізмів 

Кінетика утилізації 

субстрату 
Кінетика росту клітин 

Кінетика узагальнених 

ферментативних реакцій 
 

Кінетика з урахуванням 

 

вікової неоднорідності 

 

Кінетика зростання 

утворення клітин 

продуктів 
 

метаболізму 

 Кінетика з урахуванням 

вікової неоднорідності 
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S1 + N ↔S1N ↔S1S2N → 2N + P;  (1) 

S1 + N ↔S1N → X + P; 

 

S2 + X ↔S2X → 2N + P,                       (2) 

де S1 і S2 – концентрації субстратів; N – «ненасичена» форма клітини; X – 

«насичена» форма клітини, здатна до поділу; P – продукт. 

 Механізм (1) включає в себе дві оборотні рівноважні стадії приєднання 

субстратів (механізм потрійного комплексу). Механізм (2) включає в себе стадії 

приєднання субстратів, які, принаймні, розділені однією незворотною стадією 

(пінг-понг-механізм). 

 Для механізму групи (2) характерна така залежність від концентрації 

субстратів: 

𝜇𝑚

𝐾 1
𝑆1+

𝐾2
𝑆2

,   (3) 

де K1 і K2 – ефективні константи спорідненості мікроорганізму до субстратів S1 

і S2. 

Для механізмів групи (1) рівняння питомої швидкості росту може бути 

записано у вигляді: 

𝜇 =
𝜇𝑚

1+
𝐾2
𝑆1

𝐾1𝐾2
𝑆1𝑆2

, (4) 

Подальші дослідження полягаютьв аналізі рівнянь (3) або (4). 

Для цього проводять дослідження і будують залежність виду μ = f (S1; S2) 

(рис. 1.2). 
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Рисунок1.2 – Зміна питомої швидкості росту сумарної біомаси від 

концентрації фруктози S1. Експериментальні точки (1–4): 

1 – S2 = 1,2 кг / м3; 2 – 0,6; 3 – 0,4; 4 – 0,2 

 

Обробка експериментальних даних (рис. 1.3–1.4) дозволяє отримати 

значення ефективних констант спорідненості мікроорганізму до субстратів K1 і 

K2. 

 

Рисунок 1.3 –Залежність питомої швидкості росту сумарної біомаси 

від концентрації субстратів в зворотних координатах. Точки (1–3, данірис.1.2):1 

–Xфр = 1кг / м3; 2–2,5; 3–8. Точки (1–3): 1 –Xфр = 1кг / м3; 2–2,5; 3–8 
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Рисунок 1.4–Залежність кінетичних параметрів 1 / μm від 1 / Xаз 

 

Порядок виконання роботи 

 

1. Поділитися на 4 групи за числом заданих значень концентрації 

хлористого амонію в середовищі (0,2; 0,4; 0,6 і 1,2 кг/м3) і концентрації 

фруктози (1; 2; 4; 8 кг/м3). 

2. Кожній групі приготувати варіанти живильного середовища для 

бактерій з заданим значенням концентрацій фруктози і нітрогену: 

– у мікробіологічному боксі до 0,5 л середовища у стерильних умовах над 

спиртівкою додати 2,5 мл стандартного розчину феруму, 1,5 мл розчину 

мікроелементів, 2 мл розчину сульфату магнію та необхідний об’єм розчину 

хлориду амонію (в 1 мл якого міститься 100 мг солі); 

– близько 200 мл середовища відкинути; 

–300 мл середовища, щозалишилося засіяти інокулятом, провести змив 

культури з одного музейного «косяка» (використовувати шпателі); 

– інокулят розлити у ферментаційні колби обʼємом 100 мл; 

– колби щільно закрити пробками; 

– колби підписати згідно з номером експерименту; 

 – на ФЕКу виміряти оптичну щільність (без розведення) кожного 

інокулята; 

– колби встановити на качалку. 
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3. Після закінчення 15 годин культивування через кожні 30 хв (здійснити 

чотири повторності) провести вимірювання оптичної щільності культури і за 

калібрувальною кривою визначити концентрацію біомаси вкультурі, а потім 

розрахувати питому швидкість росту μ, ч-1. 

4. Дані подати у вигляді графічної залежності (рис.1.2).  

