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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Моделювання систем та процесів в екологічній 

біотехнології» є фундаментальною в системі базової вищої освіти під час 

підготовки магістрів зі спеціальності 101 – «Екологія» за науково-освітньою 

програмою «Екобіотехнологія та біоенергетика». 

Метою навчальної дисципліни є забезпечення майбутнього спеціаліста 

необхідним обсягом знань, засвоєння теоретичних основ і формування 

відповідних практичних навичок щодо моделювання біотехнологічних процесів 

для забезпечення створення природоохоронних виробництв.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Моделювання 

систем та процесів в екологічній біотехнології» є набуття стійких навичок 

щодо:  

− спеціальних знань щодо теоретичних і методологічних особливостей 

моделювання біотехнологічних процесів; 

− вивчення типів моделей, що використовуються у біотехнології; 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;  

− принципи застосування диференціальних рівнянь під час моделювання 

біотехнологічних процесів;  
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− 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 роботи під час вивчення навчальної дисципліни 

«Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології» є лекції, 

практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота. 

Під час самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал, 

джерела літератури із запланованих тем, готують реферати та доповіді до 

практичних занять, виконують практичні завдання з побудови схем, графіків, 

розв’язання задач. Під час індивідуальної роботи з викладачем студенти 

консультуються з питань підготовки до практичних занять, написання 

рефератів і доповідей, курсової роботи, відпрацьовують пропущені заняття і 

незадовільні оцінки.  

Формами контролю за процесом та результатами засвоєння матеріалу 

під час вивчення навчальної дисципліни є поточний модульний контроль 

успішності, іспит. Модульний контроль проводиться у формі тестування або 

контрольної роботи. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Моделі динаміки біологічних популяцій 

Мета: ознайомитися з використанням диференціальних рівнянь для 

моделювання біологічних систем і процесів. 

Короткі теоретичні відомості 

Розглянемо моделі, за допомогою яких можна краще зрозуміти наслідки 

прогресії розмноження і її обмежень. Ці нескладні математичні моделі 

застосовуються в еволюції, генетиці, екології, біофізиці, демографії, медицині і 

так далі. Для розгляду прогресії розмноження у простих ситуаціях можна не 

враховувати генетичну структуру популяції, а сконцентрувати усю увагу на 

зміні чисельності популяції N у часі t. Це перше спрощувальне припущення 

моделі. Основний показник, що характеризує популяцію певного виду − 

швидкість природного збільшення популяції (r). Це середнє число нащадків, що 

виникають від однієї особини популяції за одиницю часу: r = b − d,                    

де b − середня народжуваність на одну особину за одиницю часу; d − середня 

смертність у перерахунку на одну особину за одиницю часу. 

Приклад. На початку спостереження популяція складалася з 800 особин. 

За рік народилося 150 особин (ос./год), а померло 50. Оцінити швидкість 

природного збільшення популяції (r). 

Розв’язання:  

r = 150 (ос./год)/800 (ос.) − 50 (ос./год)/800 (ос.) = 0,125 1/рік.  

Зміну чисельності популяції в часі можна виразити через швидкість. Сама 

швидкість, також як і чисельність, може змінюватися у часі. Наприклад, 

природним є таке припущення: чим більша чисельність популяції в цей момент, 

тим вища швидкість збільшення чисельності. 

Біологічний метод боротьби з небажаним видом. Необхідно визначити 

мінімальну швидкість n* для поступового зниження до нуля чисельності 
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нормальних самців, тобто достатню, щоб х(t) → 0. Можна скласти рівняння 

зміни чисельності нормальних і стерильних самців: 

,                              (1.1) 

 

де r = b−d − це постійна швидкість природного збільшення щільності 

нормальних самців; δх2 − зниження швидкості зростання щільності через 

конкуренції між нормальними самцями;  δу2 – зниження швидкості зростання 

щільності через конкуренції між стерильними самцями; δху – зниження 

швидкості зростання щільності через конкуренції між нормальними і 

стерильними самцями. 

Розв’язання цієї системи рівнянь показало, що х(t) → 0, якщо . 

Приклад. Скільки стерильних самців необхідно вводити в популяцію 

комах за одиницю часу на одиницю площі, щоб х(t) → 0, якщо r = 1 ,               

а δ = 0,01 ? Для розв’язання досить підставити ці значення у попередню 

формулу:  особин за годину, тобто не менше 2400 особин за добу 

на одиницю площі. 

Завдання до теми 

1. Надати характеристику швидкості природного приросту популяції. 

2. Описати біологічний метод з небажаним видом. 

