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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи 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» призначені 

для поліпшення самостійної роботи з навчального курсу.  

Мета вивчення навчальної дисципліни – це формування у майбутніх 

магістрів спеціальних знань щодо теоретичних і методологічних особливостей 

моделювання біотехнологічних процесів, формування сталої системи поглядів і 

знань щодо питання, яке вивчається, навичок застосування ітераційних 

математичних методів, підвищення рівня загально інженерної підготовки.  

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. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− основні терміни i поняття, що використовуються у межах означеного 

навчального курсу;  

− типи моделей, що використовуються у біотехнології; етапи 

моделювання та їх послідовність;  
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− елементарні функції та їх застосування у математичних моделях; 

принципи застосування диференціальних рівнянь припід час моделюванні 

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. 
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1 ТЕМИ І ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Кількість годин 

К-сть 

год 

(лекц.) 

К-сть 

год 

СРС 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1 

Основи математичного моделювання біотехнологічних процесів 

1 
Тема 1 Основи математичного моделювання 

біотехнологічних процесів 
2 10 

2 
Тема 2 Математичне моделювання кінетики 

біотехнологічних процесів 
2 10 

3 
Тема 3 Особливості теплопередачі в апаратах 

біотехнологічних виробництв 
2 10 

4 
Тема 4 Особливості масопередачі в апаратах 

біотехнологічних виробництв 
2 10 

5 
Тема 5 Врахування гідродинамічного режиму в 

апаратах біотехнологічних виробництв 
2 10 

 Усього за змістовим модулем 1 10 50 

Змістовий модуль 2 

Математичне моделювання процесу ферментації в біохімічних реакторах 

1 

Тема 1 Математична модель процесу 

біологічного очищення стічних вод у 

біохімічних реакторах  

1 10 

2 
Тема 2 Екологічні аспекти одержання 

біоетанолу 
1 10 

3 

Тема 3 Математична модель процесу 

періодичної ферментації в біохімічних 

реакторах  

2 10 

 Усього за змістовим модулем 2 4 30 

Усього лекційних і самостійних годин за семестр 14 80 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1 Основи математичного моделювання  

біотехнологічних процесів 

Тема 1 Основи математичного моделювання біотехнологічних 

процесів 

Питання для самопідготовки 

1. Математична модель фізичного об’єкта. 

2. Поняття моделі та моделювання.  

3. Аналітичні математичні моделі. 

4. Особливості математичних моделей. 

5. Основні етапи математичного моделювання. 

6. Способи складання математичних моделей. 

7. Емпіричний спосіб складання математичної моделі. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке модель? 

2. Надайте визначення поняття «моделювання». 

3. Наведіть класифікацію математичних моделей.  

4. Які є методи розробки математичних моделей?  

5. У чому полягає суть теоретичного методу складання математичної 

моделі? 

6. У чому полягає суть емпіричного методу моделювання? 

Література: [1, с. 24−37; 2, с. 5−7]. 

 

  Тема 2 Математичне моделювання кінетики біотехнологічних 

процесів 

Питання для самопідготовки 

1. Математичні моделі кінетики, модель Моно.  

2. Механізм біологічного окислення вуглеводнів у аеробних умовах. 
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3. Особливості технології біотехнологічного процесу. Вплив різних 

чинників на біотехнологічні процеси.  

 4. Обґрунтування вибору математичної моделі кінетики біохімічного 

окислення забруднень. 

Питання для самоконтролю 

1. Що вивчає кінетика біотехнологічних процесів? 

2. На чому заснована модель Моно? 

3. На чому заснована модель частково інгібуючого продукту? 

4. Що описує рівняння Ферхюльста? 

5. Які моделі описують залежність біотехнологічного процесу від 

субстрату? 

Література: [3, с. 19–25;  4, с. 26–31;  5, с. 65–74]. 

 

Тема 3 Особливості теплопередачі в апаратах біотехнологічних 

виробництв 

Питання для самопідготовки 

1. Моделювання процесу теплопередачі в апаратах біотехнологічних 

виробництв. 

2. Методи визначення теплового ефекту мікробного синтезу. 

3. Розрахунок коефіцієнту теплопередачі. 

Питання для самоконтролю 

1. Як впливає температура на фізіологічний стан мікроорганізмів під час 

культивування? 

2. Від чого залежить сумарний тепловий ефект мікробіологічного 

синтезу? 

3. Як визначається тепловий ефект мікробіологічного синтезу? 

4. Як регулюється температура у апаратах біотехнологічних виробництв? 

5. Які теплообмінні пристрої використовують у культиваторних 

пристроях? 

Література: [6, c. 94–99; 7, с. 121–133]. 
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Тема 4 Особливості масопередачі в апаратах біотехнологічних 

виробництв 

Питання для самопідготовки 

1. Моделювання процесу масопередачі в апаратах біотехнологічних 

виробництв.  

2. Умови масообміну в апаратах культивування. 

3. Інтенсифікація масообмінних процесів. 

4. Основні рівняння масообміну за киснем. 

Питання для самоконтролю 

1. Що описує рівняння Міхаеліса-Мантен? 