5. Побудувати залежності 1/μ = f (1/S1) і 1/μ = f (1/S2) і визначити вид 

механізму та константи, що входять до складу рівняння (3) або (4).  

6. Оформити роботу і зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Якими методами визначають питому швидкість росту мікроорганізмів? 

2. Періодичне і безперервне культивування.  

3. Моделі зростання культури. 

Література:[4, с. 61–62; 5, с. 55; 6, с. 159]. 

 

Лабораторнаробота № 3  

Тема. Фази росту мікробіологічних культур і розрахунок кінетичних 

параметрів 

Мета: знайомство з циклом розвитку мікробних культур і специфікою 

фаз періодичної культури. 

Матеріали та обладнання:музейна культура штаму R. eutrophusB-5786, 

стерильний розчин базового фосфатного буфера для середовища, маткові 

стерильні розчини мікроелементів, заліза лимонно-кислого, сульфату магнію та 

хлористого амонію, шпателі, спиртівка, мірний посуд, піпетки, колби для 

вирощування бактерій, гумові пробки з мікробіологічними фільтрами, 

термостатувальна качалка. 

Короткі теоретичні відомості 

У простій гомогенній періодичній культурі всі її частини знаходяться в 

однакових умовах. Різні фази зростання такої культури (рис. 1.5) відображають 

зміни в біомасі та у навколишньому середовищі.  
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Періодична культура починається з лаг-фази, яка є необов’язковою фазою 

зростання. Її виникнення залежить від недотримання оптимальних умов для 

росту посівного матеріалу. Відбувається перепад концентрацій елементів 

живлення, особливо вуглецевого, від знижених – у вирослій культурі, з якої 

береться посівний матеріал, до високих – у свіжому середовищі. 

 

Рисунок 1.5 – Фази на кривій росту періодичної культури: I – лаг-фаза;  

II – фаза прискорення зростання; III – фаза експоненціального зростання;  

IV – фаза уповільнення зростання; V – стаціонарна фаза; VI – фаза відмирання 

 

Виснажені клітини старого посівного матеріалу мають перейти зі стану 

голодування або отруєння в стан, відповіднодо здатності до розмноження, яка 

визначається за необхідною кількістю і станом рибосом, здатністю та умовами 

до реплікації хромосом, синтезу клітинної стінки тощо. Далі настає 

експоненціальна фаза, яка найбільшою мірою характеризує і виражає здатність 

культури до розмноження. У цій фазі зведені до мінімуму всі лімітуючій 

інгібуючі впливи. Компоненти живильного середовища є в надлишку, продукти 

обміну ще не накопичилися. 

Зростання йде з максимально можливою швидкістю, генетично 

закладеної в клітині. Якщо ж середовище за своїм початковим складом не 

оптимальне, то ріст буде обмежений невідповідним харчуванням або 
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неоптимальним значенням рН і т. д. У цьому випадку ріст може бути описаний 

пологоюекспонентною або прямою.  

Ця фаза в лабораторних умовах не може бути тривалою, так як навіть не 

дуже щільна популяція незабаром почне відчувати нестачу в кисні через його 

швидке поглинання і слабкурозчинність. 

Фаза уповільнення зростання може бути дуже різноманітною і самою 

складною. Вона може повністю бути відсутньою на простих синтетичних 

середовищах, коли ріст відразу зупиняється через відсутність одного елемента 

живлення, особливо – джерела вуглецю і енергії. Ріст клітин припиняється, і 

настає стаціонарна фаза, у даному випадку – фаза голодування за використаним 

елементом живлення. На складних середовищах, що утримують кілька джерел 

вуглецю, може відбуватися почергова їх утилізація і поступове уповільнення 

зростання. За надлишку харчування зростання сповільнюється через 

накопичення продуктів метаболізму. Токсичні продукти метаболізму у 

мікроорганізмів досить різноманітні. Можливо одночасне отруєння і 

голодування. Відповідно до цього і стаціонарна фаза може містити самі 

різноякісні клітини: живі, але голодні, живі, але інгібовані ‒ відмирають через 

голодування або отруєння. Стаціонарна фаза не характеризує культуру, так як в 

цей період стан клітин може бути найрізноманітнішим. Тільки експоненціальна 

фаза до деякої міри характеризує властивості культури. 