3. Як визначити середнє число нащадків, що виникають від однієї 

особини популяції за одиницю часу? 

Контрольні питання 

1. Через яку зміну можна виразити зміну чисельності популяції? 

2. У яких галузях застосовують математичні моделі? 

3.У чому полягає суть природного припущення? 

Література: [1, с. 18–19].  
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Практична робота № 2 

Тема. Кінетичні характеристики процесу біосинтезу  

Мета: ознайомитись з кінетичними характеристиками процесу 

біосинтезу. 

Короткі теоретичні відомості 

Мета біотехнології − отримання цінних продуктів з використанням 

біохімічної діяльності живих організмів (можливо, модифікованих), 

ізольованих клітин або їх компонентів. З огляду біотехнології метаболізм − це 

сукупність хімічних реакцій, що забезпечують утворення і розпад біохімічних 

продуктів в процесі розвитку, розмноження і загибелі клітин. 

Основними видами біохімічної діяльності мікрооб’єктів, що 

використовуються у біотехнології зазвичай є такі.  

1. Зростання клітинної маси біореагентів, які і є продуктом. До цього 

класу процесів належить отримання пекарних дріжджів у харчовій 

промисловості, кормових дріжджів у сільському господарстві, вакцин у 

медицині.  

2. Утворення (біосинтез) у процесі зростання і розвитку клітин цінних 

біохімічних продуктів. Деякі з них виділяються в середовище (позаклітинні 

продукти), деякі накопичуються у біомасі (внутрішньоклітинні продукти). У 

цих випадках виробництво існує заради отримання таких продуктів, а не самої 

біомаси, яка часто є баластом. Приклад − отримання полісахаридів − 

позаклітинних продуктів бактерій Bacillus mucilaginosus і Rhizobium 

legiminosarum. Ці препарати мають високий імуномодулюючий ефект.  

3. Біотрансформація − процес, у результаті якого під впливом біологічної 

діяльності мікроорганізмів або культури клітин, можливо, за участю ферментів 

(біологічних каталізаторів), відбувається зміна хімічного складу початкової 

хімічної речовини. Прикладами процесу біотрансформації є перетворення 

глюкози на фруктозу під впливом ферменту глюкоізомерази або гліцерину на 

діоксиацетон під впливом глюконобактерій. 
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4. Споживання мікроорганізмами з рідких середовищ різних речовин, 

наприклад, забрудників. У цих процесах біомаса мікроорганізмів є проміжним 

агентом. Такі процеси застосовують під час біохімічного очищення стічних вод. 

5. Вилуговування за допомогою мікроорганізмів, тобто переведення у 

розчинений стан деяких речовин, що знаходяться у твердих тілах. Прикладом 

цих процесів є мікробіологічне вилуговування металів з руд у видобувній та 

металургійній промисловості. 

6. Використання біохімічної діяльності мікроорганізмів для утворення 

газів, зокрема, для створення пористих матеріалів. Подібні технології 

використовують, наприклад, у харчовій промисловості під час виробництва 

хліба, шипучих напоїв (пиво, шампанське) та ін. 

У природних умовах метаболізм налагоджений так, щоб виробити лише 

необхідну кількість метаболітів. У біотехнологічному виробництві, 

контрольованому людиною та націленому на отримання прибутку, така 

ситуація неприйнятна. Для виробничих цілей необхідно вивчити кінетику 

біохімічних реакцій, тобто закономірності їх протікання у часі. Зважаючи на 

складність названих процесів для їх опису і прогнозування зазвичай 

застосовують дескриптивні математичні моделі, що ґрунтуються на 

диференціальних рівняннях. 

Кінетичні характеристики процесу − кількісні показники протікання 

біохімічних перетворень. Основні показники процесу характеризують біомасу, 

субстрат і продукт. Відповідно стан процесу в простих випадках визначається 

такими показниками: 

− щільність (чи біомаса) мікроорганізмів або культури клітин у 

біореакторі: надалі вона позначається x; розмірність цього показника − г/л, г/см3 

(чи г);  

− концентрація поживного середовища − субстрату (чи його основного 

компонента) − s, г/л; 
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− концентрація основного продукту метаболізму − p, г/л; ним може бути 

не лише позаклітинний продукт біосинтезу мікроорганізмів, але сама їх 

біомаса, її компонент (внутрішньоклітинний продукт) і т. д. 

Відповідно до цього спрощеного переліку показників розроблений ряд 

кінетичних моделей, поданих на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 − Взаємопов’язані моделі біотехнологічного процесу 

 

Завдання до теми 

1. Описати основні види біохімічної діяльності мікрооб’єктів. 

