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Įvadas

Tiriamoji problema ir jos aktualumas

Matematinis modeliavimas taikant skaitinius metodus leidžia
mokslininkams suprojektuoti ir įvertinti apytikslius realaus pa-
saulio objektų modelius, jų fiziškai nekonstruojant. Daugeliu at-
vejų realaus pasaulio objektai turi daugybę parametrų. Para-
metrų nustatymas ir jų tikslus derinimas yra kasdienis inžinierių
darbas.

Kompiuteriniai ar skaitiniai eksperimentai gali būti daug pi-
gesni, palyginti su prototipų kūrimu. Inžinieriai ir informatikai
gali modeliuoti įvairiausius platų parametrų spektrą turinčius ob-
jektus, kurių nereikia fiziškai konstruoti. Ištekliai, laikas ir pi-
nigai gali būti taupomi, kai modelio parametrai koreguojami ir
vertinami kompiuterio ekrane nesukuriant fizinio objekto.

Daugelis mus supančių cheminių, biocheminių ir kitų procesų
aspektų reikalauja tam tikros kontrolės ar valdymo. Populiariau-
si ir plačiausiai pritaikyti valdikliai turi grįžtamojo ryšio valdymo
mechanizmus, kai procesai valdomi matuojant išėjimo paramet-
rus ir tuo pačiu koreguojant įvestį.

Šiame darbe matematiniai modeliai sudaryti naudojant reakcijos-
difuzijos, konvekcijos-reakcijos ir konvekcijos-reakcijos-difuzijos
lygčių sistemas su Michaelio-Menten kinetika ir slopinimu. Che-
minės ir biocheminės reakcijos proceso modeliavimas atliekamas
taikant PID valdiklį.

PID (proporcinis-integralinis-išvestinis) algoritmas egzistuoja
nuo 1930 m. Jis išlieka beveik visų pamatinių valdiklių pagrindu
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[23]. PID valdiklis taiko paprasčiausią grįžtamąjį ryšį. PID val-
diklių ar net PI valdiklių pakanka daugeliui valdymo uždavinių,
ypač kai proceso dinamika yra palanki, o našumo reikalavimai
paprasti. PID valdikliai taikomi daugybėje pramonės šakų. PID
valdiklis yra svarbus paskirstytų sistemų komponentas procesams
valdyti. Valdikliai taip pat įterpti daugelyje specialios paskirties
valdymo sistemų. Daugiau nei 95 procentai procesams valdyti
naudojamų valdiklių yra PID tipo, o dauguma jų iš tikrųjų yra
PI valdikliai. [1]

Tyrimo objektas

Šio darbo matematiniai modeliai priklauso intensyviai nagri-
nėjamai uždavinių grupei – diferencialinėms lygtims su neloka-
liosiomis ir nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis.

Tirti matematiniai modeliai priklauso dalinių diferencialinių
lygčių grupei ir jie paprastai naudojami tiriant įvairiausius biore-
aktorių ir biojutiklių aspektus. Išskirtinė šio darbo tyrimo sritis
yra nelokaliosios ir nelokaliosios kraštinės sąlygos. Šis tyrimas
apima abu sąlygų tipus ir pagrindinį PID valdymą su jo variacijų
poaibiu (PI, I).

Istoriškai vieni pirmųjų matematinių darbų apie nelokaliąsias
sąlygas yra knyga [45] ir straipsnis [34]. Čia šios sąlygos vadina-
mos bendresnėmis kraštinėmis sąlygomis [47]. Tačiau šie darbai
nesulaukė didelio dėmesio. Kiek autoriui yra žinoma, pirmieji
matematiniai modeliai su nelokaliosiomis sąlygomis, apibūdinan-
čiomis realius fizinius procesus, moksliniuose žurnaluose pasiro-
dė 1960 metais [4, 21]. Nors ir ne iš karto, šie darbai sulaukė
daugiau dėmesio moksliniuose leidiniuose, ypač matematiniuose
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žurnaluose.

Susijusių sričių autoriai tiria matematinius modelius su nelo-
kaliosiomis ar nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis, kurie apra-
šomi viena antrosios eilės diferencialine lygtimi. Vienas pirmų-
jų matematinių modelių dviejų lygčių sistemai su nelokaliosio-
mis sąlygomis aprašytas monografijoje [43]. Kiti autoriai pasiūlė
difuzijos-reakcijos lygčių sistemą, apibūdinančią nestabilios bū-
senos biologinio jutiklio veikimą, esant mišriai fermentų kineti-
kai, išorinės ir vidinės difuzijos ribojimui su substrato slopinimu
[15, 16]. Per pastaruosius kelis dešimtmečius buvo sukurta gana
daug matematinių modelių su nelokaliosiomis sąlygomis, apibū-
dinančiomis realius procesus daugelyje taikymo sričių. Vienos ži-
nomiausių sričių yra šilumos laidumas, termoelastingumas, hid-
rodinamika, puslaidininkiniai įtaisai, ekologija, geofiziniai srau-
tai, populiacijos dinamika, elektrochemija ir biotechnologija (žr.
[5, 6, 10, 11, 20, 22, 29, 44] ir ten pateiktas nuorodas).

Darbo tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis tikslas – pateikti matematinius modelius, tinka-
mus stebėti ir valdyti bioreaktoriaus procesus (įskaitant para-
metrus). Valdymo sistema naudojama bioreaktoriaus ištekėjimui
reguliuoti, manipuliuojant jo įvesties parametrais.

Darbo tikslas yra sukurti, modeliuoti ir ištirti bioreaktorių
valdymo mechanizmus, pagrįstus nelokaliosiomis kraštinėmis ir
nelokaliosiomis sąlygomis. Pasiūlyti originalius matematinius
modelius ir skaičiavimo metodus.

Autorius tiria dviejų netiesinių dalinių diferencialinių lyg-
čių (PDE) sistemą, kuriai taikomos nelokaliosios ir nelokaliosios
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kraštinės sąlygos. Netiesinių PDE sistemos yra plačiai naudoja-
mos atliekant matematinį bioreaktorių ir biojutiklių modeliavimą
įvairiais aspektais [2].

Norint pasiekti šiuos tikslus, reikia išspręsti šias tyrimo už-
duotis:

1. ištirti ir sukurti matematinius modelius su nelokaliosiomis
kraštinėmis sąlygomis bioreaktoriams valdyti;

2. pasiūlyti matematinį modelį ir skaitinį algoritmą bioreak-
toriui, kuris naudojamas vaistams įvesti;

3. pasiūlyti matematinį modelį ir skaitinį algoritmą denitrifi-
kacijos bioreaktoriui;

4. ištirti matematinių modelių skirtumų schemų stabilumą.

Tyrimo metodai ir įrankiai

Aprašyta valdymo sistema yra pagrįsta keturiais mechaniz-
mais: duota valdymo funkcija (nuostačio funkcija), stebėjimo
signalu (integralinė vertė, išmatuotas proceso kintamasis), val-
dymo signalu (apskaičiuotas valdiklio) ir mechaniniu įrenginiu,
apibūdintu kraštine reikšme.

Skaitinis modeliavimas buvo atliktas naudojant autoriaus su-
kurtą kompiuterinę programą Python programavimo kalba su
NumPy, SciPy ir Matplotlib bibliotekomis. Programa įgyven-
dina išreikštinę baigtinių skirtumų schemą, naudodama dešininį
skirtumą pagal laiką ir antros eilės centrinį skirtumą pagal erdvę
išvestinėms skaičiuoti. Integralai buvo apskaičiuoti pagal Simp-
sono taisyklę.
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Kompiuteriniai metodai, naudojami šiame darbe sprendžiant
uždavinius:

1. skaitiniai metodai diferencialinėms lygtims spręsti;

2. optimizavimo metodai atvirkštiniams uždaviniams spręsti;

3. statistiniai metodai eksperimentų duomenų rinkiniams ana-
lizuoti.

Sprendžiant didelės apimties uždavinius buvo naudojamas
Vilniaus universiteto superkompiuteris.

Mokslinis rezultatų naujumas

Šiame darbe pateikti modeliai ne tik aprašomi diferenciali-
nių lygčių sistemomis, bet ir apibrėžia esminį fizikinį procesą su
taikymo galimybėmis.

Siūlomi matematiniai modeliai ir jų variantai yra taikomi at-
liekant skaitinį vaistų įvedimo ir drenažo nuotėkų vandens deni-
trifikacijos stebėjimo ir valdymo procesų modeliavimą.