Таким чином, клітини періодичної культури зазнають значних змін всіх 

властивостей протягом усіх фаз росту, зумовлені безперервними змінами 

навколишнього природного середовища і швидкою реакцією на них клітин. 

Проте періодичні методи культивування мікроорганізмів широко 

використовуються в даний час у промисловій біотехнології і дослідницькій 

практиці. Техніка періодичної культури дозволяє отримати вихідні дані, і 

витратні коефіцієнти, і кінетичні характеристики культури, необхідні для 

переходу до проточних систем і масштабування процесу. 
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Порядок виконання роботи 

1. Приготувати живильне середовище для вирощування бактерій: 

– в мікробіологічному боксі до 0,5 л робочого середовища (фосфатний 

буфер) в стерильних умовах над спиртівкою додати 2,5 мл стандартного 

розчину феруму, 1,5 мл розчину мікроелементів, 2 мл розчину магнійсульфату і 

необхідний обсяг розчину амонійхлориду (в 1 мл якого 100 мг солі); вуглецевий 

субстрат (з розрахунку 10 г / л фруктози); 

– інокулят розлити в 10 ферментаційних колб по 100 мл (10 колб для 

періодичної культури), використовуючи стерильний мірний посуд; 

– колби щільно закрити ватно-марлевими пробками; 

– колби підписати (наприклад, 1а, 1б, 1в і т. д.); 

– виміряти вихідну оптичну щільність культури.  

2. Колби встановити на качалку. 

3. Періодично проводити відбір проб для вимірювання оптичної 

щільності культури на ФЕК і мікроскопіювання клітин. У колби, призначені 

для підживлення, через 12, 24 і 36 годин після початку культивування занести 

додатковий субстрат (розчин фруктози з розрахунку 10 г / л). 

4. Дані занести в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 – Показники росту культури R.eutropha в ході розвитку 

періодичної культури 

Група Вихідні 

Показники інокулята 

Поточніпоказникикультури 

ОП Х,г/л ОП Х,г/л 

№ 1. Час від 

початку досліду 

1    

 2    

 3    

 4    

 5    
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5. За результатами експерименту побудувати криві росту культур (за 

накопиченням біомаси в культурі) бактерій. 

Контрольні питання 

1. Які дослідження дозволяє проводити техніка періодичного 

культивування мікроорганізмів? 

2. У чому «вузькі» місця періодичної культури? 

3. Які відмінності і переваги періодичного режиму культивування 

мікроорганізмів з підживленням субстратом, тубулярної культури і 

безперервних культур? 

Література:[3, с. 197–199;5, с. 52; 7, с.76–77]. 

 

Лабораторнаробота № 4 

Тема. Проведення процесу ферментаціїз лімітуючим субстратом 

Мета: освоєння техніки ведення процесу вирощування мікроорганізмів з 

обмеженням субстрату для знаходження умов зростання, що впливають на 

біохімічну програму синтезу макромолекул. 

Матеріали та обладнання:музейна культура штаму R. eutrophus B–5786; 

стерильний розчин базового фосфатного буфера для середовища; маткові 

стерильні розчини мікроелементів, феруму лимонно-кислого, магнійсульфату і 

амонійхлориду; шпателі, спиртівка, мірний посуд, піпетки, колби для 

вирощування бактерій, гумові пробки з мікробіологічними фільтрами, 

термостатуєма качалка (або шейкер-інкубатор). 

Процеси мікробного синтезу діляться на два типи: 1) процеси, повʼязані з 

ростом біомаси і відбуваються паралельно зі швидкістю розмноження клітин, і 

2) процеси, що відбуваються або прискорюються при повільній швидкості 

росту клітин. Оптимізація обох типів процесів, що описуються різними 

шляхами в залежності від того, наскільки збігаються (або не збігаються) 

оптимізація швидкості росту зі швидкістю синтезу макромолекул тієї чи іншої 

природи. 
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Процес росту– це процес синтезу первинних метаболітів (амінокислот, 