2. Які мікроорганізми використовують під час отримання полісахаридів? 

3. Перетворення глюкози на фруктозу під впливом ферменту 

глюкоізомерази або гліцерину в діоксиацетон під впливом глюконобактерій – 

це приклад якого процесу? Надати визначення процесу. 

Контрольні питання 

1. Що таке метаболізм з огляду біотехнології? 

2. Що характеризують кінетичні показники процесу? 

Література: [1, с. 26–27; 2, с. 17–19]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Модель кінетики біомаси  

Мета: ознайомитися з моделями кінетики біомаси, проаналізувати типові 

та найчастіше використовувані на практиці моделі. Зазначити математичні 

аспекти моделей. 
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Короткі теоретичні відомості 

Моделювання кінетики біомаси 

Підґрунтя біотехнологічного процесу – розвиток популяції 

мікроорганізмів у часі. За відсутності обмежень на зростання популяції 

мікроорганізмів, його динаміку можна описати найпростішим диференціальним 

рівнянням зі структурою: 

                                                       (3.1) 

де x – щільність (або біомаса) популяції, r – швидкість її збільшення, t – час. 

Розв’язання цього рівняння: x = x0e
rt, де x0 – початкова щільність 

популяції; е – основа натурального логарифма. 

Якщо параметр r більше нуля і постійний в часі, то зростання чисельності 

(або біомаси, щільності популяції) не обмежений. Але в біореакторі величина r 

не постійна, вона залежить від мінливих, частково контрольованих умов. 

Пояснимо, що при r > 0 щільність популяції (x) зростає тим швидше, чим 

більше r, при r = 0 щільність постійна, а при r <0 – знижується (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Залежність x від t за різних значень r. 

 

У моделях біотехнологічних процесів замість параметра r, який зазвичай 

вважається постійним, часто використовують позначення μ, питому швидкість 

зростання щільності (біомаси) популяції мікроорганізмів. Під час моделювання 

кінетики біомаси передбачається, що на зростання впливають, найперше, зміни 

μ. Отже, основне рівняння зростання популяції запишемо у вигляді: 
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                                                       (3.2) 

Найпростіший приклад – абіотичне обмеження на прогресію 

розмноження, викликане кінцевим об’ємом біореактора. У цьому разі можна 

взяти: μ = r (1–x/Kmax), де Kmax – максимально допустима щільність популяції, 

яка визначається цим обсягом. Параметр μ в процесі росту популяції 

змінюється від μ0 = r (1–x0/Kmax) до μ = 0. Розв’язання рівняння з такою зміною 

μ – це S-подібна крива зростання x. 

Обговоримо різні причини зміни параметра μ і їх вплив на кінетику 

щільності популяції. 

Вплив концентрації живильного середовища – субстрату 

Залежно від конкретного біотехнологічного процесу, штаму 

мікроорганізмів і субстрату залежність μ від s – концентрації конкретного 

субстрату може мати найрізноманітніший модельний характер. Наприклад, 

відповідно до найпростішої моделі Кобоз’єва питома швидкість росту μ прямо 

пропорційна концентрації субстрату, доступного популяції мікроорганізмів. 

Тобто μ = Ks (рис. 3.2), де K – константа, характерна для конкретних умов 

біотехнологічного процесу. 

 

Рисунок 3.2 – Залежність μ(s) за моделлю Кобоз’єва 

 

Отже, збільшуючи концентрацію (s) субстрату, можна домогтися різкого 

прискорення зростання біомаси (x) або навпаки – зі зниженням s, що випливає з 

рівняння: 

.                                           (3.3) 



 

13 
 

В іншій моделі Блекмана з невеликими концентраціями s модельна 

залежність та ж, що в моделі Кобоз’єва (μ = Ks), але з s, більших певного порога 

s*, питома швидкість росту μ вже не змінюється: 

.                                (3.4) 

Для конкретного процесу значення порога підбирається емпірично – на 

підставі досвідчених даних. Графічно модель Блекмана зображена на рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Залежність μ(s) за моделлю Блекмана 

 

Найчастіше застосовуються більш складні моделі залежностей μ(s): 

– модель Моно: 

 ,                                                     (3.5) 

у якій передбачається, що зі збільшенням s відбувається поступове наближення 

питомої швидкості росту μ до порога «насичення» μm (рис. 3.4а); 

– модель Мозера: 

 ,                                                   (3.6) 

передбачає S-образну залежність μ (s) (рис. 3.4б); 

– модель Андрюса: 

 ,                                           (3.7) 

ураховує можливість інгібувального впливу на популяцію завищених 

концентрацій субстрату (рис. 3.4в) та інші моделі, які описані, наприклад, у 

роботі Д. С. Дворецького з співавторами (2005 р.). 
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Рисунок 3.4 – Залежність μ(s) за моделями Моно (а), Мозера (б) і Андрюса (в) 

 

Насправді на питому швидкість росту популяції часто впливає не один, а 

кілька субстратів. Використовують різні багатосубстратні модельні залежності. 