2. Які математичні моделі застосовуються для вивчення процесу аерації 

та його розрахунку? 

3. Які застосовуються методи визначення об’ємного коефіцієнта 

масопередачі? 

4. У чому полягає різниця прямих і непрямих методів визначення 

об’ємного коефіцієнта масопередачі? 

Література: [7, с. 48–60;  8, с. 110]. 

 

Тема 5 Врахування гідродинамічного режиму в апаратах 

біотехнологічних виробництв 

Питання для самопідготовки 

1. Модель ідеального змішування.  

2. Модель ідеального витиснення. 

3. Дифузійна модель. 

4. Рециркуляційна модель 

Питання для самоконтролю 

1. Якими є вимоги до математичних моделей структури потоків у апараті? 

2. Якому апарату відповідає модель ідеального змішування? 

3. Яким є рівняння моделі ідеального змішування? 

4. Основне рівняння однопараметричної дифузійної моделі. 
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Література: [9, с. 57–98]. 

Змістовий модуль 2 Математичне моделювання процесу ферментації в 

біохімічних реакторах 

Тема 1 Математична модель процесу біологічного очищення стічних 

вод у біохімічних реакторах 

Питання для самопідготовки 

1. Модель Моно. 

2.  Модель Герберта. 

3.  Модель Ієрусалимського. 

4. Модель Кенейла. 

5. Система «хижак-жертва» А. Н. Колмогорова. 

Питання для самоконтролю 

1. Які моделі застосовують для дослідження процесів, що відбуваються у 

спорудах біологічної очистки? 

2.  На чому ґрунтується робота аеротенків? 

3. Що являє собою модель Моно? 

4. Якою є структура системи «хижак-жертва» А. Н. Колмогорова? 

Література: [10, с. 79–84; 4, с. 12–15]. 

 

Тема 2 Моделювання процесу аеробної ферментації в біохімічних 

реакторах 

Питання для самопідготовки 

1. Основні узагальнення, закони та принципи технологічних процесів. 

2. Принцип оптимізації проведення процесу.  

3. Процес очищення води у біохімічному реакторі. 

4. Оптимізація процесів аеробного очищення стічної води у біореакторах. 

Питання для самоконтролю 

1. Які моделі використовують для описання взаємодії активного мулу та 

домішок?  
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2. Які рівняння застосовують для опису динаміки зміни концентрації 

забруднення з урахуванням впливу активного мулу на поглинання домішок? 

3. Які математичні моделі описують основні закономірності очищення 

стічної води у біофільтрі? 

Література: [11, с. 161–170]. 

 

Тема 3 Математична модель процесу періодичної ферментації в 

біохімічних реакторах 

Питання для самопідготовки 

1. Основні стадії процесу періодичної ферментації. 

2. Модель процесу періодичної ферментації. 

3. Проблематика створення моделі процесу періодичної ферментації. 

Питання для самоконтролю 

1. Якими є умови періодичного культивування мікроорганізмів у 

біохімічних реакторах?  

2. Якими рівняннями описують кінетику біосинтезу під час періодичної 

ферментації? 

3. Які проблеми виникають під час описання процесу періодичної 

ферментації? 

Література: [3, с. 31–32; 12, с. 68–74]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Надайте визначення понять «модель», «моделювання», «математичне 

моделювання». 

2. У яких сферах застосовується математичне і комп’ютерне 

моделювання? 

3. Назвіть основні принципи математичного моделювання. 

4. Охарактеризуйте класифікацію математичних моделей. 

5. Порівняйте математичні моделі динаміки і моделі статики. 

6. Назвіть методи розробки математичних моделей. 

7. Опишіть основні етапи розробки математичних моделей. 

8. Охарактеризуйте особливості біологічної кінетики порівняно із 

хімічною кінетикою. 

9. Назвіть основні поняття ферментативної кінетики. 

10. Надайте характеристику інгібіторів і активаторів ферментативних 

реакцій. 

11. Подайте моделі, що описують залежність швидкості ферментативних 

реакцій від концентрації субстрату. 

12. Охарактеризуйте вплив температури на рівновагу і швидкість 

ферментативних реакцій. 

13. Надайте характеристику фаз росту мікроорганізмів. Крива росту 

мікроорганізмів. 

14. Охарактеризуйте різні способи культивування мікроорганізмів. 

15. Якою є кінетика росту мікроорганізмів у періодичних умовах? 

16. Модель Моно у кінетиці росту мікробної біомаси. 

17. Які параметри описує модель Ферхюльста? 

18. У чому полягає суть системного аналізу? 

19. Надайте характеристику систем неперервного культивування. 

20. Які особливості комп’ютерного моделювання? 

21. Перелічіть основні властивості математичних моделей. 
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22. Які вимоги висувають до математичних моделей? 

23. Назвіть наявні методи побудови математичних моделей. 

24. Перелічіть фази розвитку клітинних культур. 

25. Які існують способи культивування мікроорганізмів? 

26. Як вивчають кінетику клітинного росту? 