органічних кислот, вітамінів, нуклеотидів, проміжних продуктів катаболізму) і 

їх складання в основні клітинні макромолекули (білки, нуклеїнові кислоти, 

полімери, що утворюють клітинну стінку). Ріст і синтез цих продуктів 

максимальний, коли клітина максимально забезпечена субстратом. У 

періодичної культурі це має місце в експоненціальній– початок лінійної фази 

зростання. Таким чином, оптимізація процесу накопичення максимальної 

біомаси клітин в культурі і синтезу первинних продуктів обміну зводиться до 

оптимізації умов харчування і створення умов збалансованого зростання для 

культури. Накопичення продуктів обміну, що відбуваються в другій фазі 

розвитку культури (кінець лінійної – стаціонарна фаза), – запасних 

сполук(поліфосфатів, полісахаридів, ліпідів) або вторинних продуктів обміну 

(антибіотиків, терпенів, стероїдів), має для мікробної технології велике 

значення. Накопичення запасних сполук в клітинах має місце при 

незбалансованому зростанні внаслідок вичерпання з середовища якої-небудь 

біогенної речовини і лімітування процесу синтезу основних макромолекул. 

Синтез вторинних продуктів обміну (ідіолітів) має місце в разі уповільнення і 

зупинки росту клітин в кінці розвитку популяції (кінець стаціонарної фази – 

фаза відмирання), коли відбувається дерепресія ферментів, які каталізують 

реакції утворення даних сполук і репресованих на стадії збалансованого 

зростання. Оптимізація процесу синтезу запасних сполук і вторинних 

метаболітів більш складна, так як вимагає спеціальних знань про 

закономірності утворення тих чи інших макромолекул і специфічних підходів у 

кожному конкретному випадку. 

При лімітуванні зростання мікроорганізмів окремими елементами 

мінерального харчування відбувається уповільнення швидкості росту клітин, 

яке супроводжується значними змінами хімічного складу, головним чином, 

співвідношення основних і запасних макромолекул. Виявлення принципових 

закономірностей цих змін відкриває широкі можливості для спрямованої зміни 

складу мікробної біомаси та цільового одержання конкретних продуктів 
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мікробіологічного синтезу. Більш того, крім зміни спрямованості біохімічної 

програми синтезу основних і запасних сполук лімітування росту клітин тим чи 

іншим мінеральним елементом дозволяє додатково регулювати хімічну 

структуру окремих сполук, що входять до складу клітин. 

Відправним моментом є зміна співвідношення C/N в поживному 

середовищі. Клітини, лімітовані за нітрогеном і не здатні синтезувати основні 

сполуки (білки і нуклеїнові кислоти), споживаючи вуглець, направляють його 

на утворення різних безнітрогеновміснихсполуквуглецевої і ліпідної природи. 

Якісний склад запасних сполук, синтезованих при лімітуванняросту 

мікроорганізмів за нітрогеномна фоні збільшення вуглецю (збільшення 

відношення C/N), визначається специфікою фізіолого-біохімічних властивостей 

конкретних мікробних видів, а також штамів. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Приготувати 4 варіанти середовища з різними концентраціями 

амонійхлориду в середовищі (0,8; 0,4; 0,2 і 0,1 г / л): 

– в мікробіологічному боксі до 0,5 л фосфатного буфера над спиртівкою 

(або в боксі-ламінарі) додати 2,5 мл стандартного розчину феруму, 1,5 мл 

розчину мікроелементів, 2 мл розчину магнійсульфату і необхідний обсяг 

розчину амонійхлориду ( в 1 мл якого міститься 100 мг солі); розчин 

вуглецевого субстрату (з розрахунку 5-10 г / л фруктози); 

– близько 200 мл середовища відкинути; 

–300 мл середовища, що залишилося засіяти інокулятом, змивши 

культуру з однієї музейної пробірки (використовувати шпателі); 

– інокулят розлити в три ферментаційні колби по 100 мл (три біологічні 

повторності), використовуючи стерильний мірний посуд; 

– колби закрити ватно-марлевими пробками; 

– колби підписати (наприклад, 1а, 1б, 1в); 

– на ФЕК виміряти оптичну щільність (без розведення) кожного 

інокуляту; 
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– колби встановити на качалку. 

2. Протягом 3–4 днів проводити вимірювання оптичної щільності 

культури і за калібрувальною кривою– визначити концентрацію біомаси. 