Pagrindinis šių tyrimų ypatumas yra pakankamai išsamus fi-
zikinių principų, kurie buvo nelokaliosios ir nelokaliosios krašti-
nės sąlygų pagrindas, atspindintis valdymo (reguliavimo) princi-
pą, paaiškinimas. Abi sąlygos (nelokalioji ir nelokalioji kraštinė)
buvo apibrėžtos kaip PID valdymas arba jo komponentų poaibis
(PI, I).

Paskelbtų straipsnių ir skaitytų pranešimų rinkinys yra tęsti-
nių mokslinių tyrimų rezultatas.
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1. Matematinis modelis išsiskiria savo nelokaliąja kraštine są-
lyga, kuri sujungia dvi skirtingas sprendinio komponentes.
Taip pat yra dvigubas integravimas sujungiantis erdvę ir
laiką. Taikoma realiam fiziniam uždaviniui (vaistų įvedi-
mas).

2. Konvekcijos-reakcijos-difuzijos modelis su PID valdikliu bu-
vo naudojamas pratekėjimo bioreaktoriui (kurio sudėtyje
yra fermentų) valdyti vaistų įvedimą. Valdymas atliktas
keičiant slėgį, remiantis vaisto ištekėjimo greičio matavi-
mais.

3. PID valdiklis leidžia sumažinti pumpavimo svyravimų, di-
fuzijos sulėtėjimo ir vaistų gamybos greičio sumažėjimo įta-
ką vaistų ištekėjimo greičiui.

4. Pateiktas denitrifikacijos bioreaktoriaus srauto greičio pa-
rinkimo matematinis modelis. Ypatinga savybė yra nelo-
kalioji sąlyga, atspindinti valdymo mechanizmą, kuris api-
brėžiamas kaip PI valdiklis.

5. Išanalizuotas reakcijos-difuzijos lygčių sistemos skirtuminės
schemos stabilumas. Gauti rezultatai leidžia pasirinkti tin-
kamus skaitinio algoritmo koeficientus, atsižvelgiant į skir-
tuminės schemos stabilumą ir fizikines savybes.

Ginamieji teiginiai

1. Pasiūlytas reakcijos-difuzijos matematinis modelis su nelo-
kaliąja kraštine sąlyga, aprašančia PID valdymą bioreak-
toriaus modeliavimui vaistų įvedimo srityje. Sukonstruotas
skaitinis algoritmas, modeliuojant buvo naudojama sukur-
ta kompiuterinė programa.
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2. Konvekcijos-reakcijos-difuzijos diferencialinių lygčių siste-
ma dalinėmis išvestinėmis su nelokaliąja sąlyga taikyta
vaistų įvedimo matematiniam modeliavimui, naudojant su-
kurtą kompiuterinę programą slėgio kontroliuojamam bio-
reaktoriui.

3. Pasiūlytas matematinis modelis, sudarytas iš konvekcijos-
reakcijos lygčių sistemos su nelokaliąja sąlyga, kartu su
kompiuterine programa taikomas nitratams šalinti medie-
nos drožlių denitrifikacijos bioreaktoriuje, valdant vandens
tekėjimo greitį.

4. Atlikus skirtuminio operatoriaus matricos tikrinių reikšmių
spektro analizę valdymo ir lygčių sistemos parametrams ,
gautos pakankamos sąlygos reakcijos-difuzijos lygčių siste-
mos su nelokaliąja kraštine sąlyga skaitinio algoritmo skir-
tuminės schemos stabilumui, naudojant sukurtą kompiute-
rinę programą.

Rezultatų aprobavimas

Rengiant šią disertaciją, žurnale „Nonlinear Analysis: Model-
ling and Control“ buvo paskelbtas straipsnis pavadinimu Reac-
tion–diffusion equation with nonlocal boundary condition subject
to PID-controlled bioreactor. Šiame straipsnyje aprašomas bi-
oreaktoriaus modeliavimas su PID valdymu. Buvo pristatytas
matematinis PID valdiklio modelis su nelokaliąja kraštine sąly-
ga. Autorius prisidėjo prie šio darbo dalyvaudamas matematinio
modelio ir skaitinių algoritmų formulavimo procese, programuo-
damas skaitinį algoritmą, atlikdamas skaitinius eksperimentus ir
kurdamas diagramas bei rankraščio tekstą.
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Antrasis straipsnis pavadinimu Drug delivery mathematical
modeling for pressure controlled bioreactor buvo paskelbtas žur-
nale „Journal of Mathematical Chemistry“. Šiame straipsnyje
aprašomas bioreaktoriaus modeliavimas su PID valdymu. Bu-
vo pristatytas matematinis PID valdiklio modelis su nelokaliąja
sąlyga. Autorius prisidėjo prie šio darbo dalyvaudamas matema-
tinio modelio ir skaitinių algoritmų formulavimo procese, progra-
muodamas skaitinį algoritmą, atlikdamas skaitinius eksperimen-
tus ir kurdamas diagramas bei rankraščio tekstą.

Trečiasis straipsnis pavadinimu Nitrate removal in Woodchip
Denitrification Bioreactor - an approach combining mathemati-
cal modelling and PI control buvo priimtas žurnalo „Journal of
Environmental Engineering and Landscape Management“. Šia-
me straipsnyje aprašomas pratekėjimo bioreaktoriaus modeliavi-
mas su PI valdymu. Buvo pristatytas matematinis PI valdiklio
modelis su nelokaliąja sąlyga. Autorius prisidėjo prie šio darbo
dalyvaudamas matematinio modelio ir skaitinių algoritmų formu-
lavimo procese, programuodamas skaitinį algoritmą, atlikdamas
skaitinius eksperimentus ir kurdamas diagramas bei rankraščio
tekstą.

2017 m. spalio 25–27 d. autorius dalyvavo Danijoje vykusio-
je konferencijoje „NSCM 30: the 30th Nordic seminar on com-
putational mechanics“ ir skaitė pranešimą PID-controlled flow-
through bioreactor. Autorius paruošė pristatymą ir žodžiu prista-
tė darbo rezultatus konferencijos dalyviams.

2018 m. sausio 22–25 d. autorius dalyvavo Kroatijoje vy-
kusioje konferencijoje (simpoziume) „3rd NESUS Winter School
and PhD Symposium 2018“ ir skaitė pranešimą PID-controlled
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drug delivery system subject to flow-through bioreactor. Autorius
paruošė pristatymą ir žodžiu pristatė darbo rezultatus konferen-
cijos dalyviams.

2020 ir 2017 m. autorius dalyvavo Lietuvos mokslų akademi-
jos surengtoje Jaunųjų mokslininkų konferencijoje ir skaitė pra-
nešimus apie matematinį bioreaktoriaus modeliavimą taikant ne-
lokaliąsias ir nelokaliąsias kraštines sąlygas. Abu pranešimai bu-
vo įvertinti stipendijomis. Autorius paruošė pristatymą ir žodžiu
pristatė darbo rezultatus konferencijos dalyviams.

1. Reakcijos-difuzijos lygčių sistema su nelokalia
kraštine sąlyga, aprašanti bioreaktoriaus

valdymą

1.1. Įžanga

Šis skyrius paremtas straipsniu [18]. Jame aprašytas matema-
tinis modelis priklauso intensyviai nagrinėjamai uždavinių klasei
– diferencialinėms lygtims su nelokaliosiomis sąlygomis. Neloka-
liosiomis sąlygomis paprastai vadinamos tokios kraštinės (ar pra-
dinės) sąlygos, kuriomis užrašomas sąryšis tarp ieškomų sprendi-
nio reikšmių daugiau negu viename taške. Skirtingai nuo klasi-
kinių kraštinių sąlygų, nelokaliosios sąlygos nenusako sprendinio
(ar jo išvestinės) reikšmės konkrečiame viename srities kontūro
taške. Nelokaliųjų sąlygų išraiškoje, taip kaip ir mūsų modelių
atveju, gali būti integralai nuo ieškomo sprendinio. Šiuo atveju
paprastai sakome, kad turime uždavinį su nelokaliosiomis integ-
ralinėmis sąlygomis.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius buvo sukurta gana daug

13



matematinių modelių su nelokaliosiomis sąlygomis, apibūdinan-
čiomis realius procesus daugelyje taikymo sričių. Vienos žino-
miausių sričių yra šilumos laidumas, termoelastingumas, hid-
rodinamika, puslaidininkiniai įtaisai, ekologija, geofiziniai srau-
tai, populiacijos dinamika, elektrochemija ir biotechnologija (žr.
[6, 10, 11, 20, 29, 44] ir ten pateiktas nuorodas).