Найчастіше доводиться ураховувати вплив двох субстратів (наприклад, 

вуглецевого і азотного, вуглецевого та кисневого). Добирають один з чотирьох 

основних типів рівнянь для параметра μ: 

– мультиплікативні моделі, де загальна функція впливу на μ є похідна 

однофакторних впливів субстратів, причому кожен фактор автономний та може 

мати свою власну залежність f: 

 .                                      (3.8) 

Наприклад, вплив одного субстрату описується залежністю за Моно, а 

другого – з пригніченням за Андрюсом: 

 ;                                (3.9) 

– адитивні моделі, де багатофакторна функція є сумою однофакторних. 

Такі залежності зустрічаються досить рідко, частіше для двох субстратів одного 

призначення (наприклад, два вуглецевих субстрату: глюкоза і лактоза, глюкоза 

та крохмаль і т. д.): 

 ;                                    (3.10) 

– альтернативні моделі, де залежність μ від декількох (k) субстратів 

підпорядковується принципу кінетичного мінімуму: 

 .                                      (3.11) 
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Це рівняння передбачає, що для кожного субстрату існує своя залежність 

μi (si). Саме вона діє, якщо лімітуючим фактором є цей субстрат. Тобто 

мікроорганізми ростуть зі швидкістю, нижчою з k можливих залежностей μi(si); 

– моделі з неподільними змінними. Три попередні типи моделей, 

незважаючи на удавану відмінність, схожі в одному. Вони формуються з 

однофакторних залежностей. Однак можливі й складніші випадки, якщо 

багатофакторну залежність важко поділити на однофакторні. Наприклад, існує 

рівняння «конкурентного гальмування» другим субстратом: 

 .                                        (3.12) 

Особливий інтерес являє собою модель Контуа, що враховує дію на 

питому швидкість росту популяції одночасно стимулювального впливу 

концентрації субстрату і пригнічення росту самої біомаси (x) мікроорганізмів;  

– модель Моно: 

 .                                                  (3.13) 

Підбір (ідентифікація) тієї чи іншої моделі для опису кінетики 

конкретного біотехнологічного процесу, а також її настроювання (підбір 

значень констант K, s*, μm,, k та ін.), проводиться на підставі літературних 

відомостей та власних експериментальних даних. Конкретні ситуації наведені, 

наприклад, у роботі Т. Г. Волового зі співавторами (2008 р.). При цьому 

зазвичай використовують метод найменших квадратів. Потім проводять 

перевірку адекватності отриманої моделі. Тільки після цього її можна 

застосовувати для прогнозу і підбору контрольованих впливів на процес. 

Приклад буде наведений наприкінці розділу. 

Вплив концентрації основного продукту метаболізму 

Зростання мікроорганізмів часто залежить не тільки від концентрації 

субстрату s в біореакторі, але також і від p – концентрації продукту 

метаболізму. До того ж зазвичай накопичення продуктів знижує (пригнічує) 

швидкість росту. Так, у процесі утворення етанолу дріжджами під час 

накопичення спирту в культурі починає наростати процес інгібування клітин. 
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Інгібування ураховується моделями різних типів, які підбираються за 

даними експериментів. Найбільш простою є модель Хіншельвуда, яка 

описується рівнянням: 

 .                                          (3.14) 

Графічне зображення цього рівняння подано на рис. 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Інгібування питомої швидкості росту мікроорганізмів 

продуктом метаболізму за моделлю Хіншельвуда  

 

Складніша модель Єрусалимського (рис. 3.6) описується рівнянням: 

 ,                                                 (3.15) 

де Kp – константа інгібування продуктом, μm – максимальна питома швидкість 

росту. 

 

Рисунок 3.6 – Залежність μ (p) за моделлю Єрусалимського 
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Модель частково інгібувального продукту. Іноді продукт частково інгібує 

швидкість росту мікроорганізмів – не до нуля, а до певного нижнього порога μ0. 

Це графічно виражено на рис. 3.7 (порівняйте з рис. 3.6). 