3. Дані занести в табл. 1.5 

Таблиця1.5 – Показники росту культуриR. eutrophaзарізних ємкостой 

азоту 

Група Поточніпоказникикультури 

Т,ᵒС ОЩ Х, г/л 

№1. Час від початку досліду, год.    

№2. Час від початку досліду, год.    

№3. Час від початку досліду, год.    

№4. Час від початку досліду, год.    

 

Контрольні питання 

1. У чому специфіка метаболізму 

воденьокиснюючиххемоавтотрофнихмікроорганізмів? 

2. У чому основні труднощі культивування мікроорганізмів, що 

використовують газ? 

3. Що дозволяє фіксувати в ході культивування водневих бактерій метод 

Шлегеля? 

Література:[5, с. 67–68, 8, с. 122, 9, 53] 

 

Лабораторнаробота№ 5 

Тема. Матмоделювання  процесів біокаталізу та біотрансформації 

Мета: знайомство з математичними моделями і методикою 

компʼютерного моделювання процесів біотрансформації в біотехнології 

Матеріали і обладнання:програма для вирішення обчислювальних 

завдань– MatLab 

Короткі теоретичні відомості 
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Математичне моделювання можна розглядати як один з найбільш 

потужних методів та інструментів пізнання, аналізу та синтезу, який мають 

фахівці, відповідальні за розробку та функціонування складних технічних 

пристроїв і технологічних обʼєктів (наприклад, процесів, апаратів і систем біо- 

та хімічних технологій). Ідея математичного моделювання полягає в заміні 

реального обʼєкта його «образом»– математичною моделлю – і в подальшому 

вивченні моделі з метою одержання нових знань про цей обʼєкт. Робота не з 

самим обʼєктом (явищем, процесом), а з його математичною моделлю дає 

можливість відносно швидко і без істотних витрат досліджувати його 

властивості і поведінку в будь-яких мислимих ситуаціях (переваги теорії).  

Вивчаючи складні хіміко-технологічні процеси, апарати і фізико-хімічні 

явища, ми не можемо врахувати всі фактори: якісь виявляються суттєвими, а 

якимись можна знехтувати. При цьому висувається система припущень 

(гіпотез), яка ретельно обґрунтовується і дозволяє виявити і врахувати при 

математичному описі найбільш характерні риси досліджуваного обʼєкта. В 

результаті формується математична модель досліджуваного хіміко-

технологічного обʼєкта. 

В процесі компʼютерного моделювання дослідник має справу з трьома 

обʼєктами: системою (реальною, проектованою, уявною), математичною 

моделлю і програмою ЕОМ, що реалізує алгоритм розвʼязання рівнянь моделі. 

Традиційна схема компʼютерного моделювання, як єдиного процесу побудови і 
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дослідження моделі, що має відповідну програмну підтримку, може бути 

представлена як на рисунку 1.6 

Рисунок 1.6 –Схема організації процесу компʼютерного моделювання 

 

Виходячи з того, що компʼютерне моделювання застосовується для 

дослідження, оптимізації та проектування реальних хіміко-, біо- технологічних 

обʼєктів (систем), можна виділити наступні етапи цього процесу:  

1) визначення обʼєкта– встановлення меж, обмежень і вимірників 

ефективності функціонування обʼєкта;  

2) формалізацію обʼєкта (побудова моделі) – перехід від реального 

обʼєкта до деякої логічної схеми (абстрагування);  

3) підготовку даних – відбір даних, необхідних для побудови моделі, і 

подання їх у відповідній формі;  

4) розробку моделюючого алгоритму та програми ЕОМ;  

5) оцінку адекватності – підвищення до прийнятного рівня ступеня 

впевненості, з яким можна судити щодо коректності висновків про реальний 

об’єкт, отриманих на підставі звернення до моделі;  

6) стратегічне планування – планування обчислювального експерименту, 

який повинен дати необхідну інформацію;  

7) тактичне планування – визначення способу проведення кожної серії 

випробувань, передбаченої планом експерименту;  

8) експериментування – процес здійснення імітації з метою одержання 

бажаних даних і аналізу чутливості;  

9) інтерпретацію – побудова висновків за даними, отриманими шляхом 

імітації;  

10) реалізацію – практичне використання моделі та результатів 

моделювання. 