Pagrindinis šio tyrimo ypatumas – pakankamai išsamus fizi-
kinių principų, kurie yra nelokaliosios ir nelokaliosios kraštinės
sąlygų pagrindas, atspindintis valdymo (reguliavimo) principą,
paaiškinimas.

Šiame skyriuje nagrinėjama dviejų netiesinių parabolinio tipo
reakcijos-difuzijos lygčių sistema su nelokaliąja kraštine sąlyga.
Ši netiesinių lygčių sistema naudojama atliekant biojutiklių ir
bioreaktorių matematinį modeliavimą [2].

Pagrindinis šio skyriaus tikslas – pateikti matematinį modelį,
tinkamą produkto (vaisto) perdavimo greičiui stebėti. Valdymo
sistema naudojama bioreaktoriaus ištekėjimui stebėti valdant jo
įvedimo parametrus.

Šis modelis ne tik aprašomas reakcijos-difuzijos lygčių siste-
momis, bet ir apibrėžia esminį fizikinį procesą su taikymo gali-
mybėmis.

Šiandien apie 5–10 % naujai pristatytų vaistų yra pirmtakai
[36], [48]. Jie yra stabilesni ar kartais pasižymi specialiais para-
metrais, kurie svarbūs gydant [48]. Dažnai taikomas vaisto pirm-
tako fermentinis konvertavimas į aktyvią formą [48]. Reaktorius
vaisto pirmtaką konvertuoja į aktyvią formą. Tokiu atveju gali
būti naudojami imobilizuoti pratekėjimo reaktoriai, kurių sudė-

14



tyje yra fermentų [19].

1.2. Matematinis modelis

Matematinį modelį sudaro dviejų diferencialinių lygčių siste-
ma, plačiai naudojama matematiniame modeliavime [2]. Modelio
išskirtinumas yra tas, kad naudojama nelokalioji kraštinė sąlyga,
kuri sujungia dvi skirtingas sprendinio komponentes. Taip pat
yra dvigubas integravimas pagal erdvę ir laiką.

Nagrinėjama dviejų netiesinių diferencialinių difuzijos-reakcijos
lygčių sistema

∂S

∂t
= DS

∂2S

∂x2 −
VmaxS

KM + S
,

∂P

∂t
= DP

∂2P

∂x2 + VmaxS

KM + S
,

(1)

(x, t) ∈ D = {0 < x < d, 0 < t ≤ T}, (2)

su pradinėmis sąlygomis

S(x, 0) =
{

0, 0 ≤ x < d,

S0, x = d,
P (x, 0) = 0, 0 ≤ x ≤ d,

(3)
ir kraštinėmis sąlygomis

P (0, t) = 0, 0 < t ≤ T ; ∂P

∂x

∣∣∣
x=d

= 0, 0 < t ≤ T ;

∂S

∂x

∣∣∣
x=0

= 0, 0 < t ≤ T.
(4)

Paskutinė nelokalioji kraštinė sąlyga aprašo PID valdymo algo-
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ritmą

S(d, t) = Kpe(t) +Ki

∫ t

0
e(τ)dτ +Kd

de(t)
dt

, 0 < t ≤ T. (5)

Paklaidos funkcija e(t) apibrėžia skirtumą tarp reikalaujamo
produkto molinio srauto Q(t) ir apskaičiuoto srauto

e(t) = Q(t)− 2Dp

m2 − n2

∫ m

n
P (x, t)dx, 0 < m,n < d, (6)

Q(t) yra duota funkcija (nuostatis), o Kp, Ki, ir Kd yra teigiami
proporcinės, integruojančios ir diferencijuojančios grandžių koe-
ficientai.

Nelokalioji kraštinė sąlyga (5) susieja S(x, t) reikšmę ant kraš-
to (x = d) su P (x, t) vidinio intervalo [n,m] integralo reikšme.
Pagrindinis kraštinės sąlygos (5) ypatumas yra jos nelokalumas
dėl integralo ne tik erdvėje ([n,m]), bet ir laike [0, t]. PID valdik-
lis nuolat apskaičiuoja paklaidą e(t) ir bando ją sumažinti laikui
bėgant, keisdamas valdymo kintamąjį S(d, t) į naują reikšmę pa-
gal formulę (5).

Fizikinis modelis yra aprašytas straipsnyje [A1].

1.3. Rezultatai

Priklausomai nuo ligos ir paciento būklės, galimi skirtingi gy-
dymo protokolai. Gydymo proceso metu pacientas turi gauti
griežtai nustatytą vaistų kiekį. Pateikiami trys gydymo protoko-
lai: tiesinis, eksponentinis ir laiptuotas.

Skaitinis modeliavimas atliktas naudojant autoriaus sukurtą
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kompiuterinę programą. Ji įgyvendina išreikštinę baigtinių skir-
tumų schemą, naudodama dešininį skirtumą pagal laiką ir antros
eilės centrinį skirtumą pagal erdvę išvestinėms skaičiuoti. Integ-
ravimas atliktas pagal Simpsono taisyklę. Apskaičiuotos subst-
rato reikšmės buvo naudojamos kaip įvestis produkto reikšmei
apskaičiuoti atliekant kitą veiksmą.

Valdymo algoritmas buvo pritaikytas visiems trims gydymo
protokolams, kurie yra išreikšti skirtingomis funkcijomis Q(t).
Tiesinio gydymo protokolo modeliavimo rezultatai pavaizduoti
1 pav., kur Q(t) yra tiesinė funkcija.

1 pav.: Tiesinis gydymo protokolas. Substrato (S) koncentracija
S(d, t), mol·m−3, kairioji ašis. Produkto (P ) molinis srautas Dp

∂P
∂x

∣∣∣
x=0

ir nuostačio Q(t) funkcija, mol ·m−2 · s−1, dešinioji ašis. Parametrai
Kp = 2000,Ki = 25000,Kd = 80000.

1 pav. rodoma, kaip PID valdiklis atlieka savo darbą, naudo-
jant nuostačio funkciją Q(t), kuri buvo nustatyta tiesinio gydymo
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protokolo režimui. Proceso pradžioje, kai substrato koncentraci-
ja reaktoriuje yra nulinė, paklaidos funkcijos reikšmė yra didelė,
todėl mes matome, kad substrato koncentracija nuo pradžios iki
pusės sekundės yra sąlyginai didelė, produkto kiekis didėja ir, kai
pasiekia nuostatį, matome, kad substrato koncentracija sumažė-
ja. Taigi gauname nedidelį produkto srauto perviršį, dėl to subst-
rato koncentracija dar sumažėja. Toliau, kai produkto reikšmė
yra labai artima nuostačiui, stebime, kad substrato koncentracija
pradeda monotoniškai mažėti kartu su produkto srautu.

Antram gydymo protokolui naudojama eksponentinė funkci-
ja Q(t). Iš esmės eksponentinis gydymo protokolas (2 pav.) nuo
linijinio skiriasi tik tuo, kad nuostačio funkcijos išvestinė kinta
laike. Pradžioje jos absoliuti reikšmė yra didesnė, o laikui bėgant
mažėja. Proceso pradžioje turime produkto srauto perviršį, kuris
vėliau sumažėja. Tarpinių tyrimų metu buvo pastebėta, kad kuo
mažesnė produkto srauto absoliuti išvestinės reikšmė, tuo valdy-
mo mechanizmas greičiau stabilizuojasi. Todėl šiam trumpam (3
sek.) gydymo procesui sunku stabilizuotis pradžioje.

Trečiam protokolui naudojama laiptuota funkcija Q(t). Šio
protokolo ypatumas yra tas, kad vaisto srautas laikui bėgant ma-
žėja pakopomis (šuoliais), o reikalinga vaisto srauto reikšmė yra
iš atskirų konstantų sudaryta funkcija.

Laiptuotas gydymo protokolas ( 3 pav.) skiriasi nuo tiesinio ir
eksponentinio. Nuostačio funkcija Q(t) šiuo atveju yra netolydi.
PID valdymo mechanizmas su eksperimentiniu būdu parinktais
parametrais (Kp, Ki, Kd) suvaldo šį procesą. Pradiniu laiko mo-
mentu procesas panašus į tiesinį arba eksponentinį, kai produkto
srautas dar nepasiekia nuostačio reikšmės. Vėliau sistema stabili-

18



2 pav.: Eksponentinis gydymo protokolas. Substrato (S) koncentracija
S(d, t), mol·m−3, kairioji ašis. Produkto (P ) molinis srautas Dp

∂P
∂x

∣∣∣
x=0

ir nuostačio funkcija Q(t), mol ·m−2 · s−1, dešinioji ašis. Parametrai
Kp = 2000,Ki = 25000,Kd = 80000.

zuojasi ir dirba nustatytu režimu, kol neįvyksta staigus nuostačio
funkcijos pokytis. Kintant nuostačiui substrato koncentracija tu-
ri būti parinkta atitinkamai. Nuo antros sekundės matome, kaip
greitai mažėja substrato koncentracija ir vėl padidėja, kol stabi-
lizuojasi.