 

Рисунок 3.7 – Вплив частково інгібувального продукту на питому швидкість 

росту мікроорганізмів 

 

Модель стимулювального продукту. Зрідка трапляються процеси, у яких 

продукт метаболізму, що виділяється клітинами, не пригнічує, а стимулює 

зростання культури. Продукт є по суті, стимулювальним субстратом або 

ферментом. Це відображено на рис. 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Вплив стимулюювального продукту на питому швидкість росту 

мікроорганізмів 

 

Вплив відмирання мікроорганізмів 

Усі розглянуті раніше моделі стосувалися власне розмноження 

мікроорганізмів. Однак існує уявлення про те, що у процесі розвитку будь-якої 

популяції одночасно зі зростанням відбувається дисиміляція, тобто відмирання 
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мікроорганізмів. Зазначене уявлення добре узгоджується з експериментальними 

даними біотехнології. Тому моделі зростання біомаси мають ураховувати вплив 

на μ не тільки b – питомої швидкості народжуваності (розмноження), але і d – 

питомої швидкості смертності (дисиміляції) мікроорганізмів: 

 .                                         (3.16) 

Крім найпростіших припущень про слабкий вплив дисиміляції (d = 0) або 

з постійним значенням d = Kd, у рівняннях кінетики біомаси використовують 

складніші моделі: 

– модель Ферхюльста, де питома швидкість відмирання біомаси прийнята 

пропорційною щільності (біомасі) популяції: 

 ;                                                  (3.17) 

– модель Рамкрішни, де відображена динаміка взаємодії продукту і 

біомаси мікроорганізмів, а саме, питома швидкість дисиміляції біомаси 

пропорційна p – концентрації продукту метаболізму:  

 ;                                                  (3.18) 

– модель Колпикова, яка пов’язує питому швидкість дисиміляції з 

впливом s – концентрації субстрату: 

 ,                                             (3.19) 

де μd – максимальна питома швидкість дисиміляції з нульовою концентрацією 

субстрату, Kd – константа інгібування процесу дисиміляції. 

Ця модель надає змінну швидкість відмирання під час процесу. Поки 

субстрату багато, відбувається зростання, а відмирання майже немає. Зі 

зменшенням концентрації субстрату швидкість відмирання біомаси плавно 

підвищується. Така картина вважається правдоподібною. 

Для ілюстрації спільного впливу значень b і d безпосередньо на x(t) – 

щільність (біомасу) використовуємо модель Ферхюльста: d = Kdx. Рівняння 

набуває вигляду, що є окремим випадком рівняння Бернуллі: 

 .                                     (3.20) 
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Розв’язання цього рівняння: x(t) = (Ce-bt + Kd/b)-1, де C = x(0)-1 – Kd/b. Хід 

кривої x(t) істотно залежить від співвідношення x(0) – початкової щільності 

(біомаси) і Kd/b. Якщо x (0) > (Kd/b)-1, то щільність поступово знижується до 

рівня, рівного (Kd/b)-1 (крива а на рис. 3.9), якщо x (0) < (Kd/b)-1 – навпаки 

підвищується до того ж рівня (крива б). 

 

Рисунок 3.9 – Зміна щільності (біомаси) популяції 

 

Окрім зазначених чинників на кінетику росту мікроорганізмів впливає 

температура, рН середовища. Як і в будь-якій кінетиці, ці параметри впливають 

на константи в кінетичних моделях зростання мікроорганізмів. Загалом будь-

яка з констант не є постійною, тому в певній мірі може бути схильна до їх 

впливу. Однак у кінетичних рівняннях для росту популяції найчастіше 

вважають, що, наприклад, температура істотно впливає на μm – максимальну 

питому швидкість росту, а на інші константи – в меншою мірою. Для обліку 

подібного впливу в наведених вище моделях добирають значення констант, 

відповідних конкретним умовам процесу, або вносять функції – залежності 

констант від умов середовища у явному вигляді. Потім, як уже зазначалося, 

отримані експериментальні дані обробляють методом найменших квадратів і 

перевіряють адекватність отриманої моделі. 

Завдання до теми 

1. Надати визначення моделі Кобз’єва з графіком. 

2. Які складніші моделі залежностей μ (s) застосовуються найчастіше? 

3. Описати основні типи рівнянь, якщо є кілька типів субстратів. 

4. Які моделі застосовуються для визначення швидкості відмирання 

біомаси?  
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Контрольні питання 

1. Які чинники впливають на кінетику росту мікроорганізмів? 

2. Від чого залежить зростання мікроорганізмів у біореакторі? 