27. Перелічіть основні кінетичні моделі біотехнологічних процесів.  

28. Які є типи багатофакторних рівняньі? 

29. У чому полягає сутність планування експерименту? 

30. У чому полягає суть дисперсійного аналізу? 

31. Які основні статистики і таблиці застосовують під час обробкиі 

експериментальних даних? 

32. Які існують графічні методи аналізу даних? 

33. Що таке множинна регресія?  

34. Охарактеризуйте джерела сировини для виробництва біогазу. 

35. Що таке карти контролю якості та де їх застосовують? 

36. Надайте визначення терміна «модальність». 

37. Які модельні припущення про особливості деградації продукту 

метаболізму у процесі його біосинтезу? 

38. Яка структура рівнів витрати субстрату у біотехнологічному 

процесі? 

39. Поясність спосіб оцінювання середнього віку культури у біореакторі.  

40. Які модельні залежності запропоновані для описання впливу 

середнього віку на питому швидкість біосинтезу продукту? 

41. У чому полягає різниця понять робастності та адекватності моделі? 

42. Що таке ідентифікація, настройка і верифікація моделі? 

43. Чим відрізняються дескриптивні та оптимізаційні моделі? 

44. Поясніть поняття популяційних хвиль і їх класифікацію. 

45. У чому полягає складність побудови моделі для визначення біомаси 

певних вікових груп популяції? 
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46. Які основні кількісні показники, що використовуються під час 

моделювання кінетики біотехнологічних процесів? 

47. Наведіть графіки найпростіших залежностей питомої швидкості росту 

біомаси популяції від концентрації продукту метаболізму. 

48. Поясніть спосіб оцінювання середнього віку культури у біореакторі. 

49. Що називають нульовою гіпотезою? 

50. Що таке стохастична модель? 

51. Які модельні залежності запропоновані для описання впливу 

середнього віку культури на питому швидкість біосинтезу продукту?  

52. Які модельні припущення про особливості деградації продукту 

метаболізму у процесі його біосинтезу? 

53. Яка структура рівнянь витрати субстрату у біотехнологічному 

процесі?  

54. Математичні методи, засновані на оптимізаційних моделях. 

55. Чим відрізняються стохастичні моделі від детерміністичних? 

56. Що таке динамічне програмування? 

57. Для яких цілей у біотехнології можна використовувати ряд 

Пуассона?  

58. Що називають верифікацією моделі?  

59. Поняття дослідження операцій. Перелічіть моделі та методи, 

призначені для вибору оптимальних рішень. 

60. Поясність особливості моделей та наведіть приклади лінійного і 

нелінійного програмування.  

61. Які існують складності розв’язання бгатокритерійних задач? 

62. Поясніть проблему розв’язання оптимізаційних задач з урахуванням 

впливу невизначеностей різного типу. 

63. Що таке дискретна модель? 

64. Що таке ідентифікація моделі? 

65. У чому полягає суть методу імітаційного моделювання? 

66. Опишіть відмінності аналітичного та імітаційного моделювання. 
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67. Як відбувається перевірка адекватності побудованої моделі? 

68. Поясніть суть методу Монте-Карло і його значення у імітаційній 

моделі. 

69. Чим відрізняються одномірні математичні моделі та методи від 

багатовимірних? 

70. Що називають багатокритеріальною задачею? 

71. У яких випадках використовують параметричні методи статистики, а 

в яких – непараметричні? 

72. Які існують типи статистичних помилок? 

73. Які існують способи уніфікації ознак? 

74. Які непараметричні критерії використовують під час роботи з 

номінальною та ранговою шкалами? 

75. Які типи шкал використовують для описання ознак і які їх 

особливості? 

76. Яку модель називають адекватною? 

77. Надайте визначення терміна «дослідження операцій». 

78. Моделювання гомогенних хімічних процесів. 

79. Математичне описання структури потоків у апараті. 

80. Які бувають моделі гідродинамічних режимів? 

81. Змішанні моделі описання гідродинамічного режиму апарата. 

82. Системний аналіз. Теорія графів.  

83. Поняття оптимізації, критерії оптимальності технологічних процесів. 

84. Застосування системного аналізу і теорії графів для дослідження 

технологічних процесів. 

85. Моделювання гомогенних хімічних процесів. 

86. Моделювання гетерогенних хімічних процесів.  

87. Якою є структура системи «хижак-жертва»?  

88. Які проблеми виникають під час описання процесу періодичної 

ферментації?  
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89. Якими є умови періодичного культивування мікроорганізмів у 

біохімічних реакторах?  

90. Якими рівняннями описують кінетику біосинтезу під час періодичної 

ферментації? 

91. Що описує модель Герберта? 

92. У яких випадках застосовуються рівняння з неподільними змінними? 

93. Що таке альтернативні рівняння? 

94. Наведіть класифікацію методів побудови математичної моделі. 

95. Які моделі застосовують для дослідження процесів, що відбуваються 

у спорудах біологічної очистки? 

96. Які математичні моделі описують основні закономірності очищення 

стічної води у біофільтрі?  

97. Що являє собою технологія моделювання? 
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