Šiuo atveju modeliuojamas trumpalaikis gydymo procesas
(tik 3 sek.), o tikrasis gydymo procesas reikalauja gerokai dau-
giau laiko.

Šie pavyzdžiai vizualiai parodo valdymo mechanizmą ir jo
gebėjimą patenkinti įvairiems gydymo protokolams keliamus rei-
kalavimus (pateikiami kaip skirtingos nuostačio funkcijos Q(t)).
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3 pav.: Laiptuotas gydymo protokolas. Substrato (S) koncentracija
S(d, t), mol·m−3, kairioji ašis. Produkto (P ) molinis srautas Dp

∂P
∂x

∣∣∣
x=0

ir nuostačio funkcija Q(t), mol ·m−2 · s−1, dešinioji ašis. Parametrai
Kp = 2000,Ki = 25000,Kd = 80000.

Per šį trumpą modeliavimo laiką valdymo mechanizmas suge-
ba stabilizuoti ir palaikyti sudėtingą procesą. Skaitinis tyrimas
atskleidė, kad ilgalaikiai gydymo procesai gali pritaikyti esamą
modelį, nes kritiniai veiksmai buvo suvaldyti per trumpą laiką
(žr. 3 pav., laikas 0–0,5 sek. ir 2–2,5 sek.).

Detaliau aprašyti skaitinių tyrimų rezultatai ir išvados pa-
teikti disertacijoje ir straipsnyje [A1].
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2. Vaistų įvedimo matematinis modeliavimas
slėgio kontroliuojamam bioreaktoriui

2.1. Įvadas

Šis skyrius paremtas straipsniu [27]. Valdomos vaistų įvedimo
sistemos kelis dešimtmečius buvo aktuali farmacijos ir farmako-
kinetikos tema. Apskritai vaistų tiekimo sistemas galima suskirs-
tyti į dvi pagrindines kryptis: mechaniniai siurbliai (pompos) ir
provaistai. Buvo suprojektuotos ir pritaikytos kelios užprogra-
muoto vaistų įvedimo pompos (pavyzdžiui, insulino pompos).

Šiame skyriuje aprašomi pirmtako konversijos į aktyvią for-
mą teoriniai svarstymai prieš pat vaisto įvedimą. Nagrinėjamas
konvekcijos-reakcijos-difuzijos bioreaktorius su valdymu, paver-
čiantis provaistą į aktyvią jo formą. Išsiskyrusios stabilizuojan-
čios provaisto cheminės grupės turėtų būti sugautos ir užrakintos
reaktoriaus viduje, kad į organizmą butu įvedama tik aktyvioji
vaisto forma.

Toks bioreaktorius yra vaistų įvedimo sistemos dalis. Šiuo
atveju siejami abu vaistų įvedimo aspektai: mechaniniai siurbliai
(pompos) ir provaistai.

Kadangi kolonos (bioreaktoriaus) biokatalizinis aktyvumas
kinta, pavyzdžiui, dėl imobilizuoto fermento inaktyvinimo, slopi-
nimo ar sutirštėjimo ir kt. Kolonėlėje yra įdiegta jutiklių sistema,
skirta matuoti provaistų koncentraciją ir virtimo greitį. Šis prie-
taisas gali būti suprojektuotas matuoti vaisto ištekėjimo greitį,
siekiant valdyti vaistų įvedimo sistemą.

Pateiktą modelį galima pritaikyti tiksliojoje medicinoje (indi-
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vidualiojoje medicinoje). Valdomos gydymo sistemos gali suma-
žinti žmogaus klaidas (žmogiškąjį faktorių). Matematiniai mode-
liai leidžia projektuoti patikimesnius ir efektyvesnius sprendimus.

Fizikinio modelio aprašymas yra pateiktas disertacijoje ir
publikacijoje [A2].

1 lentelė: Modelio konstantos ir kintamieji

S mol · m−3

momentinė substrato kon-
centracija tame pačiame
konkrečiame bioreakto-
riaus taške

P mol · m−3

momentinė produkto kon-
cetracija tame pačiame
konkrečiame bioreakto-
riaus taške

S0 2.5 mol · m−3 pradinė substrato koncent-
racija

Vmax 4×10−3 mol · m−3 · s−1
didžiausias reakcijos greitis
(didžiausias fermento akty-
vumas)

KM 2× 10−1 mol ·m−3
tipinė Michaelio konstan-
ta konkrečiam substratui ir
fermentui

DS 5× 10−8 m2 · s−1 substrato difuzijos koefi-
cientas

DP 5× 10−8 m2 · s−1 produkto difuzijos koefi-
cientas

d 5× 10−2 m bioreaktoriaus storis
[n;m] [1; 2]× 10−3 m matavimo diapazonas
t s laikas
T s reakcijos trukmė
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2.2. Matematinis modelis

Modelis apibrėžiamas kaip dvi konvekcijos-difuzijos-reakcijos
diferencialinės lygtys. Konvekcijos narys aprašo slėgiu valdomą
mechanizmą.

∂S

∂t
= DS(t)∂

2S

∂x2 + α(t)∂S
∂x
− Vmax(t)S
KM + S

,

∂P

∂t
= DP (t)∂

2P

∂x2 + α(t)∂P
∂x

+ Vmax(t)S
KM + S

,

(7)

(x, t) ∈ D = {0 < x < d, 0 < t ≤ T}. (8)

Pradinė tuščio bioreaktoriaus būsena apibrėžiama kaip pra-
dinės sąlygos

S(x, 0) =
{

0, 0 ≤ x < d,

S0, x = d,
P (x, 0) = 0, 0 ≤ x ≤ d,

(9)
ir kraštinės sąlygos (įtekėjimo ir ištekėjimo kraštai), leidžiančios
ištekėti tiek vaistui (P), tiek provaistui (S) su pastovia provaisto
(S) koncentracija įtekėjimo krašte:

P (0, t) = 0, 0 < t ≤ T,

P (d, t) = 0, 0 < t ≤ T,

S(0, t) = 0, 0 < t ≤ T,

S(d, t) = S0, 0 < t ≤ T.

(10)

Vaisto ištekėjimas kontroliuojamas slėgiu per įtekėjimo kraš-
tą. Slėgio valdymo sistema paremta PID valdikliu su grįžtamojo
ryšio mechanizmu. Sistema stebi vaisto ištekėjimą ir reguliuoja
slėgį. Pagrindinė nelokalioji sąlyga, apibrėžianti valdymo siste-
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mą, yra

α(t) = Kpe(t) +Ki

∫ t

0
e(τ)dτ +Kd

de(t)
dt

, 0 < t ≤ T. (11)

Paklaidos funkcija e(t) kiekvienu laiko momentu įvertina skir-
tumą tarp reikalaujamo vaisto ištekėjimo greičio ir faktinio iš-
matuoto. Reikalaujamą vaistų ištekėjimą nustato Q(t), duotoji
nuostačio funkcija.

e(t) = Q(t)− 2Dp

m2 − n2

∫ m

n
P (x, t)dx, 0 < m,n < d. (12)

PID valdiklis nuolat apskaičiuoja paklaidą e(t) ir bando ją
sumažinti laikui bėgant, keisdamas valdymo kintamąjį (slėgį) α(t)
į naują reikšmę, pagal formulę (11).

Kp, Ki, ir Kd yra PID algoritmo proporcinis, integralinis ir
diferencialinis teigiami koeficientai. Jie naudojami nustatant val-
diklio režimą. Valdiklio funkciją galima pakeisti atitinkamai pa-
rinkus šiuos koeficientus, pvz., greitesniam ar lėtesniam reakcijos
laikui, didesniam ar mažesniam perviršiui.

2.3. Skaitinio modeliavimo rezultatai

Buvo modeliuojamas dinaminis gydymo režimas. Tai yra tai-
syklių rinkinys, skirtas pasirinkti veiksmingą gydymą atskiriems
pacientams [28] su keliomis skirtingomis pakopomis.