3. Як проводиться добір тієї чи іншої моделі для опису кінетики 

конкретного біотехнологічного процесу, а також її настроювання? 

4. Який параметр у біотехнологічних процесах уважається постійним? 

Література: [1, с. 36–39; 2, с. 19–30]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Моделювання кінетики утворення продукту метаболізму 

Мета: ознайомитися з моделюванням кінетики утворення продукту 

метаболізму.  

Короткі теоретичні відомості 

Одночасно з ростом мікроорганізмів або за певного зсуву в часі, але у 

тому ж біотехнологічному процесі, відбувається біосинтез продуктів 

метаболізму. Закономірності цього процесу також вимагають свого 

математичного опису. За аналогією з μ – питомої швидкості зростання 

мікроорганізмів уводиться параметр q – питома швидкість біосинтезу 

основного продукту, яка входить до складу рівняння, аналогічне за структурою: 

 .                                                      (4.1) 

У моделях біотехнологічних процесів параметр q для продуктів, 

пов’язаних з ростом мікроорганізмів, може бути виражений простою 

залежністю q = Kμ. Складніший вираз було запропоновано Людекінгом і Пайр: 

 .                                                (4.2) 

У цьому разі частина продукту утворюється безперервно, незалежно від 

зростання мікроорганізмів, а частина – пропорційно питомій швидкості росту 

популяції.  

Використовують і складніші нелінійні залежності q від μ: 

 або  .                                (4.3) 
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Перша з них дає опуклу криву, що виходить з початку координат 

(рис. 4.1, а), друга – увігнуту (рис. 4.1, б) 

 

Рисунок 4.1 – Нелінійні залежності q від μ 

 

Дослідження показали, що застосовні майже такі ж форми залежностей q 

від p, s, як у моделях Моно, Мозера, Андрюса, Контуа для μ – питомої 

швидкості росту мікроорганізмів. Те ж стосується до впливу на q температури і 

рН середовища. Ідентифікація та налаштування модельних залежностей для 

конкретних ситуацій, як уже зазначалося, проводиться емпірично. 

Для біосинтезу продуктів метаболізму часто недостатньо урахування 

названих чинників середовища. Адже в біосинтезі беруть участь 

внутрішньоклітинні ферменти мікроорганізмів, проміжні продукти, уміст яких 

у клітині залежить від передісторії розвитку культури. Однак ці залежності 

дуже складні. Тому під час моделювання використовують різні спрощені 

способи оцінювання впливу на q вікового стану популяції мікроорганізмів. 

Зокрема, японським ученим Аібой був запропонований простий спосіб: 

використовувати для оцінювання віку культури так званий середній вік як 

параметр, що визначає біосинтетичну активність культури. Популяція умовно 

ділиться на n вікових груп і, позначає вік i-ої групи (i = 1 ... n). Оцінюється Δi 

частка кожної групи в популяції, до того ж можна врахувати зміни часткою Δi 

від часу протікання біотехнологічного процесу. Тоді середній, точніше 

середньозважений вік мікроорганізмів (клітин), які беруть участь в біосинтезі, 

дорівнює: 

.                                      (4.4) 
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Наприклад, досить часто вплив параметра  на кінетику біосинтезу 

продуктів метаболізму збільшується по q, але з насиченням (рис. 4.2). Такий 

вплив зручно виразити у формі, схожій на рівняння Моно: 

 або  .                             (4.5) 

Перша з двох модельних кривих (рис. 4.2, крива а) виходить з початку 

координат, друга (рис. 4.2, крива б) – з точки q0. 

Якщо, навпаки, q убуває із середнім віком, то краще підходить вираз, 

подібний моделі Єрусалимського (рис. 4.2, в, г): 

 (крива в) або .                 (4.6) 

 

 

Рисунок 4.2 – Варіанти модельних залежностей q – питомої швидкості 

біосинтезу продукту від середнього віку мікроорганізмів популяції  

 

Використовуються й інші модельні залежності q від . Зокрема, вдалою в 

багатьох випадках виявляється кусково-лінійна апроксимація з областю ( 1 – 

2) максимуму q (рис. 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Варіант кусково-лінійної залежності q від  
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Іноді синтезовані продукти метаболізму залишаються не зовсім стійкими. 

Часто вони настільки лабільні, що руйнуються уже в самому процесі синтезу. 