Біокаталіз і біотрансформація є процесами хімічного перетворення 

одного або більше речовин, що протікають під дією каталізаторів – ферментів, 
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що використовуються в очищеному вигляді, або у складі клітин 

мікроорганізмів або ізольованих тваринних або рослинних клітин.  

При цьому біотрансформація– це відносно неглибоке хімічне 

перетворення вже сформованої хімічної сполуки під впливом ферментів. При 

біокаталізі можливий синтез нової речовини з різних за структурою реагентів 

або розкладання складноїречовини під впливом ферментів. 

Зазвичай в процесі біотрансформації, навіть якщо вони здійснюються 

живими клітинами мікроорганізмів, цільовим продуктом є не біомаса, а 

продукт біотрансформації. Найкращим способом при цьому являється 

безперервний процес, в якому через апарат протікає рідина, а простір апарату 

заповнений імобілізованим каталізатором, який залишається в апараті 

впродовж досить тривалого часу.Найбільш традиційна схема апаратурної 

реалізації процесу біотрансформації представлена на рис. 1.7.  

Особливість рішення цієї задачі полягає в тому, що в даному реакторі є 

дві незалежні пористі структури. Перша з них є макропористою структурою, 

пори якої мають характерний розмір, вимірюваний від декількох міліметрів, і 

утворена ця структура порожнечами між гранулами біокаталізатора. Друга 

структура ємікропористою, пори її мають характерний розмір від декількох 

десятків мікрон. Формування цієї структури обумовлене будовою самих гранул 
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біокаталізатора. 

Рисунок 1.7 – Схема біореактора з нерухомою насадкою гранул 

біокаталізатора 

 

Матеріальний баланс для макроструктури з урахуванням процесу 

біотрансформації може бути представлений простим рівнянням, що включає 

дифузійне і конвективне перенесення і витрату, – приплив речовини за рахунок 

реакції біотрансформації: 

В обох рівняннях присутня швидкість реакції біотрансформації, яка 

залежить не лише від хімічної кінетики ферментативних реакцій, але і від 

масопровідностиу мікропористій структурі гранули біокаталізатора. Таким 

чином, це мається на увазі формулювання рівнянь масового балансу для 

мікроструктури гранул біокаталізатора у вигляді: 

 

Ускладнення в рішенні цієї системи рівнянь полягає в тому, що макро- і 

мікробалансвизначені в різних системах координат. Ця проблема є загальною 

при рішенні багатьох завдань у біотехнології, і часто вирішуються, 

використовуючи аналітичні наближення рішення мікробалансу. Проте засоби 

MatLab дозволяють зробити формулювання завдання в єдиній системі 

координат. Порядок рішення цієї задачі ілюструє програмний код       

(ДОДАТОК А). 
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Контрольні питання 

1. Які обʼєкти використовують в процесі компʼютерного моделювання? 

2. Для чого використовується комп’ютерне моделювання? 

3. Які існують етапи матмоделювання? 

4. Особливості матмоделювання процесу біотрансформації? 

Література: [10, с. 42–44, 11, с. 12, 12, с. 17, 13, с. 30] 

 

Лабораторнаробота№ 6 

Тема. Матмоделювання мембранних процесів в біотехнології 

Мета: освоїти математичне моделювання процесів і об’єктів, 

біотехнологічних систем і технологій на базі стандартних пакетів 

автоматизованого проектування 

Матеріали і обладнання:програма для вирішення обчислювальних 

завдань – MatLab 

 

Короткі теоретичні відомості 

Мембранні методи використовуються у біотехнології для виділення, 

очищення і концентрації продуктів. Усі вони зовні схожі на фільтрацію 

(оскільки схема процесу включає напівпроникну перегородку), але призначені 

для розділення часток різного розміру і декілька відрізняються по рушійній 

силі процесу і апаратурному оформленню. Так, наприклад, для відділення 

мікроорганізмів і зважених часток використовується мікрофильтрування.В 

процесі виділення і очищення продукту частіше використовуються мембранні 

методи іншого типу: діаліз, ультрафільтрування і обратний осмос, які 

дозволяють відділяти вже не лише тверду фазу, але і просто розчинені в рідині 

молекули, причому не обовʼязково дуже великі за розміром. Ультрафільтрація 

проводиться зазвичай при розмірах часток або молекул від 10 нм до 10 мкм, 

зворотний осмос і діаліз – при розмірах від 0,5 нм до 0,5 мкм. 
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Діаліз. У цьому процесі розчин, що містить високомолекулярні сполуки, 