Buvo sujungtos trys skirtingos pakopos. Nuo pat pradžių
buvo taikomas laiptuotas režimas, kad būtų pasiektas pastovus
vaistų srautas. Kitas perėjimas (nuo 250 min.) yra į tiesinį
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režimą. Galutinis perėjimas (nuo 533 min.) yra eksponentinis
režimas. Tokia gydymo konfigūracija buvo pasirinkta norint iš-
bandyti valdymo sistemą su realiu pavyzdžiu.

Gydymo procesas buvo modeliuotas su parametrų rinkiniu iš
1 lent., kurio rezultatas pateikiamas 4 pav. Matematinis modelia-
vimas leidžia atsižvelgti į įtaką darančius veiksnius: pralaidumą,
aktyvumą ir nestabilų pumpavimą.

4 pav.: Visas gydymo procesas (12 valandų). Substrato (provaisto)
(S) įvedimo greitis (m/s), dešinioji ašis. Produkto (vaisto) (P ) molinis
ištekėjimo srautas Dp

∂P
∂x

∣∣∣
x=0

ir nuostačio funkcija (Q) Q(t) (mol ·m−2 ·
s−1), kairioji ašis. Parametrai Kp ir Ki pateikiami atskirai grafiko
atnraštėje, Kd = 105.

Norint nustatyti gydymo režimą, reikėjo sukonstruoti atitin-
kamą nuostačio funkciją Q(t). Vaisto ištekėjimo valdymas sure-
guliuos slėgį, kad jis atitiktų reikiamą Q(t) vertę.

Nuostačio funkcija Q(t) buvo kuriama taip: nuo pat pradžių
ji nuo nulio didina (0–16 min.) įvedamo vaisto dozę, kad būtų
pasiekta nustatyta reikšmė (didžiausia), ir šią pastovią dozę išlai-
ko (16–250 min.). Gydymo proceso užbaigimas yra sudarytas iš
dviejų pakopų: tiesinio vaisto dozės mažėjimo intervalo (250–533
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min.) ir eksponentiškai mažėjančio (nuo 533 min.) vaisto dozės
intervalo.

Laiptuotas gydymo režimas

5 pav.: Laiptuotas gydymo režimas. Substrato (provaisto) (S) įvedimo
greitis (m/s), dešinioji ašis. Produkto (vaisto) (P ) molinis ištekėjimo
srautas Dp

∂P
∂x

∣∣∣
x=0

ir nuostačio funkcija (Q) Q(t) (mol · m−2 · s−1),
kairioji ašis. Parametrai Kp ir Ki pateikiami atskirai grafiko antraštėje,
Kd = 105. Laiko ašys yra išlygintos.

5 pav. pateikiamas PID valdymo pavyzdys su dviem skirtin-
gais valdymo lygčių parametrų rinkiniais. Vienas rinkinys pavaiz-
duoja šiek tiek agresyvų (dinaminį) režimą (apatinė diagrama)
su greitesniu apšilimo ir stabilizavimo periodu, o kitas (viršutinė
diagrama) yra švelnesnis ir nusistovi per ilgesnį laiką.

Nuo pat pradžių bioreaktorius tuščias, dar nėra gaminamas
vaistas (5 pav., kur P lygus nuliui). Prasidėjus procesui, stebimas
pradinis vėlavimo intervalas prieš prasidedant vaisto ištekėjimui
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(5 pav., kur P pakyla nuo nulio, 12 min. (viršutinė diagrama), 7
min. (apatinė diagrama)).

Norėdami sumažinti pradinį vėlavimo intervalą (5 pav., apa-
tinė diagrama), galima padidinti slėgį (pumpavimo greitį). Tokiu
atveju atsiras staigus vaistų ištekėjimo perviršis (5 pav., 8 min.,
apatinė diagrama). Jei šis staigus perdozavimas pacientui yra
kritinis, bioreaktoriaus valdymą galima modifikuoti, kad jis veik-
tų mažiau agresyviu režimu (5 pav., viršutinė diagrama). Naudo-
jamos skirtingos valdymo konstantos (Kp, Ki, Kd). Tokiu atveju
jo pradžios (apšilimo) ir stabilizavimo periodas bus ilgesnis.

Tais atvejais, kai vaistų ištekėjimas turėtų griežtai laikytis
nuostačio funkcijos (Q(t)) ir išvengti perviršių ar staigių pokyčių,
gydymą galima pradėti pasibaigus pradžios (apšilimo) periodui.

Tiesinis ir eksponentinis gydymo režimai

Tiesinis gydymo režimas aprašytas monotoniškai mažėjančia
nuostačio funkcija Q(t), o eksponentinio gydymo režimas apra-
šytas eksponentiškai mažėjančia funkcija. Nuo eksponentinio re-
žimo tiesinis skiriasi skirtingu mažėjimo greičiu. Abu atvejai pa-
teikti 6 pav.

Iš viso gydymo proceso (4 pav.) buvo ištrauktos dvi dalys.
Diagramų pavyzdžiai (6 pav.) vaizduoja du skirtingus valdymo
parametrų rinkinius (Kp = 2, Ki = 10) ir (Kp = 20, Ki = 50).

Abiejų režimų atvejais (tiesinis ir eksponentinis) pastebimas
skirtingas kreivių nukrypimas nuo nuostačio funkcijos Q(t). Čia
vaistų ištekėjimas tiesinėje intervalo dalyje skiriasi nuo Q(t): a.
0,23 %, b. 0,05 %, eksponentinėje intervalo dalyje skiriasi: c.
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6 pav.: Gydymo režimai, tiesinis (a, b) ir eksponentinis (c, d). Subst-
rato (provaisto) (S) įvedimo greitis (m/s), dešinioji ašis. Produkto
(vaisto) (P ) molinis ištekėjimo srautas Dp

∂P
∂x

∣∣∣
x=0

ir nuostačio funkcija
(Q) Q(t) (mol ·m−2 ·s−1), kairioji ašis. Parametrai Kp ir Ki pateikiami
atskirai diagramos antraštėje, Kd = 105.
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1,01 % ir d. 0,20 %.

Detaliau aprašyti tyrimų rezultatai ir išvados pateikti publi-
kacijoje [A2].

3. Nitratų šalinimo matematinis modeliavimas,
naudojant medienos drožlių denitrifikacijos

bioreaktorių

3.1. Įžanga

Nitratų (NO−
3 ) šalinimas iš žemės ūkio šaltinių yra didelė

paviršinio vandens kokybės problema, kylanti daugelyje pasaulio
vietų. Ši problema ypač opi esant drėgnam klimatui, kai yra
įrengtos požeminės drenažo sistemos. Trąšų paskleidimas kartu
su žemės ūkio drenažo metodais pagreitina naudingų medžiagų
pašalinimą iš dirvožemio, dėl ko vandenyse vystosi eutrofikacija.

Pagrindinis šio skyriaus tikslas yra pateikti medienos drožlių
denitrifikacijos bioreaktoriaus procesų matematinį modelį, taiko-
mą ne tik modeliuojant nitratų ir deguonies cheminę pernašą, bet
ir valdant bei optimizuojant nitratų konversijos efektyvumą.

Pagrindinė modelio, kuriame yra valdymo mechanizmas, už-
duotis – palaikyti kintamą vandens srautą reikalaujamai NO−

3
ištekėjimo koncentracijai. Modelis galėtų būti geresnio bioreak-
toriaus dizaino įrankis.
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3.2. Medžiagos, metodai ir procesai

3.3. Praktinis eksperimentas

Bandomasis kubo formos plastikinis denitrifikacijos bioreak-
torius (tūris – 1,0 m3) buvo įtaisytas po žeme iškasus 1,2 m

tranšėją Vytauto Didžiojo universiteto drenažo laboratorijoje ( 7
pav.). Į bioreaktoriaus talpyklą buvo nukreiptas vanduo iš dviejų
tarpusavyje sujungtų plastikinių vandens rezervuarų (kiekvieno
iš jų tūris – 1,0 m3). Talpykla buvo užpildyta mišriomis medie-
nos drožlėmis iš vietinių žaliavų. Medienos drožlėse dominavo
juodalksnių (Alnus glutinosa) ir pušų (Pinus sylvestris) skiedros,
kurių (65 % viso pasiskirstymo) dalelių skersmuo buvo nuo 1,1
iki 3,0 cm (tūrinis tankis – 260 kg/m3). Į bioreaktorių supiltų
medienos drožlių storis buvo 1,0 m ir išlaikytas 0,90 m įsotinimo
lygis. Ant bioreaktoriaus viršaus uždėtas sulankstytas polietileno
įdėklas, siekiant apsaugoti bioreaktorių nuo dirvožemio, ir supil-
ta 20 cm storio kalva, kuri buvo užsėta žole. Medienos drožlių
poringumas nustatytas taikant standartinę poringumo nustaty-
mo procedūrą, kurią aprašė [7]. Atlikus analizę paaiškėjo, kad
medienos drožlių poringumas buvo 56 %.