Тому, описуючи матеріальний баланс за продуктом метаболізму, необхідно 

враховувати кінетику його інактивації (деградації). Для цього в праву частину 

рівняння (4.1) додають член (Q), що відображає загальне зниження швидкості 

зміни p – концентрації продукту через його інактивації: 

.                                              (4.7) 

Можуть бути різні варіанти моделювання кінетики деградації продукту: 

а) деградація відсутня: Q = 0; 

б) деградація відбувається з постійною швидкістю: Q = K; 

в) швидкість деградації продукту прямо пропорційна його концентрації: 

Q = Kp; 

г) деградація відбувається за рівнянням так званої хімічної кінетики з 

показником ступеня n (більшим чи меншим за 1): Q = Kpn; 

д) деградація залежить не тільки від концентрації продукту, але і від 

щільності популяції: Q=Kpx; 

е) швидкість реакції деградації залежить від щільності популяції та 

зростає з концентрацією продукту до межі, що залежить від біомаси: 

 .                                                   (4.8) 

Завдання до теми 

1. Описати різні варіанти моделювання кінетики деградації продукту. 

2. Побудувати графік кусково-лінійної залежності q від . 

Контрольні питання 

1. Що визначає середній вік як параметр? 

2. Які ферменти мікроорганізмів беруть участь у біосинтезі? 

3. Який вчений запропонував використовувати для оцінювання віку 

культури середній вік як параметр? 

4. Описуючи матеріальний баланс за продуктом метаболізму, що 

необхідно враховувати? 

Література: [1, с. 28–36]. 
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Практична робота № 5 

Тема. Моделювання кінетики утилізації субстрату  

Мета: вивчити принцип моделювання кінетики утилізації субстрату. 

Короткі теоретичні відомості 

Для повноти «балансу» частин біотехнологічного процесу слід доповнити 

загальну модель рівнянням споживання субстрату, точніше швидкості 

зниження вмісту субстрату: 

.                                  (5.1) 

У правій частині підсумовуються витрати на власне зростання популяції 

мікроорганізмів (Q1), на утворення продукту метаболізму (Q2) і на підтримку 

життєдіяльності мікроорганізмів (Q3). Q1 у найпростішому варіанті пов’язано з 

правою частиною рівняння (3.2): Q1 = K1μx, де K1 – константа. Q2 можна 

виразити через праву частину рівняння (4.1): Q2 = K2qx. Q3 спрощено можна 

вважати величиною, пропорційною щільності мікроорганізмів: Q3 = K3x. 

Завдання до теми 

1. Використовуючи літературні джерела, вибрати субстрат і визначити 

його характеристики для створення моделі кінетики субстрату. 

Контрольні питання 

1. Надайте характеристику кінетичної моделі. 

2. Які складові належать до рівняння кінетики утилізації субстрату? 

Література: [1, с. 39]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Моделі накопичення L-лейцину 

Мета: ознайомитися з моделлю накопичення L-лейцину. 

Короткі теоретичні відомості 

L-лейцин – незамінна амінокислота, необхідна для промислового 

отримання лізину, тому що виробництво останнього ґрунтується на 

лейцинозалежних штамах. Лізин широко застосовують у сільському 

господарстві як кормову добавку. Сам L-лейцин застосовується, наприклад, у 
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спортивному харчуванні, тому що є попередником незамінних жирних кислот, 

що входять до складу клітинних мембран. Основний спосіб виробництва          

L-лейцину – мікробіологічний синтез використанням штаму Corynebacterium 

glutamicum. Розглянемо приклад моделювання процесу отримання L-лейцину з 

роботи Д. С. Осипова (2002 р.).  

Приклад. Біосинтез проводився у лабораторному біореакторі. Для 

побудови моделі у відбраних пробах визначалася оптична щільність розчину – 

x, зміст L-лейцину – p і зміст субстрат-редукуючих речовин (РВ) за Бертраном 

– s. Під час процесу біосинтезу (час t) були отримані п’ять експериментальних 

вимірювань цих показників. Результати вимірювань основних показників у 

процесі накопичення продукту метаболізму − L-лейцину наводяться у таблиці. 

 

Таблиця 6.1 Основні показники процесів метаболізму − L-лейцину  

Тривалість 

процесу (години) 

 

t = 0 

 

t = 6 

 

t = 12 

 

t = 16 

 

t = 26 

Оптична 

щільність 

розчину (x), од. 