відокремлений напівпроникною мембраною від камери, що містить чистий 

розчинник (воду або водні розчини солей). Низькомолекулярні речовини, що 

містяться в розчині, за рахунок дифузії через пори мембрани проходять в 

камеру пермеату, через яку безперервно протікає вода. Високомолекулярні 

речовини залишаються в розчині, і таким чином відбувається їх очищення від 

низькомолекулярних. Так, наприклад, відбувається знесолювання розчинів 

ферментів або вакцин. 

Мембрани для діалізу виготовляють з пергаменту, целофану і інших 

матеріалів. Нове поколіннядвалізуючих мембран представляє собою касети з 

великоюкількостюмікротрубок, вставлених в так званий модуль із загальним 

входом і загальним виходом (рис. 1.8).  

 

Рисунок 1.8 – Схема мембранного модуля діалізної установки 

 

Кожна мікротрубка мембранного модуля є шестигранною порожнистою 

трубкою, яка для спрощення даного завдання може бути представлена у вигляді 

циліндричного порожнистого елементу (рис. 1.9). Процеси, що відбуваються в 

мембранному модулі, ідентичні процесам, що відбуваються в 

одиничніймікротрубці. Тому в якості модельованої області може бути вибрано 
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довільнийперерізмікротрубки уздовж подовжньої осі (рис.1.10). 

 

Рисунок 1.9 – Схемне зображення мікротрубокдіалізної установки 

 

 

Рисунок 1.10 – Фізична модель мікротрубкидіалізної установки і схема 

модельованої області 

 

Звідси масові баланси для кожної з підобластей можуть бути записані 

таким чином: 

де С1– концентрація забрудника;  

D – коефіцієнт дифузії в рідкій фазі діалізату (пермеата);  

Dm– коефіцієнт дифузії в мембрані;  
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w – швидкість рідкої фази діалізату (пермеата). 

При подальшому розгляді завдання ми повинні врахувати, що довжина 

мікротрубки значно перевищує її діаметр. Тому необхідно ввести нову 

величину координати z, згідно з рівнянням: 

𝑧 =
𝑧

𝑘𝑧
 

і𝜕𝑧 = 𝑘𝑧 ∗ 𝜕𝑧, 

𝑘𝑧 – маcштабний коефіцієнт. 

З урахуванням знову введеної координати коефіцієнт дифузії по кожній з 

підобластей може бути представлений як анізотропна величина: 

У даному завданні швидкісний вектор рідкої фази може бути заданий в 

аналітичному виді: 

 

Схемний розподіл концентрації в модельованій області може бути 

і 
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відображено наступним чином (рис. 1.11). 

 

Рисунок 1.11 – Схема розподілу концентрації в модельованій області 

Для замикання математичної моделі необхідно ввести граничні і 

початкові умови. Граничні умови визначаються у відповідністю із схемою (рис. 

1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Схема встановлення граничних умов 

 

Граничні умови для вхідних меж визначаються таким чином: 

На виході з розрахункової області граничні умови набирають вигляду: 

де n − нормальний вектор до поверхні. 
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Граничні умови на поверхнях розділу рідина-тверде тіло задаються у 

виді: 

 

Результати рішення поставленої задачі ілюструютьрис. 1.13 і 1.14. 

 

Рисунок 1.13 – Розподіл концентрації і швидкісних векторів в рідкій фазі 
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Рисунок 1.14 – Розподіл концентрації забрудника в діалізаті і мембрані 

 

Контрольні питання 

1. Для чого у біотехнології використовуються мембранні методи? 

2. Назвати мембранні методи, що використовуються в процесі очищення і 

виділення продукта? 

3. З якого матеріалу виготовляють мембрани для діалізу? 