Fizikinio modelio aprašymas yra pateiktas publikacijoje [A2].

3.4. Matematinis modelis

Pagrindinės cheminės prielaidos yra tokios: vandens valymo
proceso metu deguonies koncentracija mažėja eksponentiškai, o
NO−

3 koncentracija mažėja netiesiškai.

Kadangi tikrieji eksperimentai buvo atlikti netekančio van-
dens sąlygomis ir medienos drožlių poringumas buvo 56 %, pa-
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7 pav.: Bandomojo medienos drožlių bioreaktoriaus schema [35]

daryta prielaida, kad terpę galima laikyti vienalyte ir pakanka
analizuoti pokyčius laikui bėgant.

3.4.1. Netekančio vandens modelis

Pirmiausia buvo išanalizuoti eksperimentų su netekančiu van-
deniu duomenys. Kiekvienas eksperimentas buvo laikomas vienu
stebėjimu duomenų rinkinyje. Kiekvieno eksperimento kintamie-
ji ir matmenys aprašyti 2 lentelėje.
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2 lentelė: Eksperimentų parametrai

T , h eksperimento trukmė
CNO3 |t=0, NO−

3 koncentracija eksperimento pradžioje
mg · L−1

CNO3 |t=T , NO−
3 koncentracija eksperimento pabaigoje

mg · L−1

CO2 |t=0, O2 koncentracija eksperimento pradžioje
mg · L−1

CO2 |t=T , O2 koncentracija eksperimento pabaigoje
mg · L−1

temp, vidutinė temperatūra
°C
pH vandens rūgštingumas eksperimento pabaigoje

Netekančio vandens eksperimentai buvo vykdomi siekiant iš-
analizuoti ir apskaičiuoti modelio greičio konstantas bei atlikti
statistinę eksperimentų analizę. Atvirkštinis uždavinys buvo iš-
spręstas dviejų diferencialinių lygčių sistemai, papildant pradinę
ir kraštinę sąlygas:

dCNO3

dt
= −k1CNO3

(
1− CO2

CNO3
α

)
, (13a)

dCO2

dt
= −k2CO2 , 0 < t ≤ T, (13b)

kur k1 – nitratų ir k2 – deguonies pašalinimo reakcijos greičiai
(h−1); α – deguonies dominavimo santykis. Tokia netiesinių ki-
netinių lygčių sistema dažnai naudojama cheminėms reakcijoms
ar sąveikoms tarp medžiagų apibūdinti [46].

Papildomos atvirkštinio diferencialinio uždavinio sąlygos for-
muluojamos naudojant koncentracijas, buvusias eksperimento
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pradžioje (t = 0) ir pabaigoje (t = T ):

CNO3 |t=0 = b1, CO2 |t=0 = d1, (14a)

CNO3 |t=T = b2, CO2 |t=T = d2. (14b)

Sistema turėtų būti sprendžiama naudojant greičio konstan-
tas k1, k2. Nitratai naudojami atitinkamai pagal deguonies kon-
centracijos sumažėjimą:

α = CNO3 |t=0
CO2 |t=0

. (15)

Siekiant pradėti nuo kiekvieno eksperimento sprendimo, k2

reikšmė buvo nustatyta iš atvirkštinio uždavinio (13b) su pradi-
nėmis (14a) ir kraštinėmis sąlygomis (14b):

k2 =
lnd1

d2

T
. (16)

k1 reikšmė gauta iš diferencialinių lygčių optimizavimo (13a,
13b) uždavinio su pradinėmis (14a) ir kraštinėmis sąlygomis
(14b). Pradinio spėjimo k∗

1 reikšmė buvo naudojama optimizavi-
mo algoritmui:

k∗
1 =

ln b1
b2

T
. (17)

3.4.2. Pratekėjimo vandens modelis

Prie ankstesniame skyriuje aprašyto modelio buvo pridėtas
papildomas parametras (vandens tekėjimas). Tiriamas atvejis,
kai vanduo bioreaktoriuje prateka pastoviu greičiu. Manoma,
kad modeliuojama bioreaktoriaus struktūra yra vienalytė su to-
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lygiai pasiskirsčiusiomis medžio drožlėmis, laminariniu tekėjimu
ir nepakitusiu vidiniu mikroorganizmų pasiskirstymu dėl tekėji-
mo.

Buvo sumanyta ieškoti vandens tekėjimo greičio, kuris ga-
rantuotų reikiamą NO−

3 pašalinimą. Čia taikytas matematinis
modelis, pagrįstas dviejų konvekcijos-reakcijos lygčių (18) siste-
ma.

Pratekėjimo denitrifikacijos bioreaktoriaus matematinis mo-
delis apibrėžtas kaip dviejų pirmos eilės konvekcijos-reakcijos ne-
tiesinių diferencialinių lygčių sistema:

∂CNO3

∂t
= V

∂CNO3

∂x
− k1CNO3

(
1− CO2

CNO3
α

)
,

∂CO2

∂t
= V

∂CO2

∂x
− k2CO2 ,

(x, t) ∈ D = {0 < x < a, 0 < t ≤ T},

(18)

kur CNO3(t, x) – NO−
3 koncentracija (mg ·L−1); CO2(t, x) – ištir-

pusio deguonies koncentracija (mg·L−1); k1, k2 – reakcijos greičio
konstantos (h−1); α – deguonies dominavimo santykis; t – laikas
(h); V – vandens tekėjimo greitis (m · h−1); a – denitrifikacijos
bioreaktoriaus ilgis (m); T – reakcijos trukmė (h).

Pradinės sąlygos nurodo koncentracijos pasiskirstymą biore-
aktoriaus viduje pradiniu laiko momentu (t = 0):

CNO3(t, x)|t=0 = c1, CO2(t, x)|t=0 = c2, 0 ≤ x ≤ a, (19)

kur c1, c2 – pradinė nitratų ir ištirpusio deguonies koncentracija
(mg · L−1).
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Kraštinės sąlygos apibrėžia nitratų ir ištirpusio deguonies
koncentracijas įėjimo taškuose, vykstant reakcijai (0 < t ≤ T ):

CNO3(t, a) = Cn = const, 0 < t ≤ T,

CO2(t, a) = Co = const, 0 < t ≤ T.

Nustatytas būtinos NO−
3 koncentracijos h nuostatis išleidimo

taške:
CNO3(t, 0) = h, 0 < t ≤ T. (20)

Norint rasti diferencialinių lygčių sistemos su pradinėmis ir
kraštinėmis sąlygomis sprendimą, optimizuojant buvo naudojami
baigtinių skirtumų (išreikštinis dešininis skirtumas pagal laiką)
metodai [2, 37] ir Newtono-Raphsono (arba kirstinės) metodas
[24].

3.4.3. Pratekančio vandens modelis su stebėjimu

Naudojant šį matematinį modelį galima apskaičiuoti optima-
lų vandens tekėjimo greitį pagal nitratų įtekėjimo koncentraciją.

Patobulinus modelį galima valdyti kintamojo įtekėjimo kon-
centraciją su duoto nuostačio ištekėjimo koncentracija kaip tikslu.

Šis matematinis modelis labai panašus ankstesnį. Diferencia-
linės lygtys yra tokios pačios kaip (18), tačiau valdymo mechaniz-
mą atspindinti nelokalioji sąlyga apibrėžiama kaip PI valdiklis, o
vandens tekėjimo greitis V yra laiko funkcija t:

V (t) = Kpe(t) +Ki

∫ t

0
e(τ)dτ, 0 < t ≤ T. (21)
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Valdiklis reguliuoja vandens pratekėjimo greitį V (t) šiame
modelyje, kad jis atitiktų nuostačio ištekėjimo koncentraciją. Kp,
Ki yra teigiami proporcinių ir integralinių grandžių koeficientai
PI valdiklio schemoje. Paklaidos funkcija e(t) yra skirtumas tarp
būtinos ir nustatytos NO−

3 koncentracijų

e(t) = h− CNO3(t, 0), 0 < t ≤ T. (22)

PI valdiklis nuolat vertina paklaidos reikšmę e(t) ir bando su-
mažinti ją laikui bėgant, koreguodamas valdymo kintamąjį V (t)
į naują reikšmę, kuri apibrėžta (21). Jei e(t) < 0, tai V (t) = 0.