0,020 0,087 0,375 0,705 0,895 

Концентрація 

L-лейцину (p), г/л 

0 1,8 6,3 16,2 25,2 

Δs-споживання 

РВ, г/л 

0 6,2 48,0 112,5 186,9 

 

Для опису динаміки показника x – оптичної щільності, що відображає 

біомасу штаму, використовувалося рівняння (3.2) з правою частиною, яка 

відповідає моделі Моно: 

 .                                                     (6.1) 

Модельне припущення про механізм біосинтезу продукту (L-лейцину) 

полягає в тому, що з одного боку, він здійснюється усіма відмерлими клітинами 

(біомасою x), а з іншого асоційований зі зростанням популяції (dx/dt). Тому для 



 

26 
 

моделювання динаміки показника p було застосовано таке доповнене 

співвідношення (4.1): 

 .                                          (6.2) 

Передбачається, що відповідно до рівняння (5.1) субстрат витрачається: 

– на синтез біомаси штаму (Q1 = K1μx); 

– на синтез L-лейцину: Q2 = K2 (ax + bdx), dt; 

– на підтримку життєдіяльності популяції (Q3 = K3x). 

Підставляючи вирази Q1, Q2, Q3 у рівняння (5.1), після спрощення 

отримуємо рівняння для витрачання субстрату: 

.                                        (6.3) 

Усі емпіричні константи в рівняннях, що описують кінетику цього 

процесу, оцінювали за допомогою методу найменших квадратів (МНК) на 

підставі експериментальних результатів вимірювань з попередньої таблиці. 

Наприклад, в останньому рівнянні найкращими виявилися такі МНК-оцінки 

констант: c = 81,83, f = 10,51. Середньоквадратичне похибка показника s склала 

Ss = ± 1,37. 

У таблиці наведені оцінки основних показників процесу, отримані за 

результатами розв’язання рівнянь моделі біосинтезу L-лейцину. 

 

Таблиця 6.2. Оцінка основних показників процесу  

Тривалість 

процесу (години) 

 

t = 0 

 

t = 6 

 

t =12 

 

t = 16 

 

t = 26 

Оптична 

щільність 

розчину (x), од. 

0,000 0,104 0,353 0,703 0,897 

Концентрація 

L-лейцину (p), г/л 

0 1,2 6,9 15,8 25,3 

Потреба РВ, г/л 0 8,1 47,4 112,6 186,9 
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Порівнюючи експериментальні дані вимірювань з цими оцінками за 

моделлю можна зробити висновок, що рівняння у цьому разі досить добре 

описують біосинтез продукту метаболізму. Додаткові статистичні перевірки 

показали адекватність такої моделі. 

Завдання до теми 

1. Описати, на що витрачається субстрат. 

2. За допомогою якого методу оцінювали емпіричні константи? 

Контрольні питання 

1. Що таке L-лейцин? 

2. Де застосовується L-лейцин? 

3. Який основний спосіб виробництва L-лейцину та який штам 

використовується? 

Література: [1, с. 39–41]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Контроль з навчальної дисципліни «Моделювання систем та процесів в 

екологічній біотехнології» 

Навчальні досягнення студентів із навчальної дисципліни «Моделювання 

систем та процесів в екологічній біотехнології» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь і навичок; розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

«Відмінно» 

Ставиться за повні та міцні знання навчального матеріалу в заданому 

обсязі, уміння вільно виконувати лабораторні роботи, передбачені навчальною 

програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 

розумінні та творчому використанні набутих знань і умінь. 

«Добре» 

Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із навчальної 

дисципліни, успішне виконання лабораторних робіт, засвоєння основної та 

додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення 

знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

«Задовільно» 

Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною та додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у розкритті питань, 

передбачених навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні 

лабораторних завдань, але студент спроможний усунути їх за допомогою 

викладача. 

«Незадовільно» 

Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
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програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Отже, оцінка «незадовільно» 

ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової 

діяльності після закінчення ЗВО без повторного навчання за програмою 

відповідної навчальної дисципліни. 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 

Підсумкова 

кількість балів 

Оцінка за національною шкалою для 

заліку 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

1–34 

 

35–59 

«Незадовільно» 

(з обов’язковим повторним вивченням 

навчального курсу) 

«Незадовільно» 
(з можливістю повторного складання) 

F 

 

FX 

60–63 
64–73 

«Задовільно» 
E 
D 

74–81 
82–89 

«Добре» 
C 
B 

90–100 «Відмінно» A 

 

Кожний модуль включає у себе бали за поточну роботу студента на 

лабораторних роботах, практичних роботах, виконання самостійної роботи, 

індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється у режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, 

обговорюються та захищаються на індивідуальних заняттях. Модульний 

контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на лабораторних 

роботах, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 

роботи залежить від дотримання таких вимог: своєчасність виконання 

навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання навчальних 

завдань; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань; 

ініціативність у навчальній діяльності. 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Моделювання систем та процесів в екологічній біотехнології» для 
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