4. Особливості матмоделювання мембранних процесів в біотехнології? 

Література:[10, с. 44–45, 14, с. 184, 15, с. 8] 

 

Лабораторне заняття № 7 

Тема. Матмоделювання біотехнологічних процесів у медицині 

Мета:набуття навичок у математичному моделюванні біотехнологічних 

процесів у медицині на прикладі протиракової операції 

Матеріали і обладнання:програма для вирішення обчислювальних 

завдань – MatLab 

Короткі теоретичні відомості 

Нині біотехнологія активно використовується в медицині для отримання 

вакцин, антибіотиків, вітамінів, імуномодуляторів, інсуліну, імунодепресантів, 

кровозамінників, моноклональних антитіл.  
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В якості одного з прикладів біотехнологічного процесу, що 

використовується в медицині, є процес протиракової операції. Обʼєктом 

протиракової операції виступає печінка. Захід полягає в підключенні металевих 

електродів до ураженої ділянки органу (рис. 1.15). При цьому під впливом 

електричного струму на аноді відбуваються наступні хімічні перетворення: 

В результаті цих реакцій pH середовища в області анода підкисляється, 

що призводить до руйнування гемоглобіну і зрештою до деструкції пухлини. 

Рисунок 1.15 – Загальна схема процесу 

Дана математична модель зводиться до розгляду дифузії компонентів 

протікаючих хімічних реакцій. В цьому випадку матеріальний баланс можна 

записати у виді: 

де Сi − концентрація компонента; 

Ri − швидкість реакції;  

zi − заряд іонів i- го компонента; 



 

36 
 

                  рухливість; 

 

V– напруга; 

F – константа Фарадея. 

Розподіл електромагнітного поля описується рівнянням виду: 

Щільність потоків речовини для першої і другої реакції може бути 

виражена відповідно: 

Початкова концентрація може бути прийнята рівною . Сi = Ci0 

Початковий розподіл потенціалу може бути описаний рівнянням виду: 

де ra − радіус анода; k0 − провідність середовища при t = 0. 

Результати рішення поставленої задачі ілюструють рисунки 1.16–1.17. 
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Рисунок 1.16 – Розподіл рН середовища в різні періоди часу 

                                    а                                             б 

Рисунок 1.17 – Розподілення концентрації: 

а – протонів водню в різні періоди обробки;  

б – йонів хлору в різні періоди обробки 

 

Контрольні питання 

1. Які продукти отримують завдяки біотехнології в медицини? 

2. Навести приклад біотехнологічного процесу, що використовується в 

медицині. 
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Література:[10, с. 48–51, 17, с. 236] 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 90–100 відмінно 

Відповідьчітка, структурована, логічна; включає у себе узагальнення та 

систематизованіпоняття; побудована на основіматеріалівлекцій, 

кількохпідручників; аргументованепосилання на додатковінауковіджерела 

(атласи, схеми), спеціальнулітературу, власнінауковідоробки, 

володіннялатиною, наведенняприкладів, порівняльнийаналіз. 

ВС 75–89 добре 

Відповідьлогічна, чітка, структурована; глибокерозумінняматеріалу, яке 

включає у себе узагальнення та систематизацію понять; побудована на 

основілекцій і кількохпідручників. 

DE 60–79 задовільно 

Відповідьпослідовна, чітка, структурована; 

роз’ясненняпереважноїбільшості понять; глибокепоясненняпозицій; 

використаннялекційногоматеріалу та одного підручника. 

FX 35–59 незадовільно (ізможливістю повторного складання) 

Послідовне, але не повневідтворенняматеріалу; відповідь не 

достатньоструктурована; роз’яснюваннябільшостіпозицій; знання 1/3 

латинськихтермінівлатиною. 

F 0–34 незадовільно (з обов’язковимповторнимвивченням курсу) 

Виступповерхневий, базується на основіпрочитаноїлекції; відповідь 

хаотична, фрагментарна; відтвореннязаученогоматеріалу без 

усвідомленняйогосуті. Відповідь не послідовна, безструктурна; розуміння і 

розкриттятількиокремих понять; без латинськихтермінів 
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Методичні вказівки щодо лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 101 ‒ «Екологія» освітньо-професійної 

програми підготовки «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» 
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