3.5. Rezultatai ir aptarimas

Gauti matematinių modelių rezultatai pateikiami šiame sky-
riuje.

Visi tyrimų rezultatai yra paskelbti straipsnyje [A3].

3.6. Tekėjimo greičio valdymas esant kintančiai įtekėjimo
koncentracijai

Vandens valymo optimizavimas yra sudėtingesnis, kai įtekan-
čiame vandenyje kinta nitratų koncentracija. Šiame skyriuje pa-
teikiami skaičiavimų atvejai, kai įtekančio vandens nitratų kon-
centracija kinta kaip periodinė funkcija. Rezultatai pristatyti 8 ir
9 pav. Šiuo konkrečiu atveju NO−

3 įtekėjimo koncentracija kinta
intervale 55–82 mg · L−1. Ištekėjimo koncentracija nustatyta ir
palaikoma PI valdiklio, nuostatis yra 2,22 mg · L−1.

9 pav. rodomas PI valdymo rezultatas, esant duotam para-
metrų rinkiniui. Galime pastebėti, kad ištekėjimo greitis ir NO−

3
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8 pav.: Apskaičiuotas pratekėjimo greitis (V (t), kairioji ašis). NO−
3

įtekėjimo ir ištekėjimo koncentracijos (dešinioji ašis). Gauta naudojant
PI valdymą, esant periodiškai kintančiai NO−

3 įtekėjimo koncentracijai.

koncentracija yra maždaug ta pati funkcija, tik pasislinkusi pagal
laiką. Taip yra dėl valdymo signalo vėlavimo ir jo sklidimo pasi-
keitus NO−

3 koncentracijai. Šiame pavyzdyje nuostatis ir faktinė
išmatuota koncentracija pasiskirsto 20 %.

9 pav.: Laiko diapazonas iš 8 pav., kur proceso valdymas yra „plokš-
čiajame“ diapazone.

Detaliau aprašyti tyrimų rezultatai ir išvados pateikti publi-
kacijoje [A3].
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4. Netiesinių reakcijos-difuzijos lygčių sistemos
su valdymu skirtumės schemos tyrimas

4.1. Įvadas

Daugelis fizikinių reiškinių buvo suformuluoti kaip matema-
tiniai modeliai su įvairių tipų nelokaliosiomis kraštinėmis sąly-
gomis. Per pastaruosius kelis dešimtmečius daugybei taikomojo
mokslo sričių svarbi tyrimų sritis buvo skaitinių metodų, skirtų
nelokaliųjų kraštinių sąlygų uždaviniams spręsti, kūrimas. Trum-
pa šių modelių apžvalga pateikiama daugelyje straipsnių (žr.
[9, 11, 29, 44] ir ten pateiktas nuorodas).

Pavyzdžiui, vienas iš tokių matematinių modelių su neloka-
liosiomis sąlygomis yra reakcijos-difuzijos lygtis, susijusi su jos
taikymu cheminės difuzijos, elektrochemijos, įvairių bioreaktorių
dinamikos, matematinės biologijos srityse, kai kuriuose atvirkš-
tiniuose uždaviniuose ir kitur [8, 18, 30–32, 43].

Šiame skyriuje nagrinėjamas vienmatis matematinis modelis
[26] bioreaktoriaus dinamikai modeliuoti. Pateikta dviejų para-
bolinių netiesinių reakcijos-difuzijos lygčių sistema su difuzija ir
fermentine reakcija:

∂S

∂t
= DS

∂2S

∂x2 −
VmaxS

KM + S + S2/Yu
, 0 < x < d, (23)

∂P

∂t
= DP

∂2P

∂x2 + VmaxS

KM + S + S2/Yu
, 0 < t ≤ T, (24)

kur x yra erdvės kintamasis, o t laiko. S(x, t), P (x, t) yra atitin-
kamai substrato ir produkto koncentracija, d yra bioreaktoriaus
storis, Vmax didžiausias reakcijos greitis (didžiausias fermento ak-
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tyvumas). KM and Yu yra atitinkamai Michaelio-Menten ir slo-
pinimo (inhibicijos) konstantos. DS ir DP yra atitinkamai subst-
rato ir produkto difuzijos koeficientai.

Pradinė sąlyga aprašo tuščią bioreaktorių, kuriame nėra nei
produkto, nei substrato.

P (x, 0) = 0, S(x, 0) = 0, x ∈ [0, d]. (25)

Norint apibrėžti visą matematinį modelį, reikia užrašyti kraš-
tines sąlygas:

P (0, t) = 0, ∂P (d, t)
∂x

= 0, ∂S(0, t)
∂x

= 0, 0 < t ≤ T. (26)

Pirmoji sąlyga reiškia, kad leidžiamas produkto nutekėjimas.
Kitos dvi sąlygos reiškia, kad produktas P ties x = d ir substratas
S ties x = 0 negali ištekėti. Paskutinė sąlyga apibrėžia P srautą
prie krašto x = 0:

DP
∂P (0, t)
∂x

= Q(t), 0 < t ≤ T, (27)

čia Q(t) apibrėžia gydytojo skirto vaisto srautą pagal terapinį
protokolą (tikslinė optimizavimo užduoties funkcija).

Akivaizdu, kad toks kraštinių sąlygų rinkinys (26), (27) nė-
ra būdingas klasikiniam kraštiniam uždaviniui. Norint naudoti
tokius bioreaktorius realiame gyvenime, buvo pasiūlyta [18] rasti
atitinkančią kraštinę sąlygą substrato funkcijai S(d, t) = S0(t).
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Tokiu tikslu buvo apibrėžta paklaidos funkcija

e(t) = Q(t)−DP
∂P (0, t)
∂x

, 0 < t ≤ T, (28)

kuri nusako skirtumą tarp reikalaujamo produkto ištekėjimo Q(t)
ir tikrojo produkto ištekėjimo. Siekiant sumažinti |e(t)|, naudo-
jamas „I“ valdiklis [12],

S(d, t) = Kc

∫ t

o
e(τ)dτ, 0 < t ≤ T. (29)

Norint išspręsti uždavinį (23)-(27) keičiama (27) sąlyga į ne-
lokaliąją kraštinę sąlygą

S(d, t) = Kc

∫ t

o

(
Q(t)−DP

∂P (0, t)
∂x

)
dt, 0 < t ≤ T. (30)

Difuzijos-reakcijos lygčių sistema (23), (24) priklauso dalinių
diferencialinių lygčių klasei, plačiai naudojamai tiriant įvairių ti-
pų bioreaktorius ir biojutiklius. Difuzijos-reakcijos lygčių sistema
(23), (24) apibūdina nestabilios būsenos biojutiklio veikimą miš-
rioje fermentų kinetikoje, išorinį ir vidinį difuzijos apribojimą su
substrato slopinimu [15, 25].

Matematiniu požiūriu šiame skyriuje autoriaus tikslas yra iš-
spręsti netiesinių diferencialinių lygčių sistemą (23), (24) su nelo-
kaliąja kraštine sąlyga (30), naudojant baigtinių skirtumų meto-
dą. Be to, pagrindinis tikslas yra ištirti skirtuminės schemos sta-
bilumą. Šiuo tikslu yra tiriama skirtuminio operatoriaus spektro
struktūra. Toks skirtuminio uždavinio stabilumo tyrimo meto-
das esant nelokaliosioms sąlygoms buvo naudojamas daugelyje
straipsnių [3, 13, 14, 17, 38, 40].
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Atkreipkite dėmesį, kad skirtuminių operatorių spektro struk-
tūra gali būti gana sudėtinga net ir naudojant paprastą neloka-
liąją sąlygą. Be to, ši struktūra labai priklauso ne tik nuo ne ne-
lokaliosios sąlygos tipo, bet ir nuo funkcijos parametrų reikšmių
nelokaliosiose sąlygose [14, 33, 39–42, 44]. Skirtuminių operato-
rių su nelokaliosiomis sąlygomis spektro struktūra yra glaudžiai
susijusi su parabolinių lygčių skirtuminių schemų stabilumu.

Nelokalioje sąlygoje (30) sprendinio S(x, t) reikšmė S(d, t) iš-
reiškiama kaip išvestinė iš sprendinio P (x, t), kuri priklauso nuo
x visame [0, t] intervale. Kiek autoriui žinoma, šios formos nelo-
kaliosios sąlygos anksčiau nebuvo tiriamos. Skirtuminio operato-
riaus su tokia nelokaliąja sąlyga spektras iki šiol nebuvo tiriamas.
Todėl pristatomas teorinis stabilumo tyrimas su skaitinio eksper-
imento rezultatais.

Taip pat buvo pastebėta, kad sprendžiant uždavinius su nelo-
kaliosiomis sąlygomis dažnai nenagrinėjamas skirtuminių schemų
stabilumas, esant įprastoms normoms C arba L2. Todėl naudo-
jamos specialios energijos normos [13, 38].

Šiame skyriuje nagrinėjamas skirtuminio uždavinio sprendi-
mo egzistavimas, taip pat jo unikalumas ir stabilumo klausimai
darant prielaidą, kad diferencialinio uždavinio sprendimas egzis-
tuoja, yra unikalus ir gana glodus.

4.2. Skirtuminė schema

Diferencialinių lygčių sistema su pradinėmis ir kraštinėmis
sąlygomis (23)–(26), (30) yra aproksimuojama naudojant išreikš-
tinę baigtinių skirtumų schemą. Sritis x ∈ [0, d] ir t ∈ [0, T ]
dalijama į tinklą N ×M su žingsnių h = d / N ir τ = T / M .

41



Pažymėkime Sn
i = S(ih, nτ) ir Pn

i = P (ih, nτ) kaip skirtuminio
uždavinio sprendinius.

Diferencialinis modelis yra aproksimuojamas naudojant skir-
tuminę schemą.

Sn+1
i − Sn

i

τ
= DS

Sn
i−1 − 2Sn

i + Sn
i+1

h2 − VmaxS
n
i

KM + Sn
i + (Sn

i )2/Yu
,

(31)

i = 1, ..., N − 1; n = 0, 1, ...,M − 1; (32)

Pn+1
i − Pn

i

τ
= DP

Pn
i−1 − 2Pn

i + Pn
i+1

h2 − VmaxS
n
i

KM + Sn
i + (Sn

i )2/Yu
,

(33)

i = 1, ..., N − 1; n = 0, 1, ...,M − 1; (34)

Pn+1
0 = 0, n = 0, 1, ...,M − 1. (35a)

Pn+1
N − Pn+1

N−1
τ

= 0, arba Pn+1
N = Pn+1

N−1, n = 0, 1, ...,M − 1,

(35b)
Sn+1

1 − Sn+1
0

τ
= 0, arba Sn+1

0 = Sn+1
1 , n = 0, 1, ...,M − 1.

(35c)
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P 0
i = 0, i = 0, 1, ..., N, (36a)

S0
i = 0, i = 0, 1, ..., N − 1; (36b)

S0
N = S̃, (36c)

čia S̃ yra pradinė substrato koncentracija,

Sn+1
N = Kcτ

n∑
j=0

(
Qj−DP

P j
1 − P

j
0

h

)
, n = 0, 1, · · · ,M−1. (37)

Formulės (31), (34) atitinka klasikinę išreikštinę Eulerio sche-
mą. Formulę (37) galima interpretuoti kaip skaitinį integravimą
pagal dešiniųjų stačiakampių metodą intervale t ∈ [0, tn+1]. Šis
skaitinio integravimo metodas buvo pasirinktas siekiant išlaikyti
išreikštinę Eulerio schemą, esant nelokaliajai sąlygai (30).

Kiekvienu laiko žingsniu t = tn+1, sprendiniai Sn+1
i ir Pn+1

i

visuose tinklo taškuose i = 0, 1, ..., N pateikiami išreikštinėmis
formulėmis. Tai reiškia, kad gavę Sn

i ir Pn
i reikšmes galime

naudoti lygtis (31)–(34), norėdami apskaičiuoti Sn+1
i ir Pn+1

i ,
i = 1, 2, ..., N − 1. Tada iš formulių (35a)-(35c) apskaičiuojamos
reikšmės Pn+1

0 , Pn+1
N ir Sn+1

0 . Paskutinis žingsnis yra apskai-
čiuoti Sn+1

N iš nelokaliosios sąlygos (37).

Iš šio skaitinio algoritmo daroma svarbi išvada.

Išvada 4.1. Skirtuminė schema (31)-(37) visada apibrėžia uni-
kalų sprendinį Sn

i , P
n
i , i = 0, 1, · · · , N, n = 0, 1, · · · ,M .
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4.3. Skaitiniai rezultatai

Teoriniams rezultatams pademonstruoti ir papildyti buvo at-
likti skaitiniai eksperimentai. Skaitinis eksperimentas buvo atlik-
tas siekiant parodyti minReλ(λ) priklausomybę nuo Kc ir Vmax.

Skaitinis modeliavimas buvo atliktas naudojant autoriaus su-
kurtą kompiuterinę programą. Ji taiko išreikštinę baigtinių skir-
tumų schemą, naudodama dešininį skirtumą pagal laiką ir antros
eilės centrinį skirtumą pagal erdvę išvestinėms skaičiuoti.

Parametrai: DS = 5×10−6m2 ·s−1, DP = 5×10−6m2 ·s−1,
Vmax = 1.1 × 10−3 mol · m−3, KM = 0.2 mol · m−3, d =
5× 10−3m.

4.4. Tikrinių reikšmių analizė

Buvo atlikti skaitiniai tyrimai, susiję su skirtuminės schemos
stabilumo tyrimu. Todėl fiksuotai h reikšmei buvo apskaičiuo-
tos matricos A tikrinės reikšmės, keičiant koeficientų Kc, Vmax

reikšmes.

Pirmoje diagramoje (10 pav.) pateikiama minRe(λ) priklau-
somybė nuo valdymo parametro Kc. Svarbiausia šios diagramos
sritis yra ten, kur minRe(λ) keičia ženklą (kerta nulį). Šiame
taške ir dešinėje nuo jo šiame skyriuje aprašomam modeliui su
atitinkamomis parametrų reikšmėmis nėra garantuojamas skait-
meninio algoritmo stabilumas.

Antroje diagramoje (11 pav.) pateikiami skaitinio eksperi-
mento rezultatai, susiję su minRe(λ) priklausomybe nuo Vmax.
Galima padaryti tą pačią išvadą kaip ir ankstesnėje išvadoje apie
10 pav., kad nulinio kirtimo intervale ir dalyje, kurioje reikšmė
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10 pav.: Kc priklausomybė nuo minRe(λ). Skirtuminės schemos sta-
bilumo intervalas yra minRe(λ) teigiamų reikšmių srityje.

pakeičia ženklą, skaitinio algoritmo stabilumas negali būti garan-
tuotas.
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11 pav.: minRe(λ) priklausomybė nuo Vmax. Skirtuminės schemos
stabilumo intervalas yra minRe(λ) teigiamų reikšmių srityje.

Iš šių skaitinių rezultatų galima spręsti, kad skirtuminė sche-
ma yra stabili (Reλ(A) > 0) pakankamai plačiame koeficientų
Kc ir Vmax diapazone.
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Detaliai aprašytas stabilumo schemos tyrimas, skaitinių tyri-
mų rezultatai ir išvados pateikti disertacijos ketvirtame skyriuje.

46



Bendrosios išvados

1. Siūlomi reakcijos-difuzijos, konvekcijos-reakcijos-difuzijos ir
konvekcijos-reakcijos matematiniai modeliai su nelokalio-
siomis ir nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis, kurios ap-
rašo PID valdymą (arba jo komponentų poaibį, PI, I). Jie
skirti bioreaktoriui modeliuoti, gali būti taikomi bioreakto-
riams su valdymu modeliuoti.

2. Reakcijos-difuzijos matematinis modelis su nelokaliąja kraš-
tine sąlyga, aprašančią PID valdiklį, gali būti pritaikytas
bioreaktoriui modeliuoti vaistų įvedimo srityje.

3. Konvekcijos-reakcijos-difuzijos diferencialinių lygčių siste-
ma su valdymo mechanizmu, aprašytu naudojant neloka-
liąją sąlygą, gali būti naudojama vaisto įvedimo matemati-
niam modeliavimui, kuris taikomas slėgio kontroliuojamam
bioreaktoriui.

4. Konvekcijos-reakcijos diferencialinių lygčių sistema su ne-
lokalia sąlyga, aprašančia valdymą, gali būti naudojama
nitratams šalinti medienos drožlių denitrifikacijos bioreak-
toriuje, valdant vandens srautą.

5. Sukonstruotas skaitinis algoritmas ir sukurta kompiuteri-
nė programa. Naudojant tikrinių reikšmių spektro anali-
zę lygčių sistemos ir valdymo parametrams, buvo gautos
pakankamos sąlygos reakcijos-difuzijos lygčių sistemos su
nelokaliąja kraštine sąlyga skaitinio algoritmo skirtuminės
schemos stabilumui